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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CLVI.
tör vény

a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény módosításáról*

1.  § A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 13.  §-a
a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak tól el té rõ en
1991. év ben mun ka vál la lói já ru lék cí mén 0,2 szá za lé kos,
2006. év ben egész ség biz to sí tá si já ru lék cí mén 4,6 szá za lé -
kos, mun ka vál la lói já ru lék cí mén 1,1 szá za lé kos mér té ket
kell al kal maz ni.”

2.  § A Tny. 18.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Öreg sé gi rész nyug díj ra az jo go sult, aki leg alább
tizen öt év szol gá la ti idõt szer zett, és az (1) be kez dés sze -
rint rá irány adó nyug díj kor ha tárt be töl töt te.”

3.  § A Tny. a kö vet ke zõ 18/A–18/B.  §-sal egé szül ki:
„18/A.  § (1) 2012. de cem ber 31-éig a 62. élet év be töl té -

sét meg elõ zõ en elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sult az
a fér fi, aki 60. élet évét be töl töt te, illetve az a nõ, aki
59. élet évét be töl töt te, és leg alább 40 év szol gá la ti idõt
szer zett, valamint a Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) és
e)–g) pont ja sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony ban nem
áll.

(2) 2012. de cem ber 31-éig csök ken tett össze gû elõ re ho -
zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sult, aki leg alább 37 év szol gá -
la ti idõt szer zett, és meg fe lel az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott egyéb fel té te lek nek.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben a csök ken tés mér té -
ke a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj meg ál la pí tá sá nak idõ -
pont já tól a 62. élet év be töl té sé ig ter je dõ idõ szak min den
30 nap já ra az elõ írt szol gá la ti idõ nél

a) 1–365 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del ke zõ
ese té ben havi 0,1 szá za lék,

b) 366–730 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del -
ke zõ ese té ben havi 0,2 szá za lék,

c) 731–1095 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del -
ke zõ ese té ben havi 0,3 szá za lék.

(4) Az öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té se a csök ken tést
nem érin ti.

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

18/B.  § (1) 2013. ja nu ár 1-jé tõl a 62. élet év be töl té sét
meg elõ zõ en elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sult, aki

a) 60. élet évét be töl töt te, és
b) leg alább 37 év szol gá la ti idõt szer zett, valamint
c) a Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) és e)–g) pont ja

sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony ban nem áll.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ re ho zott öreg sé gi nyug -

díj össze gét úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az öreg sé gi
nyug díj össze gét

a) annyi szor 0,3 szá za lék kal kell csök ken te ni, ahány -
szor 30 nap tá ri nap hi ány zik a 62. élet év be töl té sé hez, ha a
jo go sult a 61. élet évét be töl töt te,

b) 3,6 szá za lék kal, to váb bá annyi szor 0,4 szá za lék kal
kell csök ken te ni, ahány szor 30 nap tá ri nap hi ány zik a
61. élet év be töl té sé hez, ha a jo go sult a 61. élet évét nem
töl töt te be.

(3) Az öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té se a csök ken tést
nem érin ti.”

4.  § A Tny. 22/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A sa ját jogú nyug el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély
– ide ért ve azt a sze mélyt is, aki nek nyug el lá tá sa a
83/A–83/B.  § sze rint szü ne tel – nyug el lá tá sát ké re lem re
min den, 2006. de cem ber 31-ét köve tõen sa ját jogú nyug dí -
jas ként tör tént fog lal koz ta tá sa, illetve egyé ni vagy tár sas
vál lal ko zó ként ki egé szí tõ te vé keny sé ge 365 nap ja után, az 
ál ta la ezen idõ szak ban fi ze ten dõ nyug díj já ru lék alap ja
havi át la gos – a 13.  § (3) be kez dé se sze rint nö velt – össze -
gé nek 0,5 szá za lé ká val meg kell emel ni.”

5.  § A Tny. – a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló 2007. évi
LXXXIV. tör vénnyel (a továb biak ban: Rjtv.) meg ál la pí -
tott – 36/D.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ har ma dik
mon dat tal ki egész ül ve lép ha tály ba:

„Aki az öreg sé gi nyug díj ra jo go sí tó élet kort – ide nem
ért ve a kor ked vez mény re jo go sult sze mély re irány adó
élet kort – a jo go sult ság egyéb fel té te le i nek is mé telt be kö -
vet ke zé se kor még nem töl töt te be, fel éle dés he lyett kér he ti 
rok kant sá gi nyug díj ra való jo go sult sá gá nak új igény ként
tör té nõ el bí rá lá sát.”

6.  § (1) A Tny. – az Rjtv.-vel meg ál la pí tott –
36/G.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ har ma dik mon -
dat tal ki egész ül ve lép ha tály ba:

„A bal ese ti sé rült ré szé re ab ban az eset ben, ha a bal ese ti
rok kant sá gi nyug díj ra jo go sult ság a ke re se ti kor lát ra való
te kin tet tel szû nik meg, – a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj he -
lyett – az Eb.-ben sza bá lyo zott 4. fo ko za tú bal ese ti já ra dé -
kot kell meg ál la pí ta ni.”

(2) A Tny. – az Rjtv.-vel meg ál la pí tott – 36/G.  §-ának
(4) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel lép ha tály ba:

„(4) A bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ál la pot vál to zás
 miatti mó do sí tá sá ra és fel éle dé sé re a 36/D.  § (4)–(5) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell al kal maz ni,
hogy a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj mér té két egész ség -

13050 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/174. szám



rom lás  miatt az öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té sét köve -
tõen is mó do sí ta ni kell.”

7.  § A Tny. 39.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé se it a Tbj. 30/A.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ biztosí -
tási ide jé nek szol gá la ti idõ ként tör té nõ figye lembevétele
so rán is al kal maz ni kell.”

8.  § A Tny. 44.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek szá mo zá sa (1) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) A hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok meg ál la pí tá sa so rán
– a 47.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja, az 52.  § (2) be kez dé -
se, az 55.  § (1) be kez dé se, az 56.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja, az 58.  §-ának (1) és (3)–(4) be kez dé se al kal ma -
zá sá ban – rok kant az, aki nek az Rjtv. 1.  §-ának a) pont já -
ban meg ha tá ro zott egész ség ká ro so dá sa el éri az 50 szá za -
lé kos mér té ket.”

9.  § A Tny. 47.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Öz ve gyi nyug díj jár ak kor is, ha az erre jo go sí tó fel -
té te lek va la me lyi ke

a) a há zas társ 1993. már ci us 1-je elõtt be kö vet ke zett
ha lá la ese tén az el ha lá lo zás tól szá mí tott ti zen öt éven be lül,

b) a há zas társ 1993. feb ru ár 28-a után be kö vet ke zett
ha lá la ese tén az el ha lá lo zás tól szá mí tott tíz éven be lül
kö vet ke zik be.”

10.  § A Tny. 53.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel éled az öz ve gyi nyug dí ja annak, aki nek az öz ve -
gyi nyug dí ja nem há zas ság kö tés  miatt szûnt meg, ha az
arra jo go sí tó fel té te lek va la me lyi ke

a) a há zas társ 1993. már ci us 1-je elõtt be kö vet ke zett
ha lá la ese tén az öz ve gyi nyug díj meg szû né sé tõl szá mí tott
ti zen öt éven be lül,

b) a há zas társ 1993. feb ru ár 28-a után be kö vet ke zett
ha lá la ese tén az öz ve gyi nyug díj meg szû né sé tõl szá mí tott
tíz éven be lül
be kö vet ke zik.”

11.  § (1) A Tny. 79.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A sa ját jogú és a hoz zá tar to zói nyug el lá tást, to váb -
bá a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek ha tás kö ré be
utalt nem tár sa da lom biz to sí tá si el lá tást a nyug díj fo lyó sí tó
szerv a nyug díj fo lyó sí tá si törzs szám mint azo no sí tó szám
alatt fo lyó sít ja. A nyug díj fo lyó sí tó szerv az el lá tás fo lyó sí -
tá sá nak kez de te kor a nyug díj fo lyó sí tá si törzs szám iga zo -
lá sá ra – az e cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon – az érin -
tett sze mély ré szé re díj men te sen iga zo lást ad ki.”

(2) A Tny. 79.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A nyug díj fo lyó sí tó szerv ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok -
ból tör té nõ le vo nás ra a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994.
évi LIII. tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

12.  § A Tny. 89.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„89.  § (1) A 87–88.  § alap ján meg té rí tés re kö te le zett a
tény le ge sen nyúj tott nyug el lá tá sért fe le lõs. A meg té rí tés
össze ge nem csök kent he tõ azért, mert a meg té rí tés alap ját
ké pe zõ nyug el lá tás a jo go sul tat egyéb jog cí men is meg -
illetné.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg té rí té si kö te le zett ség -
nek ha von ta, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 12. nap já ig kell
ele get ten ni. A kö te le zett azon ban kér he ti, hogy a nyug el -
lá tás nak az éven kén ti eme lé se ket tar tal ma zó össze gét
éven te elõ re – elsõ al ka lom mal a ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sét kö ve tõ har minc na pon be lül, majd ezt köve tõen
min den év már ci us 12-éig – té rít hes se meg. Ha a meg té rí -
ten dõ el lá tás fo lyó sí tá sa az adott nap tá ri hó nap vagy év fo -
lya mán meg szû nik, ak kor a be fi ze tett összeg ará nyos ré -
szét vissza kell fi zet ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en egy -
össze gû meg té rí tés re ke rül sor, ha

a) a meg té rí tés re kö te le zett azt kéri, vagy
b) a meg té rí tés re kö te le zett gaz dál ko dó szer ve zet (fog -

lal koz ta tó vagy egyéb szerv) a csõd el já rás ról és a fel szá -
mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény (a továb -
biak ban: Cstv.) sze rin ti fel szá mo lás sal, illetve a cég nyil -
vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról 
 szóló 2006. évi V. tör vény sze rin ti vég el szá mo lás sal jog -
utód nél kül meg szû nik.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti egy össze gû meg té rí tés cí -
mén a meg té rí té si kö te le zett ség alap já ul szol gá ló

a) ide ig le nes öz ve gyi nyug díj egy ha vi össze gé nek ti -
zen két szer esét,

b) az ár va el lá tás egy ha vi össze gé nek az árva 25. élet -
éve be töl té sé ig ter je dõ idõ tar tam ra szá mí tott össze gét,

c) rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, öz ve gyi
nyug díj, szü lõi nyug díj, illetve bal ese ti hoz zá tar to zói
nyug el lá tás egy ha vi össze gé nek az el lá tás ban ré sze sü lõ
sze mély re irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té sé ig
ter je dõ idõ tar tam ra szá mí tott össze gét
kell meg té rí te ni.

(5) Az egy össze gû meg té rí tés össze gét a meg té rí ten dõ
el lá tás nak

a) a (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap ban,

b) a (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a fel szá mo -
lást, ille tõ leg a vég el szá mo lást el ren de lõ vég zés köz zé té -
te lét meg elõ zõ hó nap ban
ér vé nyes össze ge ala pul vé te lé vel kell meg ha tá roz ni.

(6) A kö te le zett az egy össze gû meg té rí té si kö te le zett -
ség nek a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon
be lül kö te les ele get ten ni.
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(7) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a kö te le zett 
kér he ti, hogy meg té rí té si kö te le zett sé gé nek az egy össze gû 
meg fi ze tés he lyett leg fel jebb öt éven be lül, éven te fi ze ten -
dõ rész le tek ben te hes sen ele get. Az elsõ rész le tet a ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül, a to váb bi
rész le te ket min den év már ci us 12-éig kell meg fi zet ni. A
kö te le zett ség egy összeg ben ese dé kes sé vá lik, ha a kö te le -
zett az ese dé kes rész le tet ha tár idõn be lül nem fi ze ti meg.
Az évi rész le tek ben tör té nõ meg fi ze tés ese tén a 94.  §
(2) be kez dé se sze rin ti fi ze té si ked vez mény egy ide jû leg
nem al kal maz ha tó.

(8) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv nek a fenn ál ló kö ve te lés rõl tör -
té nõ le mon dá sá ra a Cstv. 80.  §-ának ren del ke zé se it kell al -
kal maz ni.

(9) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti meg té rí té si kö te le -
zett sé get har ma dik sze mély át vál lal hat ja.

(10) A (2)–(9) be kez dés

a) bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it a bal ese ti já ra dék meg té rí té sé re vo nat ko zó an az zal
az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a meg té rí tés össze gé -
nek meg ha tá ro zá sá nál az Eb. 58.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban em lí tett bal ese ti já ra dék ese té ben az Eb.
57.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti két évi idõ tar ta mot kell
ala pul ven ni,

b) ren del ke zé se it a re ha bi li tá ci ós já ra dék ra az zal az el -
té rés sel kell al kal maz ni, hogy a meg té rí tés össze gé nek
meg ha tá ro zá sá nál azt az idõ tar ta mot kell ala pul ven ni,
amely re a re ha bi li tá ci ós já ra dé kot meg ál la pí tot ták.”

13.  § A Tny. 91.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Aki a mu lasz tá si bír sá got a jog erõs ha tá ro zat ban
meg ál la pí tott ha tár idõn be lül nem fi ze ti meg, a ki sza bott
mu lasz tá si bír ság két sze re sét kö te les meg fi zet ni.”

14.  § A Tny. 95.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A 87–88.  § sze rin ti meg té rí tés ügyé ben ho zott ha tá -
ro zat tal szem ben fel leb be zés nek nincs he lye.”

15.  § (1) A Tny. 96.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés 
a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél ra a tár sa da lom -
biz to sí tá si jog sza bály ban, illetve tör vény ben meg ha tá ro -
zott]

„e)  a rok kant ság fo ká ra, az egész ség ká ro so dás mér té -
ké re, a szak mai mun ka ké pes ség re, a re ha bi li tál ha tó ság ra,
to váb bá az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó ada tok,
amennyi ben jog sza bály sze rint a nyug el lá tás, egyéb el lá tás 
meg ál la pí tá sa az egész sé gi ál la pot figye lembe véte lével
tör té nik,”

„g)  az élet társ ra és az el tar tott hoz zá tar to zói mi nõ ség re 
vo nat ko zó ada tok, amennyi ben jog sza bály sze rint a nyug -

el lá tás, egyéb el lá tás meg ál la pí tá sa az élet tár si, hoz zá tar -
to zói mi nõ ség figye lembe véte lével tör té nik,”

[tart ha tók nyil ván.]

(2) A Tny. 96.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 96.  § (2) be kez dé se alap ján nyil ván tar tás ba vett ada -
tok ból]

„c)  a mun ka ügyi és szo ciá lis igaz ga tás szer vei, az ál -
lam i fog lal koz ta tá si szerv az el lá tás meg ál la pí tá sa, fo lyó -
sí tá sa és el len õr zé se, illetve mun ka ügyi ellen õr zés cél já -
ból a (2) be kez dés a)–f) pont jai, a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a tá mo ga tás meg ál la pí tá sa cél -
já ból a (2) be kez dés a)–d) és f) pont jai,”

[sze rin ti ada tok igény lé sé re jo go sul tak.]

16.  § A Tny. 97.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) A re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõ sze mé lyek -
re vo nat ko zó tárgy évi nyug díj biz to sí tá si adat szol gál ta tást
az elõ írt ha tár idõ ig a nyug díj fo lyó sí tó szerv tel je sí ti.”

17.  § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 17.  §-ának (2) be -
kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[A köz szol gá la ti jog vi szonyt fel men tés sel meg kell szün -
tet ni, ha]

„f)  az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj jo go sult ság egyéb
fel té te le i vel a fel men té si idõ le tel te kor ren del ke zõ köz -
tiszt vi se lõ a (12) be kez dés sze rint ké rel me zi.”

(2) A Ktv. 17.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül
ki:

„(12) Az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj meg ál la pí tá sá hoz 
szük sé ges szol gá la ti idõt a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv kü lön jog sza bály sze rin ti ha tá ro za tá val kell iga -
zolni.”

18.  § A nem ze ti gon do zás ról  szóló 1992. évi LII. tör -
vény (a továb biak ban: Ngtv.) 10.  §-a a kö vet ke zõ (5) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(5) E tör vénynek az egész ség ká ro so dás mér té ké re vo -
nat ko zó ren del ke zé se it a 2007. de cem ber 31-ét köve tõen
be nyúj tott igény be je len té sek ese tén kell al kal maz ni.”

19.  § A tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, valamint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 29.  §-ának (7) be kez -
dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Ha a tárgy hó nap ban a kez dõ egyé ni vál lal ko zó vál lal -
ko zói ki vét je vagy áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve del me
meg ha lad ja a mi ni mál bért, ak kor a já ru lék be val lá sá ban
nyi lat koz hat ar ról, hogy a já ru lé ko kat (tag dí jat) a ki vét,
ille tõ leg az áta lány adó alap ját ké pe zõ jö ve de lem ala pul vé -
te lé vel fi ze ti meg.”

13052 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/174. szám



20.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
31.  §-ának – az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí -
tá sá ról  szóló 2006. évi CXXXI. tör vény 52. §-ának (3) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott – (11) be kez dé se a kö vet ke zõ
szö veg gel lép ha tály ba:

„(11) Az adó ha tó ság a (2) be kez dés 5. pont ja sze rin ti
nyug dí jas stá tusszal ren del ke zõ ma gán sze mélyt il le tõ en, a
ma gán sze mély ál tal fi ze ten dõ nyug díj já ru lék alap já ra vo -
nat ko zó tárgy évi ada to kat össze sí ti, és amennyi ben a ma -
gán sze mély ál tal fi ze ten dõ nyug díj já ru lék alap ja a tárgy -
év ben meg ha lad ja a tárgy év elsõ nap ján ér vé nyes kö te le zõ
leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) havi össze gé nek ti zen -
két hó nap ra szá mí tott össze gét (a továb biak ban: éves ke -
ret összeg) a nyug díj fo lyó sí tó szerv ré szé re – a be val lás ra
elõ írt ha tár idõt kö ve tõ hó nap utol só nap já ig – adat szol gál -
ta tást tel je sít.”

21.  § Az Rjtv. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § A re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv szak ér tõi bi zott -
sá gá nak el nö ke és elõ adó szak ér tõ je a köz tiszt vi se lõk re
vo nat ko zó sza bá lyok sze rint két éven te va gyonnyi lat ko za -
tot tesz.”

22.  § (1) Ez a tör vény 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 1–21. és 23.  §-a 2008. ja nu ár 3-án ha tá lyát 
vesz ti. E ren del ke zés 2008. ja nu ár 4-én ha tá lyát vesz ti.

(3) Aki elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra, illetve csök ken -
tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sult sá got
szer zett, e jo go sult sá gát bár mi kor ér vé nye sít he ti, a nyug -
díj csök ken tés re a jo go sult ság meg szer zé sé nek idõ pont já -
ban ha tá lyos sza bá lyo kat és mér té ke ket kell al kal maz ni,
te kin tet nél kül arra, hogy a nyug el lá tást mi kor, illetve mi -
lyen idõ pont tól kez dõ dõ en ál la pít ják meg. Egye bek ben az
elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj és a csök ken tett össze gû elõ -
re ho zott öreg sé gi nyug díj össze gét azon ren del ke zé sek
sze rint kell meg ál la pí ta ni, ame lyek arra az idõ pont ra al kal -
ma zan dó ak, amely tõl kez dõ dõ en a nyug el lá tást meg ál la -
pít ják.

(4) Azon sze mé lyek ese tén, akik a kor en ged mé nyes
nyug díj ra vo nat ko zó meg ál la po dást a mun kál ta tó val e tör -
vény ha tály ba lé pé sig meg kö töt ték, az elõ re ho zott öreg sé -
gi nyug díj ra, illetve csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg -
sé gi nyug díj ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sá ra és a fog -
lal koz ta tó fi ze té si kö te le zett sé gé re a nyug el lá tás ra vo nat -
ko zó, a meg álla po dás meg kö té se kor ha tá lyos ren del ke zé -
se ket kell al kal maz ni.

(5) Azon sze mé lyek ese tén,

a) akik a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog -
lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
(a továb biak ban: Péptv.) ren del ke zé sei alap ján leg ké sõbb
e tör vénymódosítás ha tály ba lé pé sé ig be lép tek a pré mi um -
évek prog ram ba, és mun ka vég zés re irá nyuló jog vi szo nyu -
kat ezzel össze füg gés ben ha tá ro zott ide jû vé mó do sí tot ták,
valamint

b) akik nek e tör vény ren del ke zé sei alap ján elõ re ho zott
öreg sé gi nyug díj ra való jo go sult sá guk meg szer zé sé nek
idõ pont ja ké sõb bi, mint az a) pont ban em lí tett ki ne ve zés-,
illetve mun ka szer zõ dés-mó do sí tás ban sze rep lõ, a mun ka -
vég zés re irá nyuló jog vi szony meg szû né sé re meg ha tá ro -
zott idõ pont,
mun ka vég zés re irá nyuló jog vi szo nyuk meg szû né se idõ -
pont já nak – a ki ne ve zés-, illetve mun ka szer zõ dés-mó do sí -
tás ban fog lal tak tól el té rõ en – az elõ re ho zott öreg sé gi
nyug díj ra jo go sult sá guk meg szer zé sé nek idõ pont ját kell
te kin te ni. Ez a ren del ke zés nem zár ja ki, hogy a mun ka -
vég zés re irá nyuló jog vi szony ezen idõ pont elõtt va la mely,
a Péptv.-ben sza bá lyo zott ok ból meg szûn jön.

(6) A Tny. 39.  §-a – e tör vénnyel meg ál la pí tott – (2) be -
kez dé sé nek ren del ke zé se it a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ
2007. de cem ber 31-ét köve tõen szer zett szol gá la ti ide jé -
nek meg ál la pí tá sa so rán kell al kal maz ni.

(7) Az öz vegy a Tny. – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
47.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja, illetve 53.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja alap ján 2008. ja nu ár 1-jé tõl öz ve gyi
nyug díj ra ak kor is jo go sult, ha az öz ve gyi nyug díj meg ál -
la pí tá sá hoz, illetve fel éle dé sé hez szük sé ges fel té te lek
1993. már ci us 1-je és 2007. de cem ber 31-e kö zött, a há zas -
társ ha lá lá tól, illetve az öz ve gyi nyug díj meg szû né sé tõl
szá mí tott tíz éven túl, de ti zen öt éven be lül kö vet kez tek be, 
fel té ve, hogy az öz ve gyi nyug díj ra a ké re lem el bí rá lá sa kor 
is jo go sult.

(8) A (7) be kez dés sze rin ti eset ben az öz ve gyi nyug díj
meg ál la pí tá sá nál ki kell szá mí ta ni azt az öz ve gyi nyug dí -
jat, amely az öz ve gyet az öz ve gyi nyug díj meg ál la pí tá sá -
hoz szük sé ges fel té te lek be kö vet ke zé se idõ pont já ban
meg il let te vol na, majd ezt az össze get az idõ köz ben vég re -
haj tott nyug díj eme lé sek össze gé vel nö vel ni kell.

(9) A (7) be kez dés sze rin ti öz ve gyet a nyug díj eme lés és
a ti zen har ma dik havi nyug díj meg ál la pí tá sa szem pont já -
ból úgy kell te kin te ni, mint ha 2007. év ben is ré sze sült vol -
na nyug el lá tás ban.

23.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti

a) a Tny.
aa) 5.  §-ának d) pont ja,
ab) 12.  §-ának (3) be kez dé sé ben „és a 2009. ja nu ár 1-je 

elõt ti” szö veg rész,
ac) 12.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „2009. ja nu ár 1-je

elõtt a” szö veg rész,
ad) 18.  §-ának (3)–(6) be kez dé se,
ae) 24.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban az „és 2009.

ja nu ár 1-je elõtt” szö veg rész,
af) 29.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „2009. ja nu ár 1-je

elõt ti idõ pont tól meg ál la pí tott” szö veg rész,
ag) 53.  §-ának (2) be kez dé se,
ah) 64.  §-ának (7) be kez dé se,
ai) 66.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben az „és a vas utas

nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv” szö veg rész,
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aj) 72.  §-ának (2) be kez dé se,
ak) 93.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
al) 94.  §-ának (5) be kez dé se,
am) 101/A.  §-ában a „ , valamint a vas utas nyug -

díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szer vet vagy szer ve ket” szö -
veg rész;

b) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény

ba) 65.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „– vas utas dol go zók
ese té ben a vas utas nyug díj meg ál la pí tó szerv nél –” szö veg -
rész,

bb) 83.  §-a (4) be kez dé sé nek k) pont ja;
c) a tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -

díj ra jo go sul tak ról, valamint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1998. évi LXVII. tör vény 22.  §-a (6) be kez dé sé nek ne gye -
dik mon da tá ban a „ , vas utak nál, a vas utas nyugdíj-meg -
állapító és -fo lyó sí tó szerv nél” szö veg rész;

d) a Ki vá ló Mû vész, az Ér de mes Mû vész és a Nép mû -
vé szet Mes te re já ra dé ká ról  szóló 2004. évi CVI. tör vény
5.  §-ában az „és a vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí -
tó szerv” szö veg rész;

e) a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII.
tör vény 68.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „és a vas utas
nyug díj fo lyó sí tó szerv” szö veg rész.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Tny.
aa) 8/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „mun ka kör ben el -

töl tött idõ” szö veg rész he lyé be a „mun ka kör ben 2008. ja -
nu ár 1-je elõtt el töl tött idõ” szö veg rész,

ab) 9.  §-ában a „Tbj. 5.  §-a sze rin ti” szö veg rész he lyé -
be a „Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) és e)–g) pont ja
sze rin ti” szö veg rész,

ac) 14.  §-ában a „18.  § (1)–(3) be kez dé sé ben” szö veg -
rész he lyé be a „18.  § (1)–(2) be kez dé sé ben” szö veg rész,

ad) 17.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„fel sõ ha tár sze mé lyi jö ve de lem adó val csök ken tett” szö -
veg rész he lyé be mind két he lyen a „fel sõ ha tár nak a 13.  §
(1) be kez dé se sze rint csök ken tett” szö veg rész,

ae) 56.  §-ának (4) be kez dé sé ben „A 2009. ja nu ár 1-je
elõtt meg ál la pí tott ár va el lá tás” szö veg rész he lyé be „Az ár -
va el lá tás” szö veg rész,

af) 64.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „Ket.”
szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény (a továb biak ban: Ket.)” szö veg rész,

ag) 88.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Pol gá ri Tör vény -
könyv nek” szö veg rész he lyé be a „Pol gá ri Tör vény könyv -
rõl  szóló 1959. évi IV. tör vénynek (a továb biak ban: Ptk.)”
szö veg rész,

ah) 95.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben „– a 
vas utas biz to sí tot ta kat, ille tõ leg hoz zá tar to zó i kat il le tõ en
a vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv ve ze tõ -
je – jár el” szö veg rész he lyé be a „jár el má sod fo kon” szö -
veg rész,

ai) 97.  §-a (2) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban a
„2007-re” szö veg rész he lyé be a „2008-ra” szö veg rész, a
„2008.” szö veg rész he lyé be a „2009.” szö veg rész,

aj) 97.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban a „2008. ja -
nu ár 1-jét” szö veg rész he lyé be a „2009. ja nu ár 1-jét” szö -
veg rész;

b) az Ngtv.
ba) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a mun ka ké pes sé gét 

leg alább 67%-ban el vesz tet te” szö veg rész he lyé be a „leg -
alább 50%-os mér té kû egész ség ká ro so dást szen ve dett”
szö veg rész,

bb) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „vesz tet te el a mun ka -
ké pes sé gét leg alább 67%-ban” szö veg rész he lyé be a
„szen ve dett leg alább 50%-os mér té kû egész ség ká ro so -
dást” szö veg rész,

bc) 1.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „vesz tet te el mun ka -
ké pes sé gé nek leg alább 67%-át” szö veg rész he lyé be a
„szen ve dett leg alább 50%-os mér té kû egész ség ká ro so -
dást” szö veg rész,

bd) 1.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „a mun ka ké pes sé gét 
67%-nál ki sebb, de leg alább 50%-ot el érõ mér ték ben el -
vesz tet te” szö veg rész he lyé be az „50%-os nál ki sebb, de
leg alább 40%-os mér té kû egész ség ká ro so dást szen ve dett” 
szö veg rész;

c) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 74.  §-ának e) pont já ban a „meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû sze mélyt” szö veg rész he lyé be a „meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû, illetve egész ség ká ro so dást szen ve dett
sze mélyt erre te kin tet tel” szö veg rész, az „át me ne ti já ra -
dék” szö veg rész he lyé be a „rend sze res szo ciá lis já ra dék,
át me ne ti já ra dék” szö veg rész;

d) a la kás ta ka rék pénz tá rak ról  szóló 1996. évi CXIII.
tör vény 24.  §-a (8) be kez dé sé nek b) pont já ban a „mun ka -
ké pes sé gét 67%-ban el vesz tet te” szö veg rész he lyé be a
„mun ka ké pes sé gét 67%-ban el vesz tet te, illetve leg alább
50%-os mér té kû egész ség ká ro so dást szen ve dett” szö veg -
rész;

e) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
139.  §-ának b) pont já ban a „mun ka ké pes ség-csök ke nés
mér té ké nek” szö veg rész he lyé be az „az egész ség ká ro so -
dás mér té ké nek” szö veg rész;

f) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
13.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „egész ség biz to sí tá si szer -
vet” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szer vet,
illetve a nyug díj biz to sí tá si szer vet” szö veg rész, valamint
„mun ka ké pes ség-csök ke né sért” szö veg rész he lyé be az
„egész ség ká ro so dá sá ért” szö veg rész
lép.

(3) 2008. ja nu ár 2-án az Rjtv. 4.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben a „4.  § (2) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „3.  §
(2) be kez dé se” szö veg rész lép.

(4) A Tny.-nek a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény, valamint egyes kap cso -
ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CVI. tör -
vény
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a) 3.  §-ával meg ál la pí tott 13.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja „az el ért ke re se tek, jö ve del mek után a ki fi ze tés
idõ pont já ban ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint szá mí tott – az
el ért ke re set bõl, jö ve de lem bõl le vont –” szö veg rész he -
lyett „a ki fi ze tés idõ pont já ban ha tá lyos jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott já ru lék mér té kek figye lembe véte lével szá -
mí tott” szö veg résszel, a „mun ka vál la lói já ru lék” szö veg -
rész he lyett a „mun ka vál la lói já ru lék, illetve vál lal ko zói
já ru lék” szö veg résszel,

b) 9.  §-ával meg ál la pí tott 83/B.  §-ának (1) be kez dé se
„az eb bõl szár ma zó, já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve del me” szö -
veg rész he lyett „az ál ta la fi ze ten dõ nyug díj já ru lék alap ja”
szö veg résszel, az „össze gé nek” szö veg rész he lyett a „havi
össze gé nek” szö veg résszel, „a já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve -
de lem” szö veg rész he lyett „az a)–e) pont sze rin ti nyug el -
lá tás ban ré sze sü lõ sze mély ál tal fi ze ten dõ nyug díj já ru lék
alap ja” szö veg résszel

lép ha tály ba.

(5) Nem lép ha tály ba

a) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény, valamint egyes kap cso ló dó
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CVI. tör vény
14.  §-a,

b) az Rjtv. 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „rehabilitá -
ciós já ra dé kot meg ál la pí tó” szö veg rész,

c) az Rjtv. 18.  §-ának (9)–(10) be kez dé se.

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

2007. évi  CLVII.
törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület
 2008. évi költségvetésérõl*

1.  § (1) Az Or szág gyû lés a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás -
ról  szóló több ször mó do sí tott 1996. évi I. tör vény (a továb -
biak ban: Rttv.) 32.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg -
fele lõen, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let (a továb -
biak ban: ORTT) 2008. évi költ ség ve té sé nek

a) ki adá si fõ össze gét 1 503,600 M Ft-ban, azaz egy -
milliárd-ötszázhárommillió-hatszázezer fo rint ban,

b) be vé te li fõ össze gét 1 503,600 M Ft-ban, azaz egy -
mil li árd-öt száz há rom mil lió-hat száz ezer fo rint ban,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 3-i ülés nap ján
 fogadta el.

c) az ORTT költ ség ve té sen kí vü li, ORTT ke ze lé sû
2008. évi ki adá si elõ irány za tát 6 567,816 M Ft-ban, azaz
hat mil li árd-öt száz hat van hét mil lió-nyolc száz ti zen hat ezer
fo rint ban,

d) az ORTT költ ség ve té sen kí vü li, ORTT ke ze lé sû
2008. évi be vé te li elõ irány za tát 6 567,816 M Ft-ban, azaz
hat mil li árd-öt száz hat van hét mil lió-nyolc száz ti zen hat ezer
fo rint ban hagy ja jóvá.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ál la pí tott ki adá si
fõ összeg, valamint a c) pont ban meg ál la pí tott költ ség ve té -
sen kí vü li ki adá si elõ irány zat rész le te zé sét e tör vény
1. mel lék le te, az (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott
be vé te li fõ összeg, valamint a d) pont ban meg ál la pí tott
költ ség ve té sen kí vü li be vé te li elõ irány zat rész le te zé sét
e tör vény 2. mel lék le te tar tal maz za.

2.  § Az ORTT fel ha tal ma zást kap arra, hogy az 1.  §
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott be vé te li fõ össze -
gen be lül in do kolt eset ben az idõ ará nyos fi nan szí ro zás tól
el tér jen.

3.  § Az ORTT a 2008. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá -
sá ról az Rttv. 32.  § (3) be kez dé se sze rint be szá mo lót ké -
szít, me lyet az Rttv. 77.  § (6) be kez dé se sze rin ti – a Mû sor -
szol gál ta tá si Alap 2008. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá -
sá ról  szóló be szá mo lót tar tal ma zó – mel lék let tel együtt
2009. má jus 31-ig ter jeszt az Or szág gyû lés elé.

4.  § (1) Az Or szág gyû lés az Rttv. 32.  § és a 77.  § (6) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen az ORTT költ ség -
ve té sé nek mel lék le te ként jó vá hagy ja a Mû sor szol gál ta tá si 
Alap költ ség ve té sét (3. mel lék let).

(2) Az Or szág gyû lés a Mû sor szol gál ta tá si Alap 2008.
évi költ ség ve té sé nek

a) ki adá si fõ össze gét 31 340,699 M Ft-ban, azaz har -
mincegymilliárd-háromszáznegyvenmillió-hatszázkilenc- 
ven ki len ce zer fo rint ban,

a) be vé te li fõ össze gét 31 340,699 M Ft-ban, azaz har -
minc egy mil li árd-há rom száz negy ven mil lió-hat száz ki lenc- 
ven ki len ce zer fo rint ban hagy ja jóvá.

5.  § Az ORTT jo go sult az ezen tör vény ben jó vá ha gyott
költ ség ve té sek ki adá si elõ irány za tai kö zöt ti át cso por to sí -
tás ra.

6.  § Ez a tör vény 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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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1. melléklet a 2007. évi CLVII. tör vényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésének
kiadási oldala

Elõ irány zat 
szá ma

Elõ irány zat neve
Elõ irány zat össze ge

M Ft-ban

1. Sze mé lyi jut ta tá sok 892,423

2. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 274,318

3. Do lo gi ki adá sok 314,259

4. Fel hal mo zá si ki adá sok 22,600

Össze sen: 1 503,600

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésû  2008. évi kiadási elõirányzat

Elõ irány zat
 szá ma

Elõ irány zat neve
Elõ irány zat össze ge

M Ft-ban

1. Mû sor szol gál ta tá si díj 4 991,380

2. Frek ven cia pá lyá za ti díj 1,000

3. Tá mo ga tá si pá lyá za ti díj 86,217

4. Köt bér 450,000

5. Bír ság 20,000

6. Ké se del mi ka mat 3,500

7. ÁFA 1 015,719

Össze sen: 6 567,816

2. melléklet a 2007. évi CLVII. tör vényhez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésének
bevételi oldala

Elõ irány zat
 szá ma

Elõ irány zat neve
Elõ irány zat össze ge

M Ft-ban

1. Fix össze gû költ ség ve té si tá mo ga tás 1 028,468

2. Rend kí vü li fi nan szí ro zás 467,709

3. Mû kö dé si be vé tel 7,423

Össze sen: 1 503,600



2007/174. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13057

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésû 2008. évi bevételi elõirányzat

Elõ irány zat
szá ma

Elõ irány zat neve
Elõ irány zat össze ge

M Ft-ban

1. Mû sor szol gál ta tá si díj 4 991,380

2. Frek ven cia pá lyá za ti díj 1,000

3. Tá mo ga tá si pá lyá za ti díj 86,217

4. Köt bér 450,000

5. Bír ság 20,000

6. Ké se del mi ka mat 3,500

7. ÁFA 1 015,719

Össze sen: 6 567,816

3. melléklet a 2007. évi CLVII. tör vényhez

A Mûsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetése

 M Ft

I. BEVÉTELEK 2008. év

ki emelt
elõ irány zat
  elõ irány zat

ki emelt elõ irány zat
      elõ irány zat

   ki emelt elõ irány zat
                                 elõ irány zat

1. üzem ben tar tá si díj 25 711,708

1.1.    át vál lalt üzem ben tar tá si díj 24 936,700

1.2.    át vál la lás sal nem érin tett üzem ben tar tá si díj 775,008

2. mû sor szol gál ta tá si díj 4 991,380

2.1.    MTM-SBS Te le ví zió Zrt. 1 845,652

2.2.    Ma gyar RTL Te le ví zió Zrt. 1 676,537

2.3.    Or szá gos Ke res ke del mi Rá dió Zrt. 183,333

2.4.    Slá ger Rá dió Mû sor szol gál ta tó Zrt. 200,000

2.5.    nem or szá gos mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá gok 1 085,858

3. pá lyá za ti dí jak 87,217

4. köt bér, kár té rí tés, bír ság 473,500

5. ön kén tes be fi ze té sek –

6. egyéb be vé te lek 76,894

költ ség ve té si be vé te lek 31 340,699
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II. KIADÁSOK 2008. év

ki emelt
elõ irány zat
  elõ irány zat

ki emelt elõ irány zat
      elõ irány zat

   ki emelt elõ irány zat
                                 elõ irány zat

1. to vább uta lan dó üzem ben tar tá si díj 24 169,005

1.1.    Ma gyar Te le ví zió Zrt. 10 284,683

1.2.    Ma gyar Rá dió Zrt. 7 199,278

1.3.    Duna Te le ví zió Zrt. 6 170,810

1.4.    ORTT 257,117

1.5.    köz ala pít vá nyok össze sen 257,117

2. cél tá mo ga tá sok 2 369,616

2.1.    köz szol gá la ti mû sor szá mok tá mo ga tá sa 262,781

2.2.    köz szol gá la ti mû so rok tá mo ga tá sa 746,677

2.3.    di gi tá lis mû sor ter jesz tés fej lesz té se és a di gi tá lis
   át ál lás költ sé gei

811,454

2.4.    nem nyer.ér de kelt m.szolg. tá mo ga tá sa 274,352

2.5.    köz mû sor-szol gál ta tók tá mo ga tá sa 274,352

3. to vább uta lan dó mû sor szol gál ta tá si díj 2 028,985

3.1.    Ma gyar Te le ví zió Zrt. 1 291,956

3.2.    Duna Te le ví zió Zrt. 553,696

3.3.    Ma gyar Rá dió Zrt. 183,333

4. ki egé szí tõ tá mo ga tá sok 977,045

4.1.    ORTT 771,351

4.2.    köz ala pít vá nyok össze sen 205,694

5. Igaz ga tó ság 851,892

5.1.    sze mé lyi jut ta tá sok 406,600

5.2.    mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 125,806

5.3.    do lo gi ki adá sok 290,408

5.4.    fel hal mo zá si ki adá sok 29,078

6. szer zõi jog dí jak 210,731

7. pá lyá za tok bí rá la tá nak költ sé gei 86,217

8. az ORTT-t ter he lõ mû sor szol gál ta tók ál tal be nem fi ze tett áfa 33,235

9. rend kí vü li fi nan szí ro zás az ORTT ré szé re 467,709

10. mû sor szol gál ta tá si díj jal és egyéb jo gi költ sé gek kel össze -
függõ ki adá sok

146,264

költ ség ve té si ki adá sok 31 340,699



A Kor mány ren de le tei

A Kormány
329/2007. (XII. 13.) Korm.

rendelete

a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV.
tör vény (Rtv.) 100.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A Rendõrség szervezete

1.  §

A Rend õr ség köz pon ti szer ve az Or szá gos Rendõr -
fõkapitányság (a továb biak ban: ORFK), szék he lyét az
1. mel lék let ha tá roz za meg.

2.  §

(1) A Rend õr ség nek az Rtv. 4.  §-ának (3) be kez dé se
alap ján egyes fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott szer vei:

a) a Köz tár sa sá gi Õr ez red,
b) a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da,
c) a Ké szen lé ti Rend õr ség,
d) a Re pü lõ tér Rend õri Igaz ga tó ság.

(2) A Rend õr ség (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer -
ve i nek szék he lyét az 1. mel lék let ál la pít ja meg.

3.  §

(1) A me gyei (fõ vá ro si) rend õr-fõkapitányságok
(a továb biak ban: rend õr-fõkapitányság) ön ál ló fel adat- és
ha tás kör rel mû köd nek.

(2) A rend õr-fõkapitányságok el ne ve zé sét és szék he lyét 
az 1. mel lék let ál la pít ja meg.

4.  §

(1) A rend õrkapitányságok az ille té kes rend -
õr-fõkapitányság szer ve ként, ön ál ló fel adat- és ha tás kör rel 
mû köd nek, el ne ve zé sü ket és szék he lyü ket a 2. mel lék let
ál la pít ja meg.

(2) A ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek az ille té kes rend -
õr-fõkapitányság szer ve ként, ön ál ló fel adat- és ha tás kör -
rel, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár te rü le ten
vég zik a jog sza bály ban ha tás kö rük be utalt ha tár ren dé sze ti

fel ada to kat. A ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek el ne ve zé sét
és szék he lyét a 3. mel lék let ál la pít ja meg.

5.  §

(1) A rend õr-fõkapitányság, to váb bá a rend õr kapi -
tányság szer ve ze té ben rend õrõrs szer vez he tõ. A rend õr õrs
fel adat- és ha tás kö ri ön ál ló ság gal nem ren del ke zõ szer ve -
ze ti elem.

(2) A rend õr-fõkapitányság ala pí tó ok ira ta ha tá roz za
meg a rend õr-fõkapitánysághoz vagy a rend õrkapitány -
sághoz tar to zó rend õrõrsöket.

A Rendõrség szerveinek feladat- és hatásköre

6.  §

(1) Az ORFK bûn meg elõ zé si, bûn ül dö zé si feladat -
körében:

a) nyo mo zást és tit kos in for má ció gyûj tõ te vé keny sé get 
vé gez, a nyo mo zó ha tó sá gok nyo mo zá si és tit kos in for má -
ció gyûj té si te vé keny sé ge fe let t szak mai irá nyí tást lát el,

b) el lát ja a bün te tõ el já rás ban részt ve võk és az el já rást
foly ta tó ha tó ság tag ja i nak sze mé lyi vé del mé bõl, valamint
a bün te tõ el já rás ban részt ve võk és az igaz ság szol gál ta tást
se gí tõk Vé del mi Prog ram já nak vég re haj tá sá ból fa ka dó
fel ada tok nak a szak mai irá nyí tá sát és az egyes spe ci á lis
mû kö dé si ki adá sok el len õr zé sét,

c) or szá gos bûn ügyi ér té ke lõ-elem zõ te vé keny sé get
vé gez, bûn ügyi sta tisz ti kai fel ada to kat lát el,

d) a nem zet kö zi szer zõ dé sek és a vi szo nos ság alap ján
kap cso la tot tart és együtt mû kö dik a kül föl di, valamint a
nem zet kö zi bûn ül dö zé si szer ve ze tek kel,

e) vég zi a Rend õr ség ál do zat se gí tõi és bûn meg elõ zé si
te vé keny sé gé vel össze füg gõ fel ada tok szak mai irá nyí tá -
sát,

f) ada to kat szol gál tat a Szer ve zett Bû nö zés El le ni
 Koordinációs Köz pont ré szé re,

g) dönt a bûn ül dö zé si fel ada tok nak a rend õrségi szer -
vek kö zöt ti mun ka meg osz tá sá ról és az együtt mû kö dés ke -
re te i nek meg ha tá ro zá sá ról,

h) gon dos ko dik a bûn ügyi adat ke ze lé si (in for má ci ós,
ille tõ leg nyil ván tar tá si) rend sze rek fo lya ma tos mû köd te té -
sé rõl,

i) vég zi a Kö rö zé si In for má ci ós Rend szer mû köd te té -
sé vel, valamint a rend õr-fõkapitányságok, rend õrkapi -
tányságok és ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek kö rö zé si te vé -
keny sé gé nek szak irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada to kat.

(2) Az ORFK ren dé sze ti fel adat kör ében:
a) el lát ja – a sza bály sér té sek rõl  szóló jog sza bá lyok

alap ján – a Rend õr ség köz pon ti szer vé nek fel ada ta it,
valamint a sza bály sér té si vég re haj tá si jog se géllyel kap -
cso la tos köz pon ti ha tó sá gi fel ada to kat;
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b) köz pon ti nyil ván tar tást ve zet a bün te tõ el já rás so rán
le fog lalt ká bí tó sze rek rõl, pszi cho tróp anya gok ról és ká bí -
tó szer-pre kur zo rok ról, valamint el kob zá suk ese tén dönt
azok to váb bi sor sá ról, illetve meg sem mi sí té sé rõl;

c) szer ve zi és vég re hajt ja a Rend õr ség mi nõ sí tett idõ -
sza ki fel ada ta it, hon vé del mi és or szág-moz gó sí tá si, ka -
taszt ró fa vé del mi fel ada ta it, rend kí vü li in téz ke dé sek vég -
re haj tá sá ban tör té nõ köz re mû kö dé sét;

d) ko or di nál ja és ellen õr zi a nuk le á ris és a ra dio ak tív
anya gok szál lí tá sá val kap cso la tos rend õrségi fel ada to kat;

e) el lát ja a rend õr-fõkapitányságok ál lam ha tár õri ze té -
vel, az ál lam ha tár rend jé nek fenn tar tá sá val, a ha tár for ga -
lom-el len õr zé sé vel a nem zet kö zi ha tár ren dé sze ti fel ada -
tok kal kap cso la tos te vé keny sé gé nek, valamint a külföl -
dieknek az or szág te rü le tén tör té nõ el len õr zé sé vel kap cso -
la tos fel ada tok szak irá nyí tá sát, gon dos ko dik a ha tár biz -
ton sá gi rend szer ré szét ké pe zõ ha tár ren dé sze ti rend szer
mû köd te té sé rõl;

f) irá nyít ja
fa) a ha tár rend fenn tar tá sá ra, a ha tár rend-sér té sek és

ha tár ese mé nyek meg elõ zé sé re, ki vizs gá lá sá ra, ren de zé sé -
re lét re ho zott te rü le ti szin tû szer vek mun ká ját,

fb) a Rend õr ség ha tás kö ré be utalt ide gen ren dé sze ti és
me ne kült ügyi fel ada to kat; valamint a sze mé lyek ál lam ha -
tá ron tör té nõ át adás-át vé te lét és ha tó sá gi át szál lí tá sát,

fc) a fog va tar tás vég re haj tá sát a rend õrségi fog dák ban,
az elõ ál lí tó he lyi sé gek ben és az õr zött szál lás he lye ken;

g) ko or di nál ja a nem zet kö zi össze kö tõ tisz ti rend szer
(ki kül dött szak ér tõk, ha zai össze kö tõ tisz tek) szak mai mû -
köd te té sét;

h) fel ügye li a fegy ve res biz ton sá gi õr sé gek te vé keny -
sé gét;

i) bal eset-meg elõ zé si fel ada to kat lát el.

(3) Az ORFK köz igaz ga tá si ha tás kö ré ben gon dos ko dik
a ha tás kö ré be utalt köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok le -
foly ta tá sá ról, el lát ja a ha tó sá gi, nyil ván tar tá si és el len õr zé -
si fel ada to kat, en nek ke re té ben

a) fel ügye li a fegy ve rek kel, lõ sze rek kel és lõt erek kel
kap cso la tos ha tó sá gi fel ada tok vég re haj tá sát, ha tó sá gi fel -
ada to kat lát el,

b) fel ügye li a vál lal ko zás ke re té ben vég zett sze mély-
és va gyon vé del mi, valamint ma gánnyo mo zói te vé keny ség 
ha tó sá gi el bí rá lá sát,

c) az atom ener gia al kal ma zá sá val össze füg gõ ha tó sá gi, 
szak ha tó sá gi fel ada to kat lát el,

d) elõ ze tes egyet ér té si és vé le mé nye zé si jo got gya ko -
rol a köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz kö zök ki vi te -
lé vel és be ho za ta lá val kap cso la tos en ge dé lye zé si el já rás -
ban,

e) fel ügye li a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok -
kal és pi ro tech ni kai ter mé kek kel kap cso la tos ha tó sá gi te -
vé keny sé get, ha tó sá gi és szak ha tó sá gi fel ada to kat lát el,

f) a ká bí tó sze rek kel, a pszi cho tróp anya gok kal és a ká -
bí tó szer-pre kur zo rok kal vé gez he tõ te vé keny sé gek kel
kap cso la tos ha tó sá gi, szak ha tó sá gi fel ada to kat lát el,

g) le foly tat ja a ha tás kö ré be tar to zó meg kü lön böz te tõ
jel zé sek fel sze re lé sé re és hasz ná la tá ra és a köz úti köz le ke -
dés biz ton sá gá ra vo nat ko zó ha tó sá gi el já rást,

h) el jár a rend kí vü li ha lál eset tek kel kap cso la tos köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban,

i) el lát ja a sze mé lyek ál lam ha tá ron tör té nõ át adás-át vé -
te lé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada to kat, és má sod fo kon
el jár az ide gen ren dé sze ti jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
ese tek ben,

j) a ha tár rend fenn tar tá sá val, a ha tár rend-sér té sek és
ha tár ese mé nyek meg elõ zé sé vel, ki vizs gá lá sá val kap cso la -
tos ha tó sá gi és szak ha tó sá gi fel ada to kat lát el.

7.  §

(1) A Köz tár sa sá gi Õr ez red az or szá gos rend õrfõka -
pitány köz vet len irá nyí tá sa alatt, or szá gos ille té kességgel,
ön ál ló szerv ként el lát ja a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé -
te sít mé nyek vé del mé vel kap cso la tos fel ada to kat.

(2) A Köz tár sa sá gi Õr ez red
a) sze mély-, valamint lé te sít mény vé del mi fel ada tai kö -

ré ben irá nyít ja a rend õrségi fel ada tok elõ ké szí té sét és vég -
re haj tá sát, valamint el lát ja a sze mély- és létesítményvé -
delmi fel adat kör ben fel me rü lõ tûz sze ré sze ti fel ada to kat,

b) vég zi a Ma gyar Köz tár sa ság ér de kei szem pont já ból
je len tõs – vé dett ve ze tõk rész vé te lé vel meg tar tott – ren -
dez vé nyek biz to sí tá sá hoz kap cso ló dó rend õrségi fel ada -
tok elõ ké szí té sét,

c) együtt mû kö dik a sze mély és lé te sít mény vé del mi fel -
ada tok biz to sí tás ban ér de kelt és a biz to sí tás vég re haj tá sá -
ban köz vet le nül érin tett ha zai, valamint kül föl di szer vek -
kel és szer ve ze tek kel,

d) nem ze ti kap cso lat tar tó szerv ként el lát ja a köz éle ti
sze mé lyi sé gek vé del mé re szol gá ló Euró pai Há ló zat te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos fel ada to kat,

e) gon dos ko dik a kor mány ven dég lá tás sal és a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott gép jár mû szol gál ta tás sal
össze füg gõ fel ada tok tech ni kai és sze mé lyi fel té te le i nek
biz to sí tá sá ról.

8.  §

A Nem ze ti Nyo mo zó Iro da az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi -
tány ság fõ igaz ga tó já nak irá nyí tá sa alatt or szá gos ille té -
kességgel ön ál ló szerv ként el lát ja a kü lön jog sza bály ban
ha tás kö ré be utalt, bûn cse lek mé nyek te kin te té ben a nyo -
mo zó ha tó sá gi fel ada to kat, en nek ke re té ben

a) fel ada ta i val össze füg gés ben tit kos in for má ció gyûj tõ 
te vé keny sé get vé gez,

b) a Rend õr ség nyo mo zó ha tó sá gai ré szé re bûn ügyi
hát tér tá mo ga tó és el lá tó te vé keny sé get vé gez,

c) el lát ja a bün te tõ el já rás ban részt ve võk, az igaz ság -
szol gál ta tást se gí tõk Vé del mi Prog ram já ról  szóló tör vény
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sze rin ti fel ada to kat, valamint köz re mû kö dik rend õrségi
sze mé lyi vé del mi fel ada tok tel je sí té sé ben.

9.  §

A Ké szen lé ti Rend õr ség az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi -
tány ság fõ igaz ga tó já nak irá nyí tá sa alatt ön ál ló fel adat- és
ha tás kör rel, or szá gos ille té kességgel ön ál ló szerv ként

a) részt vesz az elõ re nem ter vez he tõ, ha laszt ha tat lan
be avat ko zást és csa pat erõt igény lõ fel ada tok vég re haj tá sá -
ban,

b) részt vesz a vé dett ve ze tõk kel kap cso la tos biz to sí tá si 
fel ada tok vég re haj tá sá ban,

c) részt vesz a kü lö nö sen nagy, illetve a kü lö nö sen je -
len tõs ér té kû pénz- és ér ték szál lít má nyok kí sé ré sé ben,

d) el lát ja a kü lön le ges szál lít má nyok õr zé sé vel kap cso -
la tos fel ada to kat,

e) részt vesz az or szá gos szin tû köz biz ton sá gi, köz le ke -
dés biz ton sá gi és ide gen ren dé sze ti fo ko zott el len õr zé sek -
ben,

f) – a 7.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ját ki vé ve – a rend -
õrség ha tás kö ré be tar to zó tûz sze ré sze ti fel ada to kat lát el,

g) a sze mély szál lí tó vo na tok kí sé ré sé vel kap cso la tos
fel ada tot lát el,

h) vég re hajt ja a ter ror cse lek mény, a légi jár mû, vas úti,
vízi, köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra
al kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se és az em ber rab lás bûn -
cse lek mé nyek meg sza kí tá sát, valamint a Rend õr ség szer -
vei vagy más nyo mo zó ha tó sá gok fel ké ré sé re a bûn cse lek -
mé nyek el kö ve té sé vel ala po san gya nú sít ha tó fegy ve res
vagy fel fegy ver ke zett sze mé lyek el fo gá sát,

i) el lát ja a ha tó sá gi el já rás so rán le fog lalt, a köz biz ton -
ság ra kü lö nö sen ve szé lyes anya gok, valamint kü lö nö sen
nagy, illetve kü lö nö sen je len tõs ér té kû ká bí tó szer szál lít -
má nyok biz to sí tá sát,

j) vég re hajt ja a ki ada tá si és át adá si le tar tóz ta tás ban
lévõ sze mé lyek ál lam ha tá rig vagy kül föld rõl Ma gyar or -
szág ra tör té nõ kí sé ré sé vel, valamint az el ítélt sze mé lyek
Ma gyar or szá gon ke resz tül tör té nõ át szál lí tá sá val kap cso -
la tos rend õri fel ada to kat,

k) el lát ja a bel föl di ál lam i fu tár szol gá lat te vé keny sé gét,
l) se gít sé get nyújt a te rü le ti és a he lyi szer vek köz te rü -

le ti szol gá la tá nak és biz to sí tá si fel ada ta i nak el lá tá sá hoz,
m) biz to sít ja a rend õri csa pat te vé keny ség re és a kü lön -

le ges rend õri fel ada tok ra tör té nõ ki kép zést és to vább kép -
zést, gyûj ti és elem zi e fel ada tok ered mé nyes el vég zé sé hez 
szük sé ges in for má ci ó kat,

n) pol gá ri re pü lés sel kap cso la tos fel ada tot lát el.

10.  §

(1) A Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság az Or szá gos
Rend õr-fõ ka pi tány ság fõ igaz ga tó já nak irá nyí tá sá val ön -
álló szerv ként, or szá gos ille té kességgel el lát ja

a) a nem zet kö zi és bel föl di pol gá ri re pü lés jog el le nes
cse lek mé nyek el le ni vé del mé vel kap cso la tos fel ada to kat,

b) a re pü lõt ere ken az utas biz ton ság el len õr zé sé vel és
fegy ve res biz to sí tá sá val, valamint a re pü lõt erek õr zé sé vel
kap cso la tos fel ada tok szak mai fel ügye le tét,

c) az ide ig le nes légi ha tár át ke lõ he lyek meg nyi tá sá val
kap cso la tos fel ada to kat, illetve a ha tár el len õr zé si és más
ha tár ren dé sze ti fel ada to kat.

(2) A Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság a Bu da pes ti Fe ri -
he gyi Nem zet kö zi Re pü lõ té ren

a) ha tár el len õr zé si és más ha tár ren dé sze ti fel ada to kat,
b) nyo mo zó és köz igaz ga tá si ha tó sá gi fel ada to kat,
c) a 13.  §-ban meg ha tá ro zott ide gen ren dé sze ti fel ada -

to kat
lát el.

(3) Bu da pest, Pest me gye és az ál lam ha tár ral nem ren -
del ke zõ me gyék te rü le tén el lát ja a 11.  § (2) be kez dés
i) 1. pont já ban meg ha tá ro zott ide gen ren dé sze ti fel ada to -
kat.

11.  §

(1) A rend õr-fõkapitányság bûn ül dö zé si, bûn meg elõ zé -
si fel adat kör ében:

a) nyo mo zó ha tó sá gi jog kört lát el, tit kos in for má ció -
gyûj tõ te vé keny sé get vé gez,

b) el lát ja a bûn meg elõ zé si és ál do zat se gí tõi fel ada to -
kat,

c) el lát ja az igaz ság szol gál ta tást se gí tõk Vé del mi Prog -
ram já ról  szóló tör vény sze rint ha tás kö ré be utalt fel ada to -
kat,

d) kö rö zé si te vé keny sé get vé gez, vég zi a rend õrkapi -
tányságok és ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek kö rö zé si te vé -
keny sé gé nek szak irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada to kat,

e) bûn meg elõ zé si, bûn ül dö zé si adat szol gál ta tást lát el,
f) el lát ja a nem zet kö zi rend õri együtt mû kö dés bõl rá há -

ru ló fel ada to kat.

(2) A rend õr-fõkapitányság ren dé sze ti fel adat kör ében:
a) ér té ke li és elem zi a köz biz ton ság ille té kességi te rü -

le tén tör té nõ ala ku lá sát,
b) sza bály sér té si fel ada to kat lát el,
c) szer ve zi és vég re hajt ja a mi nõ sí tett idõ sza ki fel ada -

to kat, egyes hon vé del mi és or szág-moz gó sí tá si, ka taszt ró -
fa vé del mi fel ada to kat, köz re mû kö dik a rend kí vü li in téz -
ke dé sek vég re haj tá sá ban,

e) a gyü le ke zé si jog ha tá lya alá tar to zó ren dez vé nyek -
kel kap cso la tos fel ada to kat lát el,

f) el lát ja a köz úti, légi és vízi köz le ke dés rend jé vel kap -
cso la tos fel ada to kat, bal eset-meg elõ zé si te vé keny sé get
vé gez,

h) a ha tár ren dé sze ti fel ada tok te kin te té ben szak mai irá -
nyí tói jog kört gya ko rol ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek és a 
ha tár ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó rend õrkapitányságok
 felett,
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i) mû köd te ti a me gye ha tár biz ton sá gi rend sze rét, el lát ja
1. a kül sõ ha tá ron
– a ha tár õri ze ti, a ha tár for ga lom el len õr zé si, az ál lam -

ha tár rend jé nek fenn tar tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,
– ide gen ren dé sze ti ha tó sá gi jog kö ré ben el ren de li a har -

ma dik or szág be li ál lam pol gá rok ki uta sí tást elõ ké szí tõ õri -
ze tét, ki uta sí tá sát, ki to lon co lá sát és vég re hajt ja a külföl -
dieknek az or szág te rü le tén tör té nõ el len õr zé sé vel kap cso -
la tos fel ada to kat, valamint a jog sza bá lyi fel té te lek meg lé te 
ese tén ja vas la tot tesz a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom el -
ren de lé sé re, vagy el ren de li azt,

– el lát ja a sze mé lyek ál lam ha tá ron tör té nõ át adás-át vé -
te lé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada to kat, és fenn tart ja az
õr zött szál lást;

2. a bel sõ ha tá ron az ál lam ha tár rend jé nek fenn tar tá sá -
val, a ha tár el len õr zés ide ig le nes vissza ál lí tá sá val és a ha -
tár el len õr zés vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

(3) A rend õr-fõkapitányság köz igaz ga tá si ha tás kö ré -
ben:

a) el lát ja a fegy ve rek kel, lõ sze rek kel, lõt erek kel, rob -
ba nó anya gok kal, pi ro tech ni kai esz kö zök kel kap cso la tos
köz igaz ga tá si fel ada to kat,

b) el lát ja a ká bí tó sze rek kel, pszi cho tróp anya gok kal és
ká bí tó szer-pre kur zo rok kal kap cso la tos ha tó sá gi el len õr -
zé si fel ada to kat,

c) el lát ja a vál lal ko zás ke re té ben vég zett sze mély- és
va gyon vé del mi, valamint ma gánnyo mo zói te vé keny ség
szak mai fel ügye le tét, illetve az e te vé keny ség gel kap cso -
la tos ha tó sá gi fel ada to kat,

d) le foly tat ja a ha tás kö ré be tar to zó meg kü lön böz te tõ
jel zé sek fel sze re lé sé re és hasz ná la tá ra vo na to zó el já rást,
el bí rál ja a fi gyel mez te tõ jel zés fel sze re lé se és hasz ná la ta
tár gyá ban be nyúj tott jog or vos la ti ké rel met,

e) el lát ja az atom ener gia al kal ma zá sá val össze füg gõ
ha tó sá gi fel ada to kat,

f) vég zi a ha tás kö ré be utalt rend kí vü li ha lál ese tek ki -
vizs gá lá sát,

g) má sod fo kon jár el a rend õrkapitányságok szer vei ál -
tal le foly ta tott köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben,

h) el lát ja a fegy ve res biz ton sá gi õr ség fel ügye le té vel, a
me zõ õrök kel, hal- és vad õrök kel, a köz te rü let-fel ügye let -
tel, valamint a ter mé szet vé del mi õr szol gá lat tal kap cso la -
tos ha tó sá gi fel ada to kat,

i) egyéb köz igaz ga tá si ügyek ben ha tó sá gi és szak ha tó -
sá gi fel ada to kat lát el.

12.  §

(1) A rend õrkapitányság bûn meg elõ zé si, bûn ül dö zé si
fel adat kör ében:

a) bün te tõ el já rás ban nyo mo zó ha tó sá gi jog kört gya ko -
rol, tit kos in for má ció gyûj tõ te vé keny sé get vé gez,

b) vég zi a kö rö zé si te vé keny sé get,
c) bûn meg elõ zé si és ál do zat se gí tõi te vé keny sé get foly tat,
d) a bû nö zés oka i nak és kö rül mé nye i nek fel tá rá sá val és 

ér té ke lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat lát el.

(2) A rend õrkapitányság ren dé sze ti fel adat kör ében:
a) el lát ja a köz te rü le ti szol gá lat tal kap cso la tos fel ada -

to kat,
b) ob jek tum õr zé si, vo nat kí sé ré si és más biz to sí tá si fel -

ada to kat lát el,
c) vég zi az elõ ál lí tot tak és a rend õrségi fog dá ban fog -

va tar tot tak õr zé sét, kí sé ré sét,
d) el lát ja a gyü le ke zé si jog ha tá lya alá tar to zó ren dez -

vé nyek kel kap cso la tos fel ada to kat,
e) el lát ja a köz úti, légi és vízi köz le ke dés rend jé vel

kap cso la tos ha tás kö ré be utalt fel ada to kat,
f) biz to sít ja a fo lya ma tos bal ese ti hely szín elõi te vé -

keny ség el lá tá sát, bal eset-meg elõ zé si fel ada to kat vé gez,
g) ér té ke li és elem zi a köz biz ton sá gi, köz le ke dé si hely -

zet ala ku lá sát,
h) sza bály sér té si ha tó sá gi jog kört gya ko rol,
i) el lát ja a kül föl di ek el len õr zé sé vel kap cso la tos fel -

ada to kat, to váb bá a bel sõ ha tá ron a ha tár el len õr zés vissza -
ál lí tá sa ese tén a ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség ide gen ren dé -
sze ti fel ada ta it,

j) az ál lam ha tár rend jé nek fenn tar tá sá val, valamint a
ha tár el len õr zés ide ig le nes vissza ál lí tá sá val kap cso la tos
fel ada to kat lát el,

k) szer ve zi és vég re hajt ja a mi nõ sí tett idõ sza ki fel ada -
to kat, egyes hon vé del mi és or szág-moz gó sí tá si, ka taszt ró -
fa vé del mi fel ada to kat, köz re mû kö dik a rend kí vü li in téz -
ke dé sek vég re haj tá sá ban.

(3) A rend õrkapitányság köz igaz ga tá si ha tás kö ré ben
a) el lát ja a fegy ve rek kel, lõ sze rek kel, lõt erek kel, pi ro -

tech ni kai ter mé kek kel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada to kat,
b) el lát ja a köz úti köz le ke dé si birs ág ki sza bá sá val kap -

cso la tos ha tó sá gi fel ada to kat,
c) el lát ja a vál lal ko zás ke re té ben vég zett sze mély- és

va gyon vé del mi, valamint ma gánnyo mo zói te vé keny ség -
gel kap cso la tos fel ada to kat,

d) le foly tat ja a fi gyel mez te tõ jel zés fel sze re lé sé re és
hasz ná la tá ra vo nat ko zó el já rást,

e) el lát ja az el tûnt sze mé lyek fel ku ta tá sát és a rend kí -
vü li ha lál ese tek ki vizs gá lá sát.

13.  §

A ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség a kül sõ ha tá ron el lát ja a
ha tár õri zet tel, a ha tár for ga lom el len õr zé sé vel, az ál lam ha -
tár rend jé vel, valamint a kül föl di ek el len õr zé sé vel kap cso -
la tos fel ada to kat, illetve vég re hajt ja az e fel adat ból adó dó,
más rend õri szer vek ha tás kö ré be nem utalt ide gen ren dé -
sze ti fel ada to kat.

14.  §

(1) A hi va tá sos szol gá la ti vi szonnyal kap cso la tos, a ha -
tár õr ség or szá gos pa rancs no kát meg il le tõ mun kál ta tói jog -
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kö rök te kin te té ben 2008. ja nu ár 1-jé tõl jog utód az or szá -
gos rend õrfõkapitány.

(2) A Ha tár õr ség meg szûnt szer ve i nél bár mely fog lal -
koz ta tá si jog vi szony ban álló sze mé lyek te kin te té ben a
fog lal koz ta tá si jog vi szony ból szár ma zó, mun kál ta tót
meg il le tõ jo gok és ter he lõ kö te le zett sé gek vo nat ko zá sá -
ban:

a) a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a Gyõr-Mo -
son-Sop ron Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

b) a Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a Vas 
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

c) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a Zala 
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

d) a Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a Ba ra nya
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

e) a Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a
Bács-Kis kun Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

f) az Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a Bé kés
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

g) a Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

h) a Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a Bor -
sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

i) Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a
Nóg rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

j) a Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság jog utód ja a Re pü lõ -
té ri Rend õr Igaz ga tó ság,

k) a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga és az irá nyí -
tá sa alatt álló, az a)–j) pont ban fel nem so rolt szer vek jog -
utód ja az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság.

15.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

1. melléklet
a 329/2007 (XII. 13.) Korm. rendelethez

1. Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság, Bu da pest.
2. Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság, Bu da pest.
3. Ba ra nya Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Pécs.
4. Bács-Kis kun Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Kecs -

ke mét.
5. Bé kés Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Bé kés csa ba.
6. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi -

tány ság, Mis kolc.
7. Csong rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Sze ged.
8. Fej ér Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Szé kes fe hér -

vár.
9. Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány -

ság, Gyõr.

10. Haj dú-Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Deb -
re cen.

11. He ves Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Eger.
12. Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Rend õr-fõ ka pi -

tány ság, Szol nok.
13. Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány -

ság, Ta ta bá nya.
14. Nóg rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Sal gó tar -

ján.
15. Pest Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Bu da pest.
16. So mogy Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Ka pos vár.
17. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi -

tány ság, Nyír egy há za.
18. Tol na Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Szek szárd.
19. Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Szom bat hely.
20. Veszp rém Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Veszp -

rém.
21. Zala Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Za la eger szeg.

Az Rtv. 4.  § (3) be kez dé se alap ján lét re ho zott rend õri
szer vek:

a) Köz tár sa sá gi Õr ez red, Bu da pest.
b) Nem ze ti Nyo mo zó Iro da, Bu da pest.
c) Ké szen lé ti Rend õr ség, Bu da pest.
d) Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság, Bu da pest.

2. melléklet
a 329/2007 (XII. 13.) Korm. rendelethez

A rend õrkapitányságok el ne ve zé se és szék he lye

Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság

Kecs ke mé ti Rend õr ka pi tány ság, Kecs ke mét
Ba jai Rend õr ka pi tány ság, Baja
Ka lo csai Rend õr ka pi tány ság, Ka lo csa
Kis kõ rö si Rend õr ka pi tány ság, Kis kõ rös
Kis kun fél egy há zi Rend õr ka pi tány ság, Kis kun fél egy há za
Kis kun ha la si Rend õr ka pi tány ság, Kis kun ha las
Kun szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság, Kun szent mik lós

Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság

Pé csi Rend õr ka pi tány ság, Pécs
Kom lói Rend õr ka pi tány ság, Kom ló
Sik ló si Rend õr ka pi tány ság, Sik lós
Mo há csi Rend õr ka pi tány ság, Mo hács
Szi get vá ri Rend õr ka pi tány ság, Szi get vár

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság

Mis kol ci Rend õr ka pi tány ság, Mis kolc
Ede lé nyi Rend õr ka pi tány ság, Ede lény
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En csi Rend õr ka pi tány ság, Encs
Ka zinc bar ci kai Rend õr ka pi tány ság, Ka zinc bar ci ka
Me zõ kö ves di Rend õr ka pi tány ság, Me zõ kö vesd
Ózdi Rend õr ka pi tány ság, Ózd
Sá ros pa ta ki Rend õr ka pi tány ság, Sá ros pa tak
Sá to ral ja új he lyi Rend õr ka pi tány ság, Sá to ral ja új hely
Sze ren csi Rend õr ka pi tány ság, Sze rencs
Ti sza új vá ro si Rend õr ka pi tány ság, Ti sza új vá ros

Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bé kés csa bai Rend õr ka pi tány ság, Bé kés csa ba
Gyu lai Rend õr ka pi tány ság, Gyu la
Oros há zi Rend õr ka pi tány ság, Oros há za
Bé ké si Rend õr ka pi tány ság, Bé kés
Me zõ ko vács há zi Rend õr ka pi tány ság, Me zõ ko vács há za
Szar va si Rend õr ka pi tány ság, Szar vas
Szeg hal mi Rend õr ka pi tány ság, Szeg ha lom
Sar ka di Rend õr ka pi tány ság, Sar kad

Budapesti Rendõr-fõkapitányság

BRFK I. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK II. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK III. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK IV. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK V. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK VI. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK VII. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK VIII. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK IX. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK X. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK XI. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK XII. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK XIII. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK XIV. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK XV. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK XVI. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK XVII. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK XVIII. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK XIX. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK XX. és XXIII. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság,

Buda pest
BRFK XXI. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK XXII. ke rü le ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da pest
BRFK Du nai Ví zi ren dé sze ti Rend õr ka pi tány ság, Bu da -

pest

Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

Sze ge di Rend õr ka pi tány ság, Sze ged
Hód me zõ vá sár he lyi Rend õr ka pi tány ság, Hódmezõ -

vásárhely
Ma kói Rend õr ka pi tány ság, Makó

Szent esi Rend õr ka pi tány ság, Szen tes
Csong rá di Rend õr ka pi tány ság, Csong rád
Kis te le ki Rend õr ka pi tány ság, Kis te lek

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Szé kes fe hér vá ri Rend õr ka pi tány ság, Szé kes fe hér vár
Du na új vá ro si Rend õr ka pi tány ság, Du na új vá ros
Bics kei Rend õr ka pi tány ság, Bics ke
Móri Rend õr ka pi tány ság, Mór
Sár bo gár di Rend õr ka pi tány ság, Sár bo gárd
Gár do nyi Rend õr ka pi tány ság, Gár dony

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság

Gyõ ri Rend õr ka pi tány ság, Gyõr
Sop ro ni Rend õr ka pi tány ság, Sop ron
Mo son ma gya ró vá ri Rend õr ka pi tány ság, Mo son-

ma gya ró vár
Csor nai Rend õr ka pi tány ság, Csor na
Ka pu vá ri Rend õr ka pi tány ság, Ka pu vár

Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság

Deb re ce ni Rend õr ka pi tány ság, Deb re cen
Bal ma zúj vá ro si Rend õr ka pi tány ság, Bal ma zúj vá ros
Be rettyó új fa lui Rend õr ka pi tány ság, Be rettyó új fa lu
Haj dú bö ször mé nyi Rend õr ka pi tány ság, Haj dú bö ször -

mény
Haj dú had há zi Rend õr ka pi tány ság, Haj dú had ház
Haj dú ná ná si Rend õr ka pi tány ság, Haj dú ná nás
Haj dú szo bosz lói Rend õr ka pi tány ság, Haj dú szo bosz ló
Püs pök la dá nyi Rend õr ka pi tány ság, Püs pök la dány

Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság

Egri Rend õr ka pi tány ság, Eger
Gyön gyö si Rend õr ka pi tány ság, Gyön gyös
Hat va ni Rend õr ka pi tány ság, Hat van
He ve si Rend õr ka pi tány ság, He ves
Fü ze sa bo nyi Rend õr ka pi tány ság, Fü ze sa bony

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság

Jász be ré nyi Rend õr ka pi tány ság, Jász be rény
Kar ca gi Rend õr ka pi tány ság, Kar cag
Kun szent már to ni Rend õr ka pi tány ság, Kun szent már ton
Me zõ tú ri Rend õr ka pi tány ság, Me zõ túr
Szol no ki Rend õr ka pi tány ság, Szol nok
Ti sza fü re di Rend õr ka pi tány ság, Ti sza fü red
Ti szai Ví zi ren dé sze ti Rend õr ka pi tány ság, Szol nok
Tö rök szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság, Tö rök szent -

mik lós
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Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság

Ta ta bá nyai Rend õr ka pi tány ság, Ta ta bá nya
Esz ter go mi Rend õr ka pi tány ság, Esz ter gom
Ko má ro mi Rend õr ka pi tány ság, Ko má rom
Ta tai Rend õr ka pi tány ság, Tata
Orosz lá nyi Rend õr ka pi tány ság, Orosz lány
Do ro gi Rend õr ka pi tány ság, Do rog
Kis bé ri Rend õr ka pi tány ság, Kis bér

Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

Sal gó tar já ni Rend õr ka pi tány ság, Sal gó tar ján
Ba las sa gyar ma ti Rend õr ka pi tány ság, Ba las sa gyar mat
Pász tói Rend õr ka pi tány ság, Pász tó
Rét sá gi Rend õr ka pi tány ság, Rét ság
Szé csé nyi Rend õr ka pi tány ság, Szé csény
Bá tony te re nyei Rend õr ka pi tány ság, Bá tony te re nye

Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bu da ör si Rend õr ka pi tány ság, Bu da örs
Ceg lé di Rend õr ka pi tány ság, Ceg léd
Da ba si Rend õr ka pi tány ság, Da bas
Du na ke szi Rend õr ka pi tány ság, Du na ke szi
Érdi Rend õr ka pi tány ság, Érd
Gö döl lõi Rend õr ka pi tány ság, Gö döl lõ
Mo no ri Rend õr ka pi tány ság, Mo nor
Nagy ká tai Rend õr ka pi tány ság, Nagy ká ta
Nagy kõ rö si Rend õr ka pi tány ság, Nagy kõ rös
Rác ke vei Rend õr ka pi tány ság, Rác ke ve
Szent end rei Rend õr ka pi tány ság, Szent end re
Szi get szent mik ló si Rend õr ka pi tány ság, Szi get szent -

mik lós
Váci Rend õr ka pi tány ság, Vác

Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság

Ka pos vá ri Rend õr ka pi tány ság, Ka pos vár
Bar csi Rend õr ka pi tány ság, Barcs
Mar ca li Rend õr ka pi tány ság, Mar ca li
Nagy atá di Rend õr ka pi tány ság, Nagy atád
Sió fo ki Rend õr ka pi tány ság, Sió fok
Fo nyó di Rend õr ka pi tány ság, Fo nyód
Ba la to ni Ví zi ren dé sze ti Rend õr ka pi tány ság, Sió fok

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

Nyír egy há zi Rend õr ka pi tány ság, Nyír egy há za
Fe hér gyar ma ti Rend õr ka pi tány ság, Fe hér gyar mat
Kis vár dai Rend õr ka pi tány ság, Kis vár da
Má té szal kai Rend õr ka pi tány ság, Má té szal ka

Nyír bá to ri Rend õr ka pi tány ság, Nyír bá tor
Vá sá ros na mé nyi Rend õr ka pi tány ság, Vá sá ros na mény
Zá ho nyi Rend õr ka pi tány ság, Zá hony
Ti sza vas vá ri Rend õr ka pi tány ság, Ti sza vas vá ri

Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság

Szek szár di Rend õr ka pi tány ság, Szek szárd
Bony há di Rend õr ka pi tány ság, Bony hád
Dom bó vá ri Rend õr ka pi tány ság, Dom bó vár
Pak si Rend õr ka pi tány ság, Paks
Ta má si Rend õr ka pi tány ság, Ta má si

Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság

Szom bat he lyi Rend õr ka pi tány ság, Szom bat hely
Kõ sze gi Rend õr ka pi tány ság, Kõ szeg
Cell dö möl ki Rend õr ka pi tány ság, Cell dö mölk
Kör men di Rend õr ka pi tány ság, Kör mend
Sár vá ri Rend õr ka pi tány ság, Sár vár
Vas vá ri Rend õr ka pi tány ság, Vas vár

Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság

Veszp ré mi Rend õr ka pi tány ság, Veszp rém
Aj kai Rend õr ka pi tány ság, Ajka
Ba la ton al má di Rend õr ka pi tány ság, Ba la ton al má di
Ba la ton fü re di Rend õr ka pi tány ság, Ba la ton fü red
Pá pai Rend õr ka pi tány ság, Pápa
Ta pol cai Rend õr ka pi tány ság, Ta pol ca
Vár pa lo tai Rend õr ka pi tány ság, Vár pa lo ta

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

Za la eger sze gi Rend õr ka pi tány ság, Za la eger szeg
Nagy ka ni zsai Rend õr ka pi tány ság, Nagy ka ni zsa
Keszt he lyi Rend õr ka pi tány ság, Keszt hely
Len ti Rend õr ka pi tány ság, Len ti

3. melléklet
a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek el ne ve zé se és szék -
helye:

Baranya megye

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sellye, Sellye
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sik lós, Sik lós
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Be re mend, Be re mend
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Mo hács, Mo hács
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Bács-Kiskun megye

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Her ceg szán tó, Her ceg -
szán tó

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bács bo kod, Bács bo kod
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bá csal más, Bá csal más
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Kel ebia, Kel ebia

Békés megye

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bat to nya, Bat to nya
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Lõ kös há za, Lõ kös há za
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Gyu la, Gyu la
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Köt egyán, Köt egyán
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bi ha rug ra, Bi ha rug ra

Csongrád megye

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sze ged, Sze ged
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ki szom bor, Ki szom bor
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Nagy lak, Nagy lak

Hajdú-Bihar megye

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bi har ke resz tes, Bihar -
keresztes

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Lé ta vér tes, Lé ta vér tes
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Nyír áb rány, Nyír áb rány

Somogy megye

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Zá kány, Zá kány
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bol hó, Bol hó
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Barcs, Barcs

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bá tor li get
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Csen ger, Csen ger
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Köl cse, Köl cse
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Be reg su rány, Bereg -

surány
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ba ra bás, Ba ra bás
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Zá hony, Zá hony

Zala megye

Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Le te nye, Le te nye

A Kormány
330/2007. (XII. 13.) Korm.

rendelete

a határterületrõl, valamint a határátkelõhely
területére nem határátlépés céljából történõ belépés

és tartózkodás szabályairól

A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
100.  §-a (1) be kez dé sé nek i) és j) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Határterület

1.  §

(1) Ha tár te rü let
a) az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott te le pü lé sek köz -

igaz ga tá si te rü le te,
b) a ha tár át ke lõ hely,
c) az ál lam ha tár ide ig le nes meg nyi tá sá nak idõ tar ta má -

ra az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely.

(2) Nem zet kö zi for ga lom szá má ra meg nyi tott re pü lõ té -
ren ha tár te rü let a sze mély-, áru- és jár mû el len õr zés re ki je -
lölt te rü let, a tran zit te rü let, to váb bá az in du ló, illetve ér ke -
zõ légi jár mû aj ta ja és az út le vél- és vám el len õr zés he lye
kö zött ki je lölt te rü let.

(3) Nem zet kö zi for ga lom szá má ra meg nyi tott ki kö tõ -
ben (ki kö tõ he lyen) ha tár te rü let a ki kö tõ ben tar tóz ko dó,
nem zet kö zi for ga lom ban köz le ke dõ hajó az ellen õr zés
idõ tar ta ma alatt, to váb bá a sze mély-, áru- és jár mû el len õr -
zés re, az át lé pés re je lent ke zõ uta sok tar tóz ko dá sá ra ki je -
lölt, valamint a hajó és az út le vél- és vám el len õr zés he lye
kö zött ki je lölt te rü let.

(4) Nem zet kö zi for ga lom szá má ra meg nyi tott vas út ál lo -
má son ha tár te rü let a nem zet kö zi for ga lom ban köz le ke dõ
vo nat sze rel vény az ellen õr zés idõ tar ta ma alatt, a sze mély-, 
áru- és jár mû el len õr zés re ki je lölt te rü let, to váb bá az in du -
lá si, ér ke zé si és tá ro ló vá gány, valamint a hoz zá tar to zó
pe ron ki je lölt te rü le te.

Határátkelõhely területére nem határátlépés céljából
történõ belépés és tartózkodás

2.  §

(1) A tör vény ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
or szág gyû lé si biz to s, bíró, illetve ügyész, valamint nem -
zet kö zi szer zõ dés vagy vi szo nos ság alap ján erre fel jo go sí -
tott más sze mély jo go sult a ha tár át ke lõ hely re nem ha tár át -
lé pés cél já ból be lép ni és a fel ada ta el lá tá sá nak idõtarta -
máig ott tar tóz kod ni.

13066 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/174. szám



(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély a tar tóz -
ko dás cél já nak meg je lö lé sé vel és jog ál lá sát iga zo ló ha tó -
sá gi iga zol vá nya fel mu ta tá sá val tar tóz kod hat a ha tár át ke -
lõ he lyen.

3.  §

(1) A ha tár át ke lõ hely re a rend vé del mi szerv és a nem -
zet biz ton sá gi szol gá lat hi va tá sos ál lo má nyú tag ja szol gá -
la ti iga zol vá nya fel mu ta tá sá val, szol gá la ti fel adat el lá tá sa
cél já ból lép het be.

(2) Az or szág gyû lé si biz to sok hi va ta lá nak köz tiszt vi se -
lõ je a fog lal koz ta tá si jog vi szo nyát iga zo ló iga zol vány és
meg bí zó le ve le fel mu ta tá sá val lép het be a határátkelõ -
helyre.

(3) Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium el len õr -
zés re jo go sult köz tiszt vi se lõ je a jog ál lá sát iga zo ló iga zol -
vá nyá nak fel mu ta tá sá val, valamint az ellen õr zés cél já nak
meg je lö lé sé vel lép het be a ha tár át ke lõ hely re.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély a
fel ada ta el lá tá sá nak idõ tar ta má ig tar tóz kod hat a ha tár át ke -
lõ hely te rü le tén.

4.  §

(1) A ha tár át ke lõ hely re a 2.  § és 3.  §-ban meg ha tá ro zott
sze mé lye ken kí vül más sze mély ha tár át lé pés sel nem járó
fel ada ta el lá tá sa cél já ból csak a 2. mel lék let sze rin ti en ge -
déllyel lép het be, és az en ge dély ben fog lalt idõ tar ta mig
tar tóz kod hat a ha tár át ke lõ hely te rü le tén.

(2) Az en ge délyt meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül egy -
sze ri al ka lom ra vagy – a fel adat el lá tá sá nak meg fele lõen
meg ha tá ro zott ide ig, de leg fel jebb két évig  szóló idõ tar -
tam ra – több szö ri be lé pés cél já ból le het ki ad ni.

5.  §

(1) Az en ge délyt hi va tal ból kell ki ad ni annak, akit jog -
sza bály vagy ha tó sá gi ha tá ro zat kö te lez fel ada tá nak a ha -
tár át ke lõ he lyen tör té nõ el lá tá sá ra. Az en ge dély ki adá sát
eb ben az eset ben a ha tó ság vagy a fel adat el lá tá sá ra jog -
sza bály alap ján kö te les szerv ve ze tõ je kez de mé nye zi. A
kez de mé nye zés ben meg kell je löl ni a ha tó ság vagy a fel -
adat el lá tá sá ra kö te les szerv ha tás kö ré ben vagy feladat -
körében el já ró sze mély csa lá di és utó ne vét, szü le té si csa -
lá di és utó ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, a fog lal koz ta tott 
mun ka kö ré nek meg ne ve zé sét, a fog lal koz ta tá si jog vi -
szony idõ tar ta mát, valamint a fog lal koz ta tott mun ka ide jé -
nek kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját.

(2) A ha tár át ke lõ hely re tör té nõ be lé pés re és tar tóz ko -
dás ra ké re lem re kap hat en ge délyt az, aki a ha tár át ke lõ he -
lyen az utas- és áru for ga lom hoz kap cso ló dó ke res ke del mi, 
pénz in té ze ti és más szol gál ta tó te vé keny ség vég zé sé hez
en ge déllyel ren del ke zik, vagy a te vé keny sé get el lá tó val
fog lal koz ta tá si jog vi szony ban áll.

(3) A ké re lem ben fel kell tün tet ni a ké rel me zõ csa lá di és 
utó ne vét, szü le té si csa lá di és utó ne vét, szü le té si he lyét és
ide jét, a fog lal koz ta tott mun ka kö ré nek meg ne ve zé sét, a
fog lal koz ta tá si jog vi szony idõ tar ta mát, valamint a fog lal -
koz ta tott mun ka ide jé nek kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját.

(4) Az en ge dély ki adá sát meg kell ta gad ni, ha a ké rel -
me zõ kül föld re uta zást kor lá to zó ren del ke zés ha tá lya alatt
áll.

6.  §

(1) Az en ge délyt vissza kell von ni, ha az en ge dé lyes nek
a fel adat el lá tá sá ra vagy a te vé keny ség gya kor lá sá ra való
jo go sult sá ga meg szûnt, vagy kül föld re uta zást kor lá to zó
ren del ke zés ha tá lya alatt áll.

(2) Az en ge dély vissza von ha tó, ha az en ge dé lyes a ha -
tár át ke lõ hely rend jé re vo nat ko zó elõ írásokat meg szeg te.

7.  §

(1) A ha tár át ke lõ hely fek vé se sze rint ille té kes ha tár ren -
dé sze ti ki ren delt ség, míg a nem zet kö zi for ga lom szá má ra
meg nyi tott re pü lõt erek ese té ben a Re pü lõ té ri Rend õri
Igaz ga tó ság jár el az ille té kességi te rü le tén lévõ

a) több ha tár át ke lõ hely re tör té nõ egy sze ri vagy több -
szö ri, vagy

b) egy ha tár át ke lõ hely re tör té nõ több szö ri
al ka lom ra  szóló be lé pés en ge dé lye zé sé re, vissza vo ná sá ra
irá nyuló el já rás ban.

(2) A ha tár át ke lõ hely fek vé se sze rint ille té kes me gyei
rend õr-fõkapitányság jár el az ille té kességi te rü le tén lévõ
több ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség hez tar to zó ha tár át ke lõ -
hely re tör té nõ egy sze ri vagy több szö ri al ka lom ra  szóló be -
lé pés en ge dé lye zé sé re, vissza vo ná sá ra irá nyuló el já rás -
ban.

(3) Ha a ké rel me zõ egy ide jû leg több me gyei rend õr -
fõkapitánysághoz tar to zó ha tár át ke lõ hely re kér egy sze ri
vagy több szö ri be lé pé si en ge délyt, ak kor az en ge dé lye zés,
illetve az en ge dély vissza vo ná sa so rán az a me gyei rend -
õr-fõkapitányság ille té kes, amely hez a ké rel met be nyúj -
tot ták.

(4) A ha tár át ke lõ hely re tör té nõ egy sze ri al ka lom ra
 szóló be lé pés en ge dé lye zé se, illetve az en ge dély vissza vo -
ná sa so rán a ha tár át ke lõ hely fek vé se sze rint ille té kes ha -
tár ren dé sze ti ki ren delt ség jár el.
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8.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az ide ig le nes ha tár át ke lõ he lyek meg nyi tá sá nak sza -
bá lya i ról, a ha tár át ke lõ hely te rü le té re nem ha tár át lé pés
cél já ból tör té nõ be lé pés, tar tóz ko dás, tá vo zás rend jé rõl,
valamint a ha tár te rü let hez tar to zó te le pü lé sek rõl  szóló
184/1997. (X. 28.) Korm. ren de let,

b) az ide ig le nes ha tár át ke lõ he lyek meg nyi tá sá nak sza -
bá lya i ról, a ha tár át ke lõ hely te rü le té re nem ha tár át lé pés
cél já ból tör té nõ be lé pés, tar tóz ko dás, tá vo zás rend jé rõl,
valamint a ha tár te rü let hez tar to zó te le pü lé sek rõl  szóló
184/1997. (X. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
217/2003. (XII. 11.) Korm. ren de let,

c) az ide ig le nes ha tár át ke lõ he lyek meg nyi tá sá nak sza -
bá lya i ról, a ha tár át ke lõ hely te rü le té re nem ha tár át lé pés
cél já ból tör té nõ be lé pés, tar tóz ko dás, tá vo zás rend jé rõl,
valamint a ha tár te rü let hez tar to zó te le pü lé sek rõl  szóló
184/1997. (X. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
248/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let.

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

1. melléklet
a 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A határterülethez tartozó települések

Baranya megye

Ad or jás
Al só szent már ton
Bár
Ba ra nya hid vég
Be re mend
Be ze dek
Bog dá sa
Bóly
Bor jád
Cún
Csá nyosz ró
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Drá vasz tá ra
Du na szek csõ

Egy há zas ha rasz ti
End rõc
Fel sõ szent már ton
Gor di sa
Gyön gyös mel lék
Har kány
Hi rics
Ho mo rúd
Il locs ka
Ipacs fa
Iván dár da
Ká kics
Ká sád
Ké mes
Kem se
Két új fa lu
Kis har sány
Kis lip pó
Kis ta pol ca
Kis szent már ton
Kó rós
Ko vács hi da
Köl ked
Lány csók
La pán csa
Lip pó
Lú zsok
Ma gyar bóly
Majs
Már fa
Mar kóc
Ma ró csa
Má rok
Matty
Mo hács
Nagy csány
Nagy har sány
Nagy nyá rád
Nagy tót fa lu
Old
Pis kó
Rád fal va
Sá mod
Sá rok
Sá tor hely
Sellye
Sik lós
Sik lós nagy fa lu
Só sver ti ke
Sza por ca
Szö rény
Tek la fa lu
Té sen fa
Töt tös
Ud var
Vajsz ló
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Vej ti
Vil lány
Vil lány kö vesd
Zá dor
Za lá ta

Bács-Kiskun megye

Ba lo ta szál lás
Bá csal más
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Bácsszõ lõs
Bát mo nos tor
Csá tal ja
Csi ké ria
Dá vod
Du na fal va
Gara
Her ceg szán tó
Katy már
Kel ebia
Kis szál lás
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Mély kút
Nagy ba racs ka
Ta ta há za
Tom pa
Vas kút

Békés megye

Al más ka ma rás
Bat to nya
Bi ha rug ra
Do boz
Domb egy ház
Domb ira tos
Elek
Geszt
Gyu la
Ka sza per
Két egy há za
Ke ver mes
Kis domb egy ház
Kö rös nagy har sány
Kõ rös új fa lu
Köt egyán
Kun ágo ta
Lõ kös há za
Ma gyar bán he gyes

Ma gyar domb egy ház
Med gye segy há za
Méh ke rék
Me zõ gyán
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Okány
Pusz ta ott la ka
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Sza bad kí gyós
Tót kom lós
Új sza lon ta
Vég egy há za
Zsa dány

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Aba új vár
Agg te lek
Al só be rec ki
Al só reg mec
Al só szu ha
Arló
Bán ré ve
Becs ke há za
Bod rog ha lom
Bod ro go la szi
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Bózs va
Büt tös
Ci gánd
Cse nyé te
Dá móc
Deb ré te
Do ma há za
Éger szög
Far kas lyuk
Fáj
Fel sõ be rec ki
Fel sõ gagy
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fu ló kércs
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
Gagy ven dé gi
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Gö mör szõ lõs
Gönc
Gönc rusz ka
György tar ló
Han gony
Her ceg kút
Her nád pet ri
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Hét
Hi das né me ti
Hid vé gar dó
Hol ló há za
Imo la
Jár dán há za
Jós va fõ
Kánó
Kány
Kar csa
Ka ros
Ké ked
Ke le mér
Ke resz té te
Ki ráld
Kis hu ta
Kis roz vágy
Kis si ká tor
Kom já ti
Ko vács vá gás
Krasz nok vaj da
Lá ca csé ke
Lit ka
Mak kos hoty ka
Mar to nyi
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nagy roz vágy
Nyí ri
Ózd
Pá cin
Pál há za
Pam lény
Pá nyok
Pe re cse
Per ku pa
Pusz ta fa lu
Pusz ta rad vány
Put nok
Ra gály
Rév le ány vár
Ri cse
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sa jó ve lezd
Sá ra zsa dány

Sá ros pa tak
Sá to ral ja új hely
Sem jén
Se rény fal va
Sza lon na
Szász fa
Sze me re
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Szu ha fõ
Tel ki bá nya
Te resz te nye
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Tor nyos né me ti
Trizs
Vá gás hu ta
Vaj dács ka
Var bóc
Vily vi tány
Visz ló
Zá dor fal va
Zemp lé na gárd
Zsuj ta

Csongrád megye

Amb róz fal va
Apát fal va
Ásott ha lom
Csa ná dal ber ti
Csa nád pa lo ta
Deszk
Do ma szék
Fe renc szál lás
Ki rály he gyes
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kö vegy
Kü bek há za
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Mó ra ha lom
Nagy ér
Nagy lak
Öt tö mös
Pit va ros
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Rösz ke
Ru zsa
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zá kány szék

Gyõr-Moson-Sopron megye

Abda
Acsa lag
Ág fal va
Agya gosszer gény
Ás vány rá ró
Ba bót
Bar bacs
Be ze nye
Bezi
Börcs
Bõny
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dar nó zse li
Dör
Du na ki li ti
Du na re me te
Du na szeg
Du na szent pál
Du na szi get
Eber gõc
Egy há zas fa lu
Ene se
Fa rád
Fe hér tó
Fe ke te er dõ
Fer tõ boz
Fer tõd
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Gö nyû
Gya ló ka
Gyõr
Gyõr la da mér
Gyõr sö vény ház
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Ha lá szi
Har ka
Hé der vár
He gyes ha lom
Hegy kõ

Hi deg ség
Ik rény
Já nos som or ja
Ka pu vár
Kim le
Kis bajcs
Kis bo dak
Kóny
Kóp há za
Kun szi get
Le vél
Lé bény
Li pót
Lövõ
Mag ló ca
Mar ko ta bö dö ge
Má ri a kál nok
Me csér
Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Nagy bajcs
Nagy cenk
Nagy lózs
Nagy szent já nos
Ne mes kér
Osli
Öt te vény
Pe resz teg
Pe tõ há za
Pinnye
Püs ki
Rá ba pa to na
Rá ba ta má si
Raj ka
Rép ce vis
Röj tök mu zsaj
Sar ród
Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sza kony
Szár föld
Tár nok ré ti
Új ró na fõ
Und
Vá mos sza ba di
Vár ba log
Vé nek
Vesz kény
Vit nyéd
Völ csej
Zsi ra
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Hajdú-Bihar megye

Ál mosd
Ár tánd
Ba ga mér
Bedõ
Be rek bö ször mény
Be rettyó új fa lu
Bi har ke resz tes
Bojt
Deb re cen
De recs ke
Esz tár
Fü löp
Gá bor ján
Haj dú ba gos
Haj dú sám son
Hen ci da
Hosszú pá lyi
Kis mar ja
Ko kad
Ko má di
Ko nyár
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Lé ta vér tes
Ma gyar ho mo rog
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Mi ke pércs
Mo nos tor pá lyi
Nagy ke re ki
Nyír áb rány
Nyí ra csád
Nyír adony
Nyír már ton fal va
Po csaj
Sá ránd
Szent pé ter szeg
Tépe
Told
Új lé ta
Vá mos pércs
Ván csod

Komárom-Esztergom megye

Ács
Al más fü zi tõ
Baj
Ba jót
Bana
Bá bol na
Csol nok
Do rog

Dö mös
Du na al más
Du na szent mik lós
Esz ter gom
Ki sig mánd
Kesz tölc
Kocs
Ko má rom
Lá bat lan
Mo csa
Mo gyo rós bá nya
Nagy sáp
Na szály
Nesz mély
Nyer ges új fa lu
Pi lis ma rót
Sá ri sáp
Süt tõ
Szo mód
Tata
Tar dos
Tát
To kod

Nógrád megye

Ba las sa gyar mat
Bár na
Bor sos be rény
Ce red
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Dej tár
Di ós je nõ
Dré gely pa lánk
Egy há zas ger ge
End re fal va
Ér sek vad kert
Etes
Hol ló kõ
Hont
Hor pács
Hu gyag
Iliny
Ipoly szög
Ipoly tar nóc
Ipoly ve ce
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ka zár
Lit ke
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Lu dány ha lá szi
Ma gyar géc
Ma gyar nán dor
Mát ra sze le
Mi hály ger ge
Mo ho ra
Nagy lóc
Nagy oro szi
Nóg rád mar cal
Nóg rád me gyer
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Õr ha lom
Pa tak
Pat varc
Pi liny
Pusz ta ber ki
Ri móc
Sal gó tar ján
Ság új fa lu
So mos kõ új fa lu
Szal ma tercs
Szá tok
Szé csény
Szé csény fel fa lu
Szi las po gony
Szügy
Te res ke
Var sány
Za bar

Pest megye

Ber ne ce ba rá ti
Ipoly da másd
Ipoly töl gyes
Ke men ce
Kós pal lag
Let kés
Má ri a noszt ra
Nagy bör zsöny
Pe rõ csény
Szob
Tésa
Vá mos mi ko la
Ze be gény

Somogy megye

Ba bó csa
Bak há za
Barcs
Bé la vár

Ber zen ce
Bol hó
Cso ko nya vi son ta
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si
Gyé ké nyes
Há rom fa
He resz nye
Ist ván di
Kas té lyos dom bó
Kom lósd
La kó csa
Nagy atád
Õr ti los
Pé ter hi da
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
Po tony
Ri nya új lak
Ri nya új nép
So mo gya racs
So mogy bük kösd
So mogy ud var hely
Szent a
Szent bor bás
Szu lok
Ta rany
Tót új fa lu
Víz vár
Zá kány
Zá kány fa lu

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Anarcs
Ara nyos apá ti
Ba ra bás
Bá tor li get
Benk
Be reg da róc
Be reg su rány
Bot pa lád
Cé gény dá nyád
Csa holc
Csa ro da
Csász ló
Cse göld
Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Dar nó
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Domb rád
Döge
En csencs
Eper jes ke
Fá bi án há za
Fe hér gyar mat
Fé nyes lit ke
Fü lesd
Fül pös da róc
Ga csály
Gar bolc
Géb er jén
Ge lé nes
Gem zse
Gu lács
Gyõ röcs ke
Gyõr te lek
Gyü gye
Gyü re
Her mán szeg
He te fe jér cse
Ilk
Jánd
Jánk maj tis
Jéke
Kék cse
Kér sem jén
Ki sar
Kis hó dos
Kis na mény
Kis pa lád
Kis var sány
Kissze ke res
Kis vár da
Ko csord
Kom lód tót fa lu
Ko mo ró
Köl cse
Kö mö rõ
Ló nya
Lö võ pet ri
Ma gos li get
Mánd
Mán dok
Má rok pa pi
Má té szal ka
Má tyus
Méh te lek
Mérk
Me zõ la dány
Mi lo ta
Náb rád
Na gyar
Nagy do bos
Na gye csed
Nagy hó dos

Nagy sze ke res
Nagy var sány
Ne mes bor zo va
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csa holy
Nyír csá szá ri
Nyír ká ta
Nyír lö võ
Nyír lu gos
Nyír meggyes
Nyír mi hály di
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Olcs va
Olcs va a pá ti
Ópá lyi
Ökö ri tó fül pös
Öm böly
Pa nyo la
Pap
Pá tyod
Pe nész lek
Pe nyi ge
Pi ri cse
Por csal ma
Rá polt
Ro zsály
Son kád
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos kér
Sza mos sá lyi
Sza mos ta tár fal va
Sza mo súj lak
Sza mosszeg
Szat már cse ke
Tá kos
Tar pa
Te rem
Ti bor szál lás
Ti sza a dony
Ti sza becs
Ti sza bez déd
Ti sza csé cse
Ti sza ka nyár
Ti sza ke re cseny
Ti sza kó ród
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szal ka
Ti sza szent már ton
Ti sza vid
Tisz ta be rek
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Ti va dar
Tor nyos pál ca
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Túr ri cse
Tu zsér
Tyu kod
Új ke néz
Ura
Usz ka
Vál laj
Vá mos atya
Vá mos oro szi
Vá sá ros na mény
Zá hony
Zaj ta
Zsa ro lyán
Zsurk

Vas megye

Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Ba ján se nye
Ba lo gu nyom
Bo zsok
Bu csu
Cák
Csá kány do rosz ló
Csö röt nek
Da ra bos hegy
Doz mat
Egy há zas rá dóc
Fel sõ csa tár
Fel sõ ma rác
Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Gen csa pá ti
Gyön gyös fa lu
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Hor vát lö võ
Hor vát zsi dány
Is pánk
Ivánc
Ják
Ke mes ta ród fa
Ker ca szo mor
Ker kás ká pol na
Két völgy
Kis rá kos
Ki su nyom
Kis zsi dány

Kon dor fa
Kör mend
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ma gyar lak
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Ma gyar szom bat fa
Nagy köl ked
Nagy rá kos
Ná dasd
Ná rai
Nar da
Ne mes csó
Ne mes med ves
Ól mod
Or fa lu
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Pe re nye
Pe resz nye
Pin ka mind szent
Por nó apá ti
Pusz ta csó
Rá ba gyar mat
Rá tót
Rá dóc köl ked
Rö nök
Sé
Szak nyér
Sza kony fa lu
Sza la fõ
Szat ta
Szent gott hárd
Szent pé ter fa
Szom bat hely
Szõ ce
To rony
Va sal ja
Vas ke resz tes
Vas szent mi hály
Ve lem
Ve le mér
Vi szák

Zala megye

Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bá nok szent györgy
Bá za ke rettye
Be cse hely
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Be lez na
Bel sõ sárd
Bors fa
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Csör nye föld
Dob ri
Esz te reg nye
Fel sõ szen ter zsé bet
Fi tye ház
Gá bor ján há za
Gosz to la
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká nya vár
Ká lóc fa
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka szent ki rály
Ker ka tes kánd
Kis cse hi
Kis tol mács
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lasz to nya
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Le te nye
Lis pe szen ta dor ján
Li szó
Lo vá szi
Ma gyar föld
Ma róc
Má rok föld
Mol ná ri
Mu ra ke resz túr
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Nagy ka ni zsa
Ne mes nép
Ne mes pát ró
Nova
Páka
Pet ri ven te
Pór szom bat
Ra mo csa
Ré dics
Resz nek
Ri gyác
Sem jén há za
Sor más
Surd

Szé csi szi get
Szent györgy völgy
Szent mar git fal va
Sze pet nek
Szi jár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Val ko nya
Vár föl de
Zajk
Za la bak sa
Za la lö võ
Za la szom bat fa

2. melléklet
a 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Belépésre és tartózkodásra jogosító engedély
a határátkelõhelyen hatósági vagy jogszabály alapján

egyéb feladatot ellátó személy részére

1. Az en ge dé lye zõ ha tó ság meg ne ve zé se, címe

2. Az en ge dé lyes csa lá di és utó ne ve, szü le té si csa lá di
és utó ne ve, szü le té si he lye és ide je

3. Az en ge dé lyes (fog lal koz ta tott) mun ka kö ré nek meg -
ne ve zé se, a fog lal koz ta tá si jog vi szony idõ tar ta ma, a fog -
lal koz ta tott mun ka ide jé nek kez dõ és be fe je zõ idõ pont ja

4. Az en ge dély tar tal ma (hely, egy sze ri, több szö ri be lé -
pés re jo go sít), ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta ma

5. Dá tum, alá írás, bé lyeg zõ

A Kormány
331/2007. (XII. 13.) Korm.

rendelete

a Rendõrség és a Határõrség integrációjával
összefüggõ egyes kormányrendeletek

felülvizsgálatáról

A Kor mány

az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
67.  §-ának c), e) és k) pont já ban, az ál lam ha tár ról  szóló
2007. évi LXXXIX. tör vény 16.  §-a (4) be kez dé sé nek
a) és b) pont já ban, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–d), f), g),
i), n), p), r), s), u), v)–w), x), xa), z), valamint zs) pont já ban, 
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az Ál ta lá nos Vám- és Ke res ke del mi Egyez mény (GATT)
ke re té ben ki ala kí tott, a Ke res ke del mi Vi lág szer ve ze tet
(a továb biak ban: WTO) lét re ho zó Mar ra kesh-i Egyez -
mény és mel lék le te i nek ki hir de té sé rõl  szóló 1998. évi
IX. tör vény 3.  §-ában, a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló
1994. évi LIII. tör vény 307.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont -
já ban, a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
604.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban, a csõd el já rás -
ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 27/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl
 szóló 1991. évi XI. tör vény 15.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 247.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) és b), e) és g) pont já ban, az egyen lõ
bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló
2003. évi CXXV. tör vény 64.  §-ában, az elekt ro ni kus hír -
köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény 182.  §-a (2) be kez dé -
sé nek b), f) és k) pont já ban, az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ
gyógy sze rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény
32.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont já ban, az élel mi sze rek rõl
 szóló 2003. évi LXXXII. tör vény 20/A.  §-ában, az épí tett
kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 62.  §-a (1) be kez dé sé nek g) és l) pont já -
ban, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
245/N.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a fegy ve res szer vek
 hivatásos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról
 szóló 1996. évi XLIII. tör vény 342.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben, a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény 162.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) és b), valamint d)–f) pont já ban, a har ma dik or szág be li
ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. 
évi II. tör vény 111.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–c), valamint
e)–q) pont já ban, a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990.
évi LXV. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a hon vé de -
lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör -
vény 207.  §-a (1) be kez dé sé nek g)–h) pont já ban, a hon vé -
del met érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1998.
évi LXXXIX. tör vény 25.  §-ának (3) be kez dé sé ben, az
igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005. évi
XLVII. tör vény 31.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já ban, a
jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak
kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény
129.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, a ka taszt ró fák el -
le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke -
zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény 51.  §-ának a)–e),
i)–k) pont já ban, a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában, a köz be -
szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény 404.  §-a
(1) be kez dé sé nek e) és i) pont já ban, a köz ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXIX. tör vény 94.  § (3) be kez dés c) pont já ban, 
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény 22/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben és a 80.  §-a (1) be kez -
dé sé nek i) pont já ban, a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont -

rend szer rõl  szóló 2000. évi CXXVIII. tör vény 15.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi
I. tör vény 48.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont 5.,10. és 13. al -
pont já ban, a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör -
vény 41.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a légi köz le ke dés rõl
 szóló 1995. évi XCVII. tör vény 73.  §-a (3) be kez dé sé nek
d) és e) pont já ban, a lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló
2004. évi XXIV. tör vény 22.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a
mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi LXXIX. tör vény
16/A.  §-ában, a Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 1999. évi CXXV. tör vény 91.  §-a (1) be kez -
dé sé nek e) pont já ban, a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és
2002. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör -
vény 109.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban, a Ma gyar
Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi
CXXXV. tör vény 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a Ma gyar
Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi
CLIII. tör vény 4.  §-a (1) be kez dé sé ben, a nem zet biz ton sá -
gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény 77.  §-a
(1) be kez dé sé nek b)–c) pont já ban, a nem zet gaz da sá gi
szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû be ru há zá sok meg -
valósításának gyor sí tá sá ról és egy sze rû sí té sé rõl  szóló
2006. évi LIII. tör vény 12.  §-ának (5) be kez dé sé ben, a
Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség ke re té ben a ki égett
fû tõ ele mek ke ze lé sé nek biz ton sá gá ról és a ra dio ak tív hul -
la dék ke ze lé sé nek biz ton sá gá ról  szóló kö zös egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi LXXVI. tör vény 3.  §-ának
(3) be kez dé sé ben, a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ
jár mû vek sze mély ze té nek mun ká já ról  szóló Euró pai Meg -
álla po dás (AETR) ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi IX. tör -
vény 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben, az Or szá gos Íté lõ táb la
szék he lyé nek és ille té kességi te rü le té nek meg ál la pí tá sá -
ról, valamint az igaz ság szol gál ta tás mû kö dé sét érin tõ
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi CX. tör -
vény 164.  §-ának (4) be kez dé sé ben, a pol gá ri vé de lem rõl
 szóló 1996. évi XXXVII. tör vény 42.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b)–e) pont já ban, a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény
53.  §-a (1) be kez dés b)–d), g), valamint i) pont já ban, a
Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény 100.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) és d), valamint h)–j) pont já ban, a sza -
bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek
be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi I. tör vény
86.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a sza bály sér té sek rõl  szóló
1999. évi LXIX. tör vény 166.  §-ában, a szám vi tel rõl  szóló
2000. évi C. tör vény 178.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és
c) pont já ban, a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 80.  §-ának c) pont já ban, a szer ve zett bû -
nö zés, valamint az az zal össze füg gõ egyes je len sé gek el le -
ni fel lé pés sza bá lya i ról és az eh hez kap cso ló dó tör -
vénymódosításokról  szóló 1999. évi LXXV. tör vény
62.  §-ának (1) és (6) be kez dé sé ben, a szer zõi jog ról  szóló
1999. évi LXXVI. tör vény 112.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
a ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1995. évi
XXXIII. tör vény 53.  §-ának (5) be kez dé sé ben, valamint
118.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a tár sa da lom biz to sí tá si
nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény
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101/A.  §-ában, a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl 
 szóló 1996. évi XXI. tör vénynek – a te rü let fej lesz tés rõl és
a te rü let ren de zés rõl  szóló 1996. évi XXI. tör vény és egyes
kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
LXXV. tör vény 19.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott – 27.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban, a Vám- és
Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör vény
42/A.  §-ának a) és b) pont já ban, a víz gaz dál ko dás ról  szóló 
1995. évi LVII. tör vény 45.  §-a (7) be kez dé sé ben és a vízi
köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény 88.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, valamint az Alkot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

1. A szak for dí tás ról és tol má cso lás ról  szóló 24/1986.
(VI. 26.) MT ren de let 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
7.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter”
szö veg; 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk és
fegy ve res tes tü le tek” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon -
véd ség és a rend vé del mi szer vek” szö veg,

2. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let 26.  §-ának (9) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk re,
a fegy ve res tes tü le tek re és a ren dé sze ti szer vek re” szö veg -
rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség re és a rend vé del mi
szer vek re” szö veg,

3. az egyes ve szé lyes áru kat szál lí tó köz úti jár mû vek
út vo na lá nak ki je lö lé sé rõl  szóló 122/1989. (XII. 5.) MT
ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk re”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség re” szö veg,

4. a Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat ról  szóló 61/1994.
(IV. 20.) Korm. ren de let 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
11.  §-ában az „a fegy ve res erõk” szö veg rész he lyé be az
„az MH” szö veg,

5. a Gaz da ság biz ton sá gi tar ta lék ról  szóló 84/1994.
(V. 27.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban és 3.  §-ának 
b) pont já ban a „fegy ve res erõk és” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Hon véd ség és” szö veg,

6. a sze mé lyes ja vak rend õri in téz ke dés ke re té ben tör -
té nõ igény be vé te lé vel és kár ta la ní tás sal kap cso la tos el já -
rás ról  szóló 137/1994. (X. 26.) Korm. ren de let 3.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „fegy ve res erõk, a pol gá ri 
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és a rend vé del mi szer vek”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del -
mi szer vek” szö veg,

7. az adó men tes ter mé szet be ni jut ta tás nak mi nõ sü lõ,
fo gyasz tói ár ki egé szí tést nem tar tal ma zó köz le ke dé si és

pos tai ked vez mé nyek rõl  szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm.
ren de let 2.  §-ának c) pont já ban a „Vám- és Pénz ügy õr ség,
a BM Ha tár õr ség és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok ál lo má nyá ba tar to zó ma gán sze mély nek” szö veg rész
he lyé be a „Vám- és Pénz ügy õr ség és a pol gá ri nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok ál lo má nyá ba tar to zó ma gán sze mély -
nek, valamint a Rend õr ség ál lam ha tár vé del mét el lá tó tag -
ja i nak” szö veg,

8. az élet vé del mi lé te sít mé nyek egy sé ges nyil ván tar tá -
si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl  szóló 37/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let 2.  §-ában a „fegy ve res erõk, a rend vé del mi
szer vek, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá lat” szö veg rész
he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek”
szö veg,

9. a köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves szenny -
víz el ve ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren de let
7.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk és” szö veg -
rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg,

10. a ke re sõ kép te len ség és ke re sõ ké pes ség or vo si el bí -
rá lá sá ról és annak el len õr zé sé rõl  szóló 102/1995.
(VIII. 25.) Korm. ren de let 15.  §-ában a „fegy ve res erõk és” 
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg,

11. a ne héz te her gép ko csik köz le ke dé sé nek kor lá to zá -
sá ról  szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. ren de let 3.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „fegy ve res erõk, a rend -
õrség, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, a bün te tés-vég re -
haj tás, a tûz-, pol gá ri és ka taszt ró fa vé de lem, valamint a
Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze te” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek” szö veg,

12. a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si
ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. ren de -
let 1.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban a „fegy ve res erõk
és” a „Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg,

13. a ta lált, illetve a le fog lalt ra dio ak tív vagy nuk le á ris
anya gok kal kap cso la tos in téz ke dé sek rõl  szóló 17/1996.
(I. 31.) Korm. ren de let 1. §-ának (2) be kez dé sé ben az „Or -
szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság (a továb biak ban: ORFK) fõ -
ügye le tét” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Rend õr-fõ ka -
pi tány sá got (a továb biak ban: ORFK)” szö veg; 1.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Nép jó lé ti Mi nisz té rium” 
szö veg rész he lyé be az „Egész ség ügyi Mi nisz té rium”
 szöveg,

14. a sza ba dal mi be je len tés ál lam ti tok ká mi nõ sí té sé hez 
szük sé ges el já rás sza bá lyo zá sá ról  szóló 142/1996. (IX. 2.)
Korm. ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „rend õrség és 
a ha tár õr ség vo nat ko zá sá ban a bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „rend õrség vo nat ko zá sá ban az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg,

15. a men tés ben  való rész vé tel sza bá lya i ról, a pol gá ri
vé del mi szak ha tó sá gi jog kör rõl és a mi nisz te rek pol gá ri
vé del mi fel ada ta i ról  szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. ren -
de let 4.  §-ának f) pont já ban, 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
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26.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk” szö veg -
rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség” szö veg; 18.  §-a be ve -
ze tõ szö ve gé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg,

16. az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1996. évi
LXXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 202/1996.
(XII. 23.) Korm. ren de let 2.  §-ában a „fegy ve res erõk és a
rend vé del mi szer vek, valamint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi 
szol gá la tok” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség és
a rend vé del mi szer vek” szö veg,

17. az óvó he lyi vé de lem, az egyé ni vé dõ esz köz-el lá tás, 
a la kos ság ri asz tá sa, valamint a ki te le pí tés és be fo ga dás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. ren de -
let 1.  §-ának f) pont já ban, 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
28.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk” szö veg -
rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség” szö veg,

18. az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról 
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let 26.  §-a (1) be -
kez dé sé nek c) pont já ban az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium
költ ség ve té si fe je zet IM” szö veg rész he lyé be az „Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium költ ség ve té si fe je zet
IRM” szö veg; 2. szá mú mel lék le té ben a „fegy ve res erõk”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség” szö veg,

19. a gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del mi
és gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
ren de let 30/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Mi nisz té rium” szö veg; 164.  §-ában az „Igaz -
ság ügyi Mi nisz té ri u mot, illetve a Kül ügy mi nisz té ri u mot”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert, illetve a kül ügy mi nisz tert” szö veg,

20. a tár sa da lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, valamint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let 22.  §-ának (5) be kez dé -
sé ben a „fegy ve res erõk kel” szö veg rész he lyé be a „Ma -
gyar Hon véd ség gel” szö veg,

21. az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szer -
rõl  szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 6.  §-ának
(2) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg -
rész he lyé be az „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium” 
szö veg; 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk és” 
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg;
20.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be az „az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
 Minisztérium, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
 Minisztérium” szö veg,

22. a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let 4.  §-ában a „kor mány za ti, fegy ve -
res és rend vé del mi szer vek” szö veg rész he lyé be a „Ma -
gyar Hon véd ség, valamint a kor mány za ti és rend vé del mi
szer vek” szö veg; 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „kor mány -
za ti, fegy ve res, rend vé del mi, igaz ság szol gál ta tá si szerv”

szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség, a kor mány za ti, 
rend vé del mi, igaz ság szol gál ta tá si szerv” szö veg;
21.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „kor mány za ti, fegy ve res és
rend vé del mi szer vek mi nõ sí tett idõ szak ban – a fegy ve res
erõk és” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség, a kor -
mány za ti és rend vé del mi szer vek mi nõ sí tett idõ szak ban –
a Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg; 2. szá mú mel lék let
III. pont já nak 10. al pont já ban a „kor mány za ti, fegy ve res,
rend vé del mi szer vek” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon -
véd ség, valamint a kor mány za ti, rend vé del mi szer vek”
szö veg,

23. a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. ren de let
7.  §-ában a „ha tár õr ség” szö veg rész he lyé be a „Rend õr -
ség” szö veg; 10/E.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Ha tár õr -
ség nél” szö veg rész he lyé be a „Rend õr ség nél” szö veg;
10/E.  §-ának (2) be kez dés ben a „Ha tár õr ség” szö veg rész
he lyé be a „Rend õr ség” szö veg; 23.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben a „ha tár õr ség nek” szö veg rész he lyé be a „Rend õr ség -
nek” szö veg; 28 §-ában a „Ha tár õr ség” szö veg rész he lyé -
be a „Rend õr ség” szö veg,

24. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 27.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben, 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ „Költ ség ve té si
szer vek nél tel jes és rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tot tak
lét szá ma és ke re set be tar to zó sze mé lyi jut ta tá sai” címû
táb lá zat ban a „fegy ve res erõk,” szö veg rész he lyé be a „Ma -
gyar Hon véd ség, a” szö veg; 2. szá mú mel lék le té ben sze -
rep lõ „Sze mé lyi jut ta tá sok és a mun ka adó kat ter he lõ já ru -
lé kok elõ irány za ta és tel je sí té se” címû táb lá zat ban a
„Fegy ve res erõk,” szö veg rész he lyé be az „A Ma gyar Hon -
véd ség, a” szö veg; 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ „Költ -
ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá ma és sze mé -
lyi jut ta tá sai” címû táb lá zat ban a „Fegy ve res erõk és” szö -
veg rész he lyé be az „A Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg;
12/d. szá mú mel lék le té ben a „Fegy ve res tes tü le tek” szö -
veg rész he lyé be az „A Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del -
mi szer vek” szö veg; a „fegy ve res tes tü le tek” szö veg rész
he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek”
szö veg,

25. a bün te tõ el já rás ban részt ve võk, valamint az el já rást 
foly ta tó ha tó ság tag jai sze mé lyi vé del me el ren de lé sé nek
fel té te le i rõl és annak vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
34/1999. (II. 26.) Korm. ren de let 26.  §-a (1) be kez dés
c) pont já ban az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium költ ség ve té si
fe je zet IM Bün te tés-vég re haj tás” szö veg rész he lyé be az
„Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium költ ség ve té si
fe je zet IRM Bün te tés-vég re haj tás” szö veg; 26.  §-ának
(2) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg,

26. a tûz sze ré sze ti men te sí té si fel ada tok el lá tá sá ról
 szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. ren de let 6.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben az „A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
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vény sze rin ti” szö veg rész he lyé be a „A Ma gyar Hon véd -
ség és – a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak 
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény sze -
rin ti –” szö veg,

27. a Szer zõi Jogi Szak ér tõ Tes tü let szer ve ze té rõl és
mû kö dé sé rõl  szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. ren de let
3.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter”
szö veg; 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben az „igaz ság ügym inisz ter nek” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter nek” szö veg,

28. a ka taszt ró fa-egész ség ügyi el lá tás ról  szóló
158/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let 4.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben, 8.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk és”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg,

29. a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm.
ren de let 13.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont já ban a „fegy ve -
res erõk,” szö veg rész he lyé be az „a Ma gyar Hon véd ség, a” 
szö veg; 13.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban a „fegy ve -
res erõk” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség” szö -
veg,

30. az atom ener gia al kal ma zá si kö ré be tar to zó egyes
anya gok, be ren de zé sek és lé te sít mé nyek tu laj don jo ga
meg szer zé sé nek spe ci á lis fel té te le i rõl, valamint bir tok lá -
suk, üzem ben tar tá suk be je len té sé nek rend jé rõl  szóló
72/2000. (V. 19.) Korm. ren de let 5.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben az „Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Igaz ga tás ren dé -
sze ti Fõ osz tá lyá nak” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos
Rend õr-fõ ka pi tány ság nak” szö veg,

31. a ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok en ge dé lye zé -
sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló 190/2000. (XI. 14.)
Korm. ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Ha tár õr -
ség Or szá gos Pa rancs nok sá gát” szö veg rész he lyé be az „az 
Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány sá got” szö veg; 3. szá mú mel -
lék le té ben a „ha tár õri ze ti és” szö veg rész he lyé be a „ha tár -
õri ze ti te vé keny sé get vég zõ ha tó sá got és a” szö veg,

32. az úszó lé te sít mé nyek lajst ro mo zá sá ról  szóló
198/2000. (XI. 29.) Korm. ren de let 47.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben, 48.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi Mi -
nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter” szö veg; 48.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé -
ben az „igaz ság ügym inisz ter hez” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter hez” szö veg,

33. a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze -
tek be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren -
de let 20.  §-ának (2) és (4) be kez dé sé ben az „Igaz ság ügyi
Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „Igaz ság ügyi és
Ren dé sze ti Mi nisz té rium” szö veg,

34. az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv -
ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 9. szá mú mel lék le té -
nek 523. pont já ban, to váb bá 5231. és 5232. al pont já ban a
„Fegy ve res erõk, tes tü le ti és” szö veg rész he lyé be az
„A Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg,

35. a la kás cé lú ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let 39.  §-ának (2) be kez dé sé ben az
„igaz ság ügyi” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti” szö veg,

36. a ha zai gya kor ló- és lõt erek kül föl di ek ál tal, té rí tés
el le né ben tör té nõ igény be vé te lé rõl  szóló 83/2001. (V. 18.) 
Korm. ren de let 1.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a
„ma gyar fegy ve res erõ” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar
Hon véd ség” szö veg,

37. a va gyon nyi lat ko zat té te lé rõl, át adá sá ról, ke ze lé sé -
rõl, az ab ban fog lalt ada tok vé del mé rõl, valamint a Köz -
szol gá la ti El len õr zé si Hi va tal szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl
és az el len õr zé si el já rás le foly ta tá sá ról  szóló 114/2001.
(VI. 29.) Korm. ren de let 26.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
valamint 1. szá mú mel lék le té ben a „fegy ve res” szö veg rész 
he lyé be a „rend vé del mi” szö veg,

38. a bí ró sá gi ügy in té zõk ál tal a pol gá ri, gaz da sá gi és
mun ka ügyi ügy szak ban el lát ha tó fel ada tok ról  szóló
210/2001. (X. 31. ) Korm. ren de let 4.  §-ának c) pont já ban
az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az
„Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium” szö veg, az
„Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um hoz” szö veg rész he lyé be az
„Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um hoz” szö veg,

39. a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak el len õr zé sé re
vo nat ko zó egy sé ges el já rás ról  szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. 
ren de let 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben „A ha tár õri zet rõl és a
Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi XXXII. tör vény 4.  §-ában”
szö veg rész he lyé be az „A sze mé lyek ha tár át lé pé sé re
irány adó sza bá lyok kö zös sé gi kó de xé nek (Schen ge ni ha -
tár-el len õr zé si kó dex) lét re ho zá sá ról  szóló, 2006. már -
cius 15-i 562/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let ben (Kö zös sé gi Kó dex)” szö veg,

40. a ter mé sze tes für dõ vi zek mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i -
rõl, valamint a ter mé sze tes für dõ he lyek ki je lö lé sé rõl és
üze mel te té sé rõl  szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let
3.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban a „ha tár õr igaz ga tó -
ság” szö veg rész he lyé be a „me gyei (fõ vá ro si) rend õr-
 fõkapitányság” szö veg,

41. a ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó ki ne -
ve zé sé rõl és ké pe sí té sé rõl  szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk re” szö -
veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség re” szö veg,

42. a sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del mi
és ka to nai célú épít mé nyek re vo nat ko zó épí tés ügyi ha tó -
sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i ról  szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a „Ha tár -
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õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga” szö veg rész he lyé be az
„Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság” szö veg,

43. a NATO (PfP) SOFA ha tá lya alá tar to zó kár té rí té si
ügyek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló 79/2002. (IV. 13.)
Korm. ren de let 5.  §-t meg elõ zõ al cí mé ben a „ma gyar fegy -
ve res erõk” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség”;
5.  §-ában a „ma gyar fegy ve res erõ” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Hon véd ség” szö veg; 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben
a „ma gyar fegy ve res erõk nek” szö veg rész he lyé be a „Ma -
gyar Hon véd ség nek” szö veg,

44. az Ipar jog vé del mi Szak ér tõi Tes tü let szer ve ze té rõl
és mû kö dé sé rõl  szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. ren de let
2.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben az 
„igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg; 5.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben az „igaz ság ügym inisz ter nek” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter nek” szö veg,

45. a bí ró sá gi ügy in té zõ ál tal a bün te tõ ügyek ben el lát -
ha tó fel ada tok ról  szóló 34/2003. (III. 27.) Korm. ren de let
19.  §-ának b) pont já ban az „igaz ság ügym inisz ter hez” szö -
veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter -
hez” szö veg,

46. az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta lá -
nos fel té te le i rõl, valamint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já -
rás ról  szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let 7.  §-ának
(7) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk és” szö veg rész he lyé -
be a „Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg,

47. a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és moz gó sí -
tá sa fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let 2.  §-ának k) pont já -
ban a „fegy ve res erõ ket, rend vé del mi szer ve ket fel ügye lõ
mi nisz te rek, illetve a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to -
kat irá nyí tó mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar
Hon véd sé get, illetve a rend vé del mi szer ve ket irá nyí tó mi -
nisz te rek” szö veg; 3.  §-ának a) pont já ban, 1. szá mú mel -
lék le té nek V. fe je ze té ben a „fegy ve res erõk” szö veg rész
he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség” szö veg; 12.  §-a (3) be kez -
dé sé nek a) pont já ban a „fegy ve res erõk” szö veg rész he -
lyé be a „Ma gyar Hon véd ség” szö veg; 1. szá mú mel lék le te
II. Fe je ze té nek 8. pont já ban, III. Fe je ze te 1. pont já nak
1.1. al pont já ban, VII. Fe je ze té nek 1. és 2. pont já ban,
VIII. Fe je ze té nek a) pont já ban, „Meg jegy zés”-ében,
valamint 1. szá mú táb lá za tá ban a „fegy ve res erõk és” szö -
veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg;
1. szá mú mel lék le te II. Fe je ze te 10. pont já nak a) al pont já -
ban a „Fegy ve res erõk és” szö veg rész he lyé be az „A Ma -
gyar Hon véd ség és a” szö veg; 1. szá mú mel lék le te VII. Fe -
je ze te 1. pont já nak címe he lyé be az „1. A Ma gyar Hon véd -
sé get és a rend vé del mi szer ve ket irá nyí tó mi nisz té riu mok” 
szö veg; 1. szá mú mel lék le te VIII. Fe je ze té nek „Ter ve zé si
táb lá za tok, se géd le tek” címû táb lá za tá ban, VIII. Fe je ze té -
nek 2. szá mú táb lá za tá ban, VII. Fe je ze te 3. szá mú táb lá za -
tá nak cí mé ben a „fegy ve res erõk,” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Hon véd ség, a” szö veg; 1. szá mú mel lék le te

VIII. Fe je ze té nek 3. szá mú táb lá za tá ban az „El ké szí tik: a
fegy ve res erõk” szö veg rész he lyé be az „El ké szí tik: a
 Magyar Hon véd ség” szö veg; 1. szá mú mel lék le te I. Fe je -
ze té nek 1. pont já ban, II. Fe je ze te 10. pont já nak a) al pont -
já ban, 1. szá mú mel lék le té nek 1. szá mú táb lá za tá ban,
1. szá mú mel lék le té nek Füg ge lé ké ben az „IM” szö veg rész 
he lyé be az „IRM” szö veg; 1. szá mú mel lék le té nek Füg ge -
lé ké ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé -
be az „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium” szö veg,

48. a ká bí tó szer elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter -
mesz té sé nek, for gal ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak rend -
jé rõl  szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let 13.  §-ának
(6) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Ká bí tó szer ren dé szet
(a továb biak ban: ORFK KKR)” szö veg rész he lyé be az
„(a továb biak ban: ORFK)” szö veg,

49. a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás egyes kér dé se i rõl
 szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. ren de let 6.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben, 9.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban, 9.  §-a
(3) be kez dé sé nek e) pont já ban, 9.  §-a (4) be kez dé sé nek
d) pont já ban a „fegy ve res erõk és” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg; 14.  § e) pont já ban a
„fegy ve res erõk” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd -
ség” szö veg,

50. a ma gyar vízi uta kon kül föl di ál la mok lo bo gó ja alatt 
köz le ke dõ ten ge ri ha jók biz ton sá gi el len õr zé sé rõl  szóló
225/2003. (XII. 13.) Korm. ren de let 15.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben a „ha tár õr ség” szö veg rész he lyé be a „rend õrség”
szö veg,

51. a ma gyar Nem ze ti Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap -
cso lat tar tó Köz pont fel ada ta i nak el lá tá sá val kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. ren de let
2. szá mú mel lék le té ben az „Igaz ság ügyi Mi nisz té rium”
szö veg rész he lyé be az „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té rium” szö veg,

52. az elekt ro ni kus hír köz lés ve szély hely ze ti és mi nõ sí -
tett idõ sza ki fel ké szí té sé nek rend sze ré rõl, az ál lam igaz ga -
tá si szer vek fel ada ta i ról, mû kö dé sük fel té te le i nek biz to sí -
tá sá ról  szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let 3.  §-ának
b) pont já ban, 10.  §-ának be ve ze tõ szö ve gé ben az „igaz -
ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg; 28.  §-ában a „kor mány za ti,
fegy ve res és rend vé del mi” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar
Hon véd ség, a kor mány za ti és a rend vé del mi” szö veg, mel -
lék le té nek 2. és 8. pont já ban a „fegy ve res erõk” szö veg -
rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség” szö veg; Mel lék le té -
nek 7. pont já ban a „fegy ve res erõk hely õr sé ge i ket el ha gyó 
csa pa ta ik ve ze té sét alap ve tõ en sa ját ha di tech ni kai esz kö -
ze ik kel old ják meg” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon -
véd ség a hely õr sé ge i ket el ha gyó csa pa tai ve ze té sét alap -
ve tõ en sa ját ha di tech ni kai esz kö ze i vel old ja meg” szö veg;
Mel lék le te 9. pont já nak d) al pont já ban a „fegy ve res erõk
és” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség és a”
 szöveg,
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53. a pol gá ri légi köz le ke dés vé del mé nek sza bá lya i ról
és a Lé gi köz le ke dés Vé del mi Bi zott ság jog kö ré rõl, fel ada -
ta i ról és mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 104/2004. (IV. 27.)
Korm. ren de let 12.  §-ának be ve ze tõ szö ve gé ben a „ha tár -
õr ség” szö veg rész he lyé be a „Rend õr ség” szö veg;
13.  §-ának d) pont já ban a „ha tár õr ség gel” szö veg rész he -
lyett a „Rend õr ség gel” szö veg,

54. a ká bí tó sze rek kel és pszi cho tróp anya gok kal vé gez -
he tõ te vé keny sé gek rõl  szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let 1.  §-ának 22. pont já ban a „köz pon ti ká bí tó -
szer-ren dé sze ti fel ada ta it el lá tó szerv (a továb biak ban:
ORFK KKR)” szö veg rész he lyé be az „(a továb biak ban:
ORFK)” szö veg; 3.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá -
ban, 23.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ORFK KKR-nek”
szö veg rész he lyé be az „ORFK-nak” szö veg; 3.  §-a (2) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 8.  §-ának (2) és (6) be -
kez dé sé ben, 10.  §-ának (6) és (8) be kez dé sé ben,
11.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 13.  §-ának (9) be kez dé sé -
ben, 17.  §-ában, 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 23.  §-ának
(3) be kez dé sé ben, 24.  §-ának (2)–(4) és (6) be kez dé sé ben,
25.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 26.  §-ának (2)–(4) be kez dé -
sé ben, 30.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az
„ORFK KKR” szö veg ré szek he lyé be az „ORFK” szö veg;
3.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 23.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
30.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „ORFK
KKR-t” szö veg rész he lyé be az „ORFK-t” szö veg; 5.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „Or szá gos Rend õr-fõ ka -
pi tány ság gal (a továb biak ban: ORFK)” szö veg rész he lyé -
be az „ORFK-val” szö veg; 29.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„Köz pon ti szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dõ Eu ro pol Nem -
ze ti Iro dát” szö veg rész he lyé be a „Köz pon tot” szö veg;
12.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk” szö veg -
rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség” szö veg,

55. a ra dio ak tív hul la dék or szág ha tá ron át tör té nõ szál -
lí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló 155/2004. (V. 14.)
Korm. ren de let 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Ha tár õr -
sé get” szö veg rész he lyé be az „az Or szá gos Rend õr-fõ ka -
pi tány sá got” szö veg,

56. a Schen gen Alap fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi ter ve -
zé si, le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sá ról
 szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. ren de let 2.  §-ának
17. pont já ban a „ha tár õr sé gi” szö veg rész he lyé be a „rend -
õrségi” szö veg,

57. az elekt ro ni kus hír köz lé si fel ada to kat el lá tó szer ve -
ze tek és a tit kos in for má ció gyûj tés re, illetve tit kos adat -
szer zés re fel ha tal ma zott szer ve ze tek együtt mû kö dé sé nek
rend jé rõl  szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. ren de let
6.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „igaz ság ügym inisz te ri”
szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
te ri” szö veg,

58. a pos ta ve szé lyez te tett sé gi és mi nõ sí tett idõ sza ki
fel ké szí té sé nek rend sze ré rõl, fel ada ta i ról, mû kö dé si fel té -
te le i rõl  szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. ren de let
19.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „és a fegy ve res szer vek”

szö veg rész he lyé be a „szer vek, valamint a Ma gyar Hon -
véd ség és a rend vé del mi szer vek” szö veg,

59. a fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 253/2004.
(VIII. 31.) Korm. ren de let 26.  §-ának (5) be kez dé sé ben a
„bün te tés-vég re haj tás, a Ma gyar Hon véd ség és a Ha tár õr -
ség” szö veg rész he lyé be a „bün te tés-vég re haj tás hi va tá sos 
és a Ma gyar Hon véd ség” szö veg,

60. az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság ár ól és el já rá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm
ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „igazságügy -
miniszter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter” szö veg,

61. a pos tai szol gál ta tók, a pos tai köz re mû kö dõk és a tit -
kos in for má ció gyûj tés re, illetve tit kos adat szer zés re fel ha -
tal ma zott szer ve ze tek együtt mû kö dé sé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. ren de let 5.  §-át meg -
elõ zõ al cí mé ben, 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 6.  §-át meg -
elõ zõ al cí mé ben, 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügym inisz te ri” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz te ri” szö veg,

62. a te rü let fej lesz tés in téz mé nyei tör vényességi fel -
ügye le té nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 51/2005. (III. 24.) 
Korm. ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fegy ve res
erõk,” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség és” szö -
veg,

63. az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék ve ze té sé rõl
 szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. ren de let 1.  §-ában az „Igaz -
ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium” szö veg,

64. a fel szá mo lók név jegy zé ké rõl  szóló 114/2006.
(V. 12.) Korm. ren de let 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben az
„igaz ság ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg,

65. a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés cél tar ta lé ká nak
fel hasz ná lá sá ról  szóló 140/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let
3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(fegy ve res erõk, a rend vé -
del mi szer vek, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi -
va tá sos ál lo má nyú tag ja, a fegy ve res erõk szer zõ dé ses ál -
lo má nyú tag ja)” szö veg rész he lyé be az „(a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nái, a
rend vé del mi szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja)” szö veg,

66. az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
4.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „Ha tár õr sé get” szö veg rész
he lyé be a „Rend õr sé get” szö veg,

67. az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság ról
 szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 4.  §-a (2) be kez -
dé sé nek e) pont já ban a „fegy ve res és” szö veg rész he lyé be
a „Ma gyar Hon véd ség és a” szö veg,

68. a Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl, valamint az
egyes szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló 314/2006. (XII. 23.)
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Korm. ren de let 5.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „ha -
tár õri ze ti szerv” szö veg rész he lyé be a „rend õrség” szö veg,

69. az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat ról és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ki je lö lé -
sé rõl  szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let 5.  §-a
(3) be kez dé sé ben a „fegy ve res szer vek” szö veg rész he lyé -
be a „rend vé del mi szer vek”; 5.  §-a (4) be kez dé sé nek
d) pont já ban a „fegy ve res erõk” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Hon véd ség” szö veg,

70. a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok ról  szóló
219/2007. (VIII. 15.) Korm. ren de let 6.  §-a (1) be kez dé se
a) pont já nak ab) al pont já ban „ha tár õr ség nél a ha tár õr ség
or szá gos pa rancs no ka” szö veg he lyé be a „Rend õr ség nél
az or szá gos rend õrfõkapitány” szö veg
lép.

2.  §

(1) Az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szer -
rõl  szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 7/A.  §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7/A.  § (1) A nuk le á ris bal eset-el há rí tás sal kap cso la tos
nem zet kö zi együtt mû kö dés, tu do má nyos ku ta tás és mû -
sza ki fej lesz tés te rü le tén

a) pol gá ri vé del mi, illetve tûz vé del mi ve szély hely zet -
ben a vé de ke zé si fel ada tok az Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té rium,

b) ren dé sze ti, illetve nuk le á ris ve szély hely zet ben a vé -
de ke zé si fel ada tok az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té -
rium,

c) a nuk le á ris biz ton ság gal, su gár biz ton ság gal össze -
füg gõ fel ada tok az OAH
ha tás kö ré be tar toz nak.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti fel adat tal kap cso -
la tos költ sé ge ket az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té rium, az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti fel adat tal
kap cso la tos költ sé ge ket az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
 Minisztérium, míg az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti fel -
adat tal kap cso la tos költ sé ge ket az OAH költ ség ve té sé ben
kell ter vez ni.”

(2) Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let
3. szá mú mel lék le té nek 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„16. Rend õr ség
   Or szá gos Rend õr-
   fõ ka pi tány ság*

ál lam ha tár rend jé nek
vé del me”

(3) A nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és moz gó sí -
tá sa fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te
1. Fe je ze te 1. pont já nak

a) ne gye dik fran cia be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„– az ÖTM mint a Ka taszt ró fa vé de lem és a Köz igaz ga -
tá si Hi va ta lok fel ügye le ti szer ve;”

b) ha to dik fran cia be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„– az IRM mint a Rend õr ség és a BV fel ügye le ti szer ve;”

(4) A Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl, valamint
egyes szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló 314/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 17.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
35/A.  §-a sze rint a tran zit te rü le ten tör té nõ el len õr zést a
Rend õr ség lát ja el. Az Rtv. 8.  §-a (8) be kez dé sé nek a), b)
és d) pont já ban fog lalt fel ada tok ról  szóló tá jé koz ta tást a
rend õrfõkapitány lát ja el.”

3.  §

1. Az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vény vég re -
haj tá sá ról ren del ke zõ 16/1972. (IV. 29.) MT ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 55/1992. (III. 21.) Korm. ren de let
3.  §-ának (3) be kez dé se,

2. az ön kor mány za tok tu laj do ná ban lévõ in gat lan va -
gyon nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl  szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
12747. szá mú pont ja,

3. a Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat ról  szóló 61/1994.
(IV. 20.) Korm. ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „– a
Ha tár õr ség re is ki ter je dõ fel adat kör rel –” szö veg rész;
3.  §-ában az „és a Ha tár õr ség (a továb biak ban: Hõr.)” szö -
veg rész; 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „és a Hõr.” szö veg -
rész; 11.  §-ában az „és – igény sze rint – a Hõr.” szö veg -
rész; 14.  §-ában az „– a Hõr. vo nat ko zá sá ban a Bel ügy mi -
nisz té ri um –” szö veg rész,

4. a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá ról  szóló 
49/1995. (V. 4.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban az „a Ha tár õr ség,” szö veg rész és Mel lék le té -
nek 2. pont já ban a „ , valamint a ha tár õr ség tény le ges ka to -
nai” szö veg rész,

5. a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat ról  szóló
89/1995. (VII. 14.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban
az „a ha tár õr ség,” szö veg rész,

6. a ta lált, illetve a le fog lalt ra dio ak tív vagy nuk le á ris
anya gok kal kap cso la tos in téz ke dé sek rõl  szóló 17/1996.
(I. 31.) Korm. ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a
ha tár õr vagy” szö veg rész; 1.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont -
ja; 1.  § (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben és (4) be -
kez dé sé ben a „fõ ügye le te” szö veg rész,

7. a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl  szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te
III. rész 2.29. pont ja,
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8. a men tés ben  való rész vé tel sza bá lya i ról, a pol gá ri
vé del mi szak ha tó sá gi jog kör rõl és a mi nisz te rek pol gá ri
vé del mi fel ada ta i ról  szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. ren -
de let 3.  §-ának d) pont já ban az „és a ha tár õr ség” szö veg -
rész; 15.  §-ának g) pont já ban a „ha tár õr ség,” szö veg rész,

9. az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék -
le té ben az „ , a Ha tár õr ség”, szö veg ré szek, az „és ha tár õri”
szö veg rész, valamint az „és Ha tár õr ség” szö veg rész,

10. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let 6.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben a „Ha tár õr ség,” szö veg rész,

11. a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let 1. pont já nak
a) al pont já ban az „a ha tár õr ség,” szö veg rész,

12. a bün te tõ el já rás ban részt ve võk, valamint az el já -
rást foly ta tó ha tó ság tag jai sze mé lyi vé del me el ren de lé sé -
nek fel té te le i rõl és vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
34/1999. (II. 26.) Korm. ren de let 1.  §-ának 4. pont já ban az
„a ha tár õr ség nek” szö veg rész; 26.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban az „és a ha tár õr ség”, valamint az „ , illetve a
Ha tár õr ség” szö veg ré szek,

13. a re pü lõ tér lé te sí té sé nek, fej lesz té sé nek és meg -
szün te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 103/1999. (VII. 6.)
Korm. ren de let 3.  §-a (4) be kez dé sé nek i) pont ja; 3.  §-ának 
(5) be kez dé sé ben az „ , a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs -
nok sá gá tól” szö veg rész,

14. az egyes köz rend vé del mi bír sá gok ból be fo lyó
pénz össze gek fel hasz ná lá sá nak cél já ról és el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. ren de let 4.  §-ának
a) pont já ban a „ , Ha tár õr ség” szö veg rész,

15. a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 179/1999. (XII. 10.)
Korm. ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a Ha tár õr -
ség or szá gos pa rancs no ka” szö veg rész,

16. az ide ig le nes ha tár át ke lõ he lyek meg nyi tá sá nak
sza bá lya i ról, a ha tár át ke lõ hely te rü le té re nem ha tár át lé pés
cél já ból tör té nõ be lé pés, tar tóz ko dás, tá vo zás rend jé rõl,
valamint a ha tár te rü let hez tar to zó te le pü lé sek rõl  szóló
184/1997. (X. 28.) Korm. ren de let, az egyes ve szé lyes áru -
kat szál lí tó köz úti jár mû vek út vo na lá nak ki je lö lé sé rõl
 szóló 122/1989. (XII. 5.) MT ren de let, valamint az egyes
sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 211/2001. (XI. 14.) Korm. ren -
de let,

17. a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és moz gó sí -
tá sa fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te
II. Fe je ze te 2. pont já nak elsõ és má so dik be kez dé sé ben a
„ha tár õr és”; 10. pont já nak a) al pont já ban az „R–12: Ha -

tár õr ség” szö veg rész; III. Fe je ze te 2. pont já nak 2.1 al pont -
já ban az „a Ha tár õr ség,”, valamint az „(együtt BM)” szö -
veg rész; 1. szá mú mel lék le té nek 1. szá mú táb lá za tá ban a
„HÖR (BM),”,

18. a ká bí tó szer elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter -
mesz té sé nek, for gal ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak rend -
jé rõl  szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let 13.  §-ának
(6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, valamint
14.  §-ában a „KKR” szö veg ré szek,

19. a ma gyar Nem ze ti Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap -
cso lat tar tó Köz pont fel ada ta i nak el lá tá sá val kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. ren de let
2. szá mú mel lék le té ben a „– Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs -
nok sá ga;” szö veg rész,

20. a ke res ke de lem, illetve az áruk sza bad áram lá sa
aka dá lya i val kap cso la tos egyes ér te sí té si és be je len té si el -
já rá sok vég re haj tá sá ról  szóló 44/2004. (III. 16.) Korm.
ren de let 2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „a ha tár -
õr ség hez,” szö veg rész; 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben és
6.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a ha tár õr ség,” szö veg rész,

21. a pol gá ri légi köz le ke dés vé del mé nek sza bá lya i ról
és a Lé gi köz le ke dés Vé del mi Bi zott ság jog kö ré rõl, fel ada -
ta i ról és mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 104/2004. (IV. 27.)
Korm. ren de let 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a ha tár õr -
ség or szá gos pa rancs no ka,” szö veg rész; 9.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben az „a ha tár õr ség,” szö veg rész; 17.  §-ának
(6) be kez dé sé ben a „ha tár õr sé get és a” szö veg rész;
17.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „ha tár õr ség,” szö veg rész;
21.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „a Ha tár õr ség or szá gos pa -
rancs no ka,” szö veg rész,

22. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény vég -
re haj tá sá ra ki adott 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 149/2004. (V. 7.) Korm. ren de let,

23. a pos tai ve szé lyez te tett sé gi és mi nõ sí tett idõ sza ki
fel ké szí té sé nek rend sze ré rõl, fel ada ta i ról, mû kö dé si fel té -
te le i rõl  szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. ren de let
7.  §-ának c) pont já ban a „Ha tár õr ség, a” szö veg rész,

24. a fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. ren de let 3. szá mú mel lék le té nek
62.20 pont já ban a „ , ha tár õr ség” szö veg rész,

25. a vég re haj tá si kéz be sí tés rész le tes el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. ren de let
2.  §-ának p) pont ja; 17.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fegy -
ve res szerv,” szö veg rész, valamint 19.  §-a,

26. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let,
valamint a re pü lõ tér lé te sí té sé nek, fej lesz té sé nek és meg -
szün te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 103/1999. (VII. 6.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 282/2004. (X. 20.)
Korm. ren de let,
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27. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 86/2005. (V. 5.) Korm. ren de let,

28. a bu da pes ti köz pon ti szenny víz tisz tí tó te lep és kap -
cso ló dó lé te sít mé nyei pro jekt, a Za la eger szeg és tér sé ge
szenny víz el ve ze té si és ke ze lé si pro jekt és a Veszp rém és
tér sé ge szenny víz el ve ze té si és ke ze lé si pro jekt meg -
valósításához szük sé ges egyes köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról  szóló
150/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le te
1., 2. és 3. táb lá za tá ban a „Ren dé szet” al cím má so dik fran -
cia be kez dé se,

29. az észak-ba la to ni hul la dék gaz dál ko dá si pro jekt és
a Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei hul la dék gaz dál ko dá si
pro jekt meg valósításához szük sé ges egyes köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról
 szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let 2. szá mú mel -
lék le te 2., 3. és 4. táb lá za tá ban a „Ren dé szet” al cím má so -
dik fran cia be kez dé se,

30. az M3 au tó pá lya Nyír egy há za–Vá sá ros na mény kö -
zöt ti sza kasz meg valósításához szük sé ges egyes köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní -
tá sá ról  szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le te 1. és 2. táb lá za tá ban a „Ren dé szet” al cím má so -
dik fran cia be kez dé se,

31. az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
3.  §-a (5) be kez dé sé nek f) pont já ban az „ , a Ha tár õr ség
jog ál lá sá ról, szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl” szö veg rész,

32. a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont -
ról  szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 13.  §-ának
(2) be kez dé sé ben az „ , a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs -
nok sá ga” szö veg rész,

33. a köz úti szál lí tást vég zõ egyes jár mû vek sze mély ze -
te ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el len õr zé sé rõl  szóló
66/2007. (IV. 4.) Korm. ren de let 3.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban az „ , a Ha tár õr ség” szö veg rész,

34. az egy sé ges di gi tá lis rá dió-táv köz lõ rend szer rõl
 szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék -
le té nek 17. pont ja,

ha tá lyát vesz ti.

4.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
332/2007. (XII. 13.) Korm.

rendelete

a határátkelõhely és az ideiglenes határátkelõhely
megnyitásáról és mûködtetésérõl,
valamint a határátlépési pontról

A Kor mány az ál lam ha tár ról  szóló 2007. évi LXXXIX.
tör vény 16.  §-a (4) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Határátkelõhely megnyitása és mûködtetése

1.  §

(1) Új ha tár át ke lõ he lyet a ha tár for ga lom szá má ra meg -
nyit ni ak kor le het, ha a ha tár át ke lõ hely az e ren de let ben
meg ha tá ro zott, a for ga lom jel le gé nek és a ha tár át ke lõ he -
lyen foly ta tott, az ál lam ha tá ron tör té nõ át lép te tés re vo nat -
ko zó ha tó sá gi te vé keny sé gek el lá tá sá hoz szük sé ges fel té -
te lek nek meg fe lel. A ha tár át ke lõ hely a ha tár el len õr zés
meg kez dé sé vel nyí lik meg.

(2) Ál lam ha tárt érin tõ ha tár át ke lõ hely re e ren de let ren -
del ke zé se it ak kor kell al kal maz ni, ha az annak lé te sí té sé -
rõl  szóló nem zet kö zi szer zõ dés más ként nem ren del ke zik.

2.  §

(1) A ha tár át ke lõ hely mû kö dé sé hez szük sé ges fel té te le -
ket a for ga lom jel le gé nek, illetve a ha tár át ke lõ he lyen foly -
ta tott te vé keny sé gek nek meg fele lõen az üze mel te tõ e ren -
de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint kö te les biz to sí ta ni.

(2) Az üze mel te tõ a ha tár át ke lõ hely mû kö dé se so rán
kö te les fo lya ma to san gon dos kod ni a sze mély- és áru for ga -
lom za var ta lan és kul tu rált ha tár el len õr zé sé nek fel té te le i -
rõl.

(3) A ha tár át ke lõ hely üze mel te tõ je a ha tár át ke lõ he lyen
az ellen õr zõ ha tó sá gok el he lye zé sét té rí tés nél kül biz to sít -
ja. Az üze mel te té si költ sé ge ket a ha tó sá gok az üze mel te tõ -
nek – kü lön meg álla po dás sze rint – meg té rí tik.

3.  §

Sze mély for gal mat le bo nyo lí tó köz úti ha tár át ke lõ he lyen 
biz to sí ta ni kell

a) a be- és ki lé põ for ga lom fi zi kai szét vá lasz tá sát,
b) for gal mi irá nyon ként a sze mé lyek ki- és be uta zá si

fel té te lek sze rin ti szét vá lasz tá sát le he tõ vé tevõ sá vok ki -
ala kí tá sát,

c) au tó busz for ga lom ese tén kü lön busz sá vot,
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d) a ha tár át ke lõ hely köz úti köz le ke dé sé nek rend jét elõ -
jel zõ táb lá kat, út bur ko la ti je le ket, for ga lom irá nyí tás ra
szol gá ló pi ros-zöld fé nyû jel zõ lám pá kat, so rom pó kat,

e) gép jár mû vizs gá ló csar no kot vagy vizs gá ló he lyet,
f) a ha tár át ke lõ hely be ke rí té sét,
g) a ha tár át ke lõ hely és köz vet len kör nyé ké nek ki vi lá -

gí tá sát,
h) az el kü lö ní tett he lyen tör té nõ ellen õr zés, illetve té te -

les vám vizs gá lat vég re haj tá sa cél já ból a fo lya ma tos for -
gal mat nem aka dá lyo zó vizs gá ló te rü le tet,

i) for gal mi sá von ként a sá vok mel lett ok mány-ke ze lõ
fül két,

j) a ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra szol gá ló hi va ta li he -
lyi sé ge ket, be le ért ve a szo ciá lis he lyi sé ge ket és az elõ ál lí -
tó he lyi sé get,

k) az arra ki je lölt ha tár át ke lõ he lye ken a köz egész ség -
ügyi vizs gá la tok hoz szük sé ges he lyi sé ge ket.

4.  §

Áru for gal mat is le bo nyo lí tó köz úti ha tár át ke lõ he lyen
biz to sí ta ni kell

a) a sze mély- és áru for ga lom fi zi kai szét vá laszt ha tó sá gát,
b) a vár ha tó for ga lom nagy sá gá nak meg fele lõen

kamion parkolót (ter mi nált),
c) vizs gá ló csar no kot a te her gép jár mû vek vizs gá la tá ra,
d) ra dio ak tív anya gok el len õr zé sét biz to sí tó tech ni kai

esz kö zök te le pí té sé nek le he tõ sé gét,
e) ten gely és össz súly mér le get,
f) rak tá ra kat,
g) az áru fu va ro zás le bo nyo lí tá sá ban köz re mû kö dõk ré -

szé re iro dá kat,
h) az arra ki je lölt ha tár át ke lõ he lye ken az ál lat- és nö -

vény-egész ség ügyi vizs gá la tok hoz szük sé ges, valamint
élõ ál lat el he lye zé sé re al kal mas lé te sít mé nye ket,

i) a ve szé lyes szál lít má nyok el len õr zé sé hez szük sé ges
el kü lö ní tett, és ahol in do kolt, vé dõ töl tés sel el lá tott te rü le -
tet (ADR par ko lók),

j) fer tõt le ní tés re, illetve meg sem mi sí tés re al kal mas lé -
te sít mé nye ket,

k) a 3.  § k) pont já ban elõ írt fel té te le ket.

5.  §

Légi ha tár át ke lõ he lyen biz to sí ta ni kell
a) a sze mély- és áru for ga lom ha tár át ke lõ he lyen be lü li

fi zi kai szét vá laszt ha tó sá gát,
b) a be- és ki lé põ for ga lom szét vá laszt ha tó sá gát,
c) a schen ge ni bel sõ, illetve a kül sõ légi já ra tok uta sa i -

nak fi zi kai szét vá lasz tá sát le he tõ vé tevõ fo lyo sók ki ala kí -
tá sát,

d) a sze mé lyek ki- és be uta zá si fel té te lek sze rin ti szét -
vá lasz tá sát le he tõ vé tevõ – leg alább há rom – fo lyo só ki ala -
kí tá sát,

e) a be nem lép tet he tõ uta sok el he lye zé sé re szol gá ló
he lyi sé get a tran zit te rü le ten,

f) tran zit uta sok el len õr zé sé nek fel té te le it, ha ilyen tí pu -
sú for gal mat en ge dé lyez tek,

g) vizs gá ló csar no kot az áru vizs gá la tá ra,
h) a 3.  § f), j), valamint a 4.  § d), f) és g) pont já ban elõ írt

fel té te le ket,
i) szük ség ese tén a 4.  § h) és j) al pont ja i ban elõ írt fel té -

te le ket,
j) az el len õr zés hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te le ket,
k) a 3.  § k) pont já ban elõ írt fel té te le ket.

6.  §

Vas úti ha tár át ke lõ he lyen biz to sí ta ni kell
a) az el len õr zé si, el he lye zé si és biz ton sá gi fel té te le ket

(kü lö nö sen: ki vi lá gí tás, szol gá la ti fül kék),
b) a ku ta tás hoz, tér fi gye lés hez szük sé ges épít mé nye -

ket,
c) a be nem lép tet he tõ uta sok el he lye zé sé re szol gá ló

he lyi sé get,
d) el kü lö ní tett he lyen tör té nõ ellen õr zés, illetve té te les

vám vizs gá lat vég re haj tá sa cél já ból vizs gá ló te rü le tet (tá -
ro ló vá gányt),

e) szük ség ese tén a 4.  § d), h) és j) pont ja i ban elõ írt fel -
té te le ket,

f) ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges hi va ta li he -
lyi sé ge ket, be le ért ve szo ciá lis he lyi sé ge ket és az elõ ál lí tó
he lyi sé get,

g) a 3.  § k) pont já ban elõ írt fel té te le ket.

7.  §

Vízi ha tár át ke lõ he lyen biz to sí ta ni kell
a) a sze mély- és te her ha jók el kü lö ní tett he lyen tör té nõ

el len õriz he tõ sé gét,
b) a be- és ki lé põ uta sok szét vá laszt ha tó sá gát,
c) a ha tár el len õr zés hez szük sé ges esz kö zö ket és lé te sít -

mé nye ket,
d) az el len õr zés hez szük sé ges biz ton sá gi fel té te le ket

(kü lö nö sen: ki vi lá gí tás, be ke rí tett el len õr zé si hely),
e) a be nem lép tet he tõ uta sok el he lye zé sé re szol gá ló

he lyi sé get,
f) szük ség ese tén a 3.  § j) és a 4.  § d), h),  j) al pont ja i ban

elõ írt fel té te le ket,
g) a 3.  § k) pont já ban elõ írt fel té te le ket.

8.  §

(1) A köz úti ha tár át ke lõ he lyet tá jé koz ta tó táb lák kal
meg kell je löl ni, en nek meg fele lõen

a) a be lé põ for ga lom szá má ra jól lát ha tó mó don el kell
he lyez ni a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam i zász ló já nak meg fe -
le lõ szí nû táb lát, ame lyen fel kell tün tet ni a Ma gyar Köz -
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tár sa ság ál lam i cí me rét, to váb bá kü lön táb lán a „Ma gyar
Köz tár sa ság” fel ira tot,

b) a be lé põ for ga lom szá má ra jól lát ha tó an el kell he -
lyez ni az Euró pai Unió hi va ta los jel ké pét áb rá zo ló táb lát,

c) ki egé szí tõ táb lá kon kell fel tün tet ni a ha tár át ke lõ hely 
meg ne ve zé sét ma gyar nyel ven és a kö zös ha tár ral érin tett
szom széd ál lam hi va ta los nyel vén, valamint a ha tár át ke lõ -
hely nyit va tar tá si ide jét és az igény be vé te lé re vo nat ko zó
kor lá to zá so kat an gol és né met nyel ven is.

(2) A ha tár át ke lõ hely nyit va tar tá si ide jé re és az igény -
be vé tel re vo nat ko zó kor lá to zá sok ki egé szí tõ táb lá val tör -
té nõ meg je lö lé se a légi, a vas úti és a vízi ha tár át ke lõ he lyen 
is kö te le zõ.

9.  §

(1) Kor lá to zott nyit va tar tá si idõ ben mû kö dõ ha tár át ke -
lõ hely nyit va tar tá si idõn kí vü li igény be vé te lét, illetve kor -
lá to zott for gal mú ha tár át ke lõ hely nek a for gal mi jel leg tõl
el té rõ ese ti igény be vé te lét a me gyei rend õr-fõkapitányság
ké re lem re en ge dé lyez he ti annak ré szé re, aki iga zol ja,
hogy ah hoz jo gos ér dek e fû zõ dik. Az ál lam ha tárt érin tõ
ha tár át ke lõ hely ese tén a szom szé dos ál lam ha tár for ga -
lom-el len õr zõ ha tó sá gá nak hoz zá já ru lá sát az en ge dé lye zõ
ha tó ság ké rel me zi.

(2) A vám ha tó ság szak ha tó ság ként mû kö dik köz re az
olyan ha tár át ke lõ he lyet érin tõ el já rás ban, amely nem az
Euró pai Unió tag ál la má val kö zös ha tár sza ka szon van.

(3) A ké re lem nek tar tal maz nia kell
a) a ké rel me zõ ne vét, la kó he lyét vagy tar tóz ko dá si he -

lyét (jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zõ szer ve zet ese tén annak meg ne ve zé sét, szék he lyét vagy
te lep he lyét),

b) a ha tár át ke lõ hely meg ne ve zé sét,
c) a ha tár át ke lõ hely igény be vé te lé nek ter ve zett idõ -

pont ját (nap tá ri nap és óra meg ha tá ro zá sá val), és
d) for gal mi jel leg tõl el té rõ ese ti igény be vé tel ese tén a

for ga lom bõ ví té sé nek tár gyát és az arra vo nat ko zó ada to -
kat (út le vél szám, jár mû tí pu sa, rend szá ma, lajst rom szá -
ma),

e) a ké re lem in do ka it.

Ideiglenes határátkelõhely megnyitása és mûködtetése

10.  §

(1) Az ál lam ha tár ide ig le nes meg nyi tá sá ra (a továb biak -
ban: ide ig le nes ha tár át ke lõ hely) en ge déllyel ke rül het sor.
Az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá ra irá nyuló ké re -
lem nek tar tal maz nia kell

a) a ké rel me zõ ne vét, la kó he lyét vagy tar tóz ko dá si he -
lyét (jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -

zõ szer ve zet ese tén annak meg ne ve zé sét, szék he lyét vagy
te lep he lyét),

b) az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely he lyét, mû kö dé sé nek
idõ tar ta mát, nyit va tar tá si ide jét, a ha tár for ga lom jel le gét,

c) az ide ig le nes át ke lõ he lyen vár ha tó ha tár for ga lom
nagy sá gát,

d) nyi lat ko za tot, amely ben a ké rel me zõ kö te le zett sé get 
vál lal arra, hogy biz to sít ja az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely
mû köd te té sé hez szük sé ges tár gyi, tech ni kai és pénz ügyi
fel té te le ket, és vál lal ja a mel lék let ben meg ha tá ro zott, az
ide ig le nes ha tár nyi tás sal fel me rü lõ költ sé gek meg té rí té -
sét,

e) a ké re lem in do ka it.

(2) Az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely re pü lõ té ren tör té nõ
meg nyi tá sá ra irá nyuló ké re lem nek az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kon túl tar tal maz nia kell

a) a légi jár mû tí pu sát, fel ség jel zé sét, lajst rom je lét,

b) az ér ke zõ légi jár mû ér ke zé sé nek ter ve zett idõ pont -
ját és he lyét, valamint az in du lá si ál lo mást, illetve az in -
duló légi jár mû in du lá sá nak ter ve zett idõ pont ját és he lyét,
valamint a cél ál lo mást.

11.  §

(1) Ide ig le nes ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sát sport, tu risz -
ti kai, kul tu rá lis, egy há zi, ön kor mány za ti és más ha son ló
ren dez vény cél já ból, gaz da sá gi cél ból vagy nem zet kö zi
kö te le zett ség tel je sí té se cél já ból le het en ge dé lyez ni.

(2) Az ál lam ha tárt érin tõ ide ig le nes ha tár át ke lõ hely ese -
tén az en ge dély meg adá sá nak fel té te le, hogy a szom szé dos 
ál lam az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá hoz hoz zá -
já rul. A szom szé dos ál lam ille té kes határforgalom-
 ellenõrzõ szer ve i nek hoz zá já ru lá sát a me gyei rend õr-
 fõkapitányság ké rel me zi.

(3) Az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sa irán ti ké -
rel met el kell uta sí ta ni, ha

a) azt nem az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ból
nyúj tot ták be,

b) a szom széd ál lam ille té kes ha tó sá ga az ide ig le nes
ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá hoz nem já rul hoz zá.

12.  §

(1) Az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá nak en ge -
dé lye zé sé re irá nyuló el já rás ban ha tó ság ként – a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – az ide ig le nes határát -
kelõhely fek vé se sze rint ille té kes me gyei rend õr-
 fõkapitányság jár el.

(2) Ide ig le nes ha tár át ke lõ hely nek re pü lõ té ren való
meg nyi tá sá ra irá nyuló el já rás ban a Re pü lõ té ri Rend õr
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Igaz ga tó ság jár el, ha a re pü lõ tér olyan me gyé ben fek szik,
amely nek ha tár vo na la az ál lam ha tárt nem érin ti.

(3) A vám ha tó ság, valamint a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság szak ha tó ság ként köz re mû kö dik

a) a nem Euró pai Uni ós tag ál lam mal kö zös ha tár sza ka -
szon lé te sí ten dõ ide ig le nes ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá ra
irá nyuló el já rás ban,

b) az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely re pü lõ té ren tör té nõ
meg nyi tá sá ra irá nyuló el já rás ban az Euró pai Uni ón kí vül -
rõl ér ke zõ vagy az Euró pai Uni ón kí vül re in du ló légi jár -
mû ese tén.

(4) Az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely re pü lõ té ren tör té nõ
meg nyi tá sá ra irá nyuló ké rel met há rom mun ka na pon be lül
kell el bí rál ni.

13.  §

(1) Az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sát en ge dé -
lye zõ ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell

a) a meg nyi tás nak cél ját,

b) a meg nyi tás he lyét, idõ pont ját,

c) az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely mû kö dé sé nek idõ tar ta -
mát, nyit va tar tá si ide jét, valamint

d) a for ga lom jel le gét.

(2) Az el já ró ha tó ság ha tá ro zat ho za tal he lyett a ké rel -
me zõ vel ha tó sá gi szer zõ dést köt het.

14.  §

Az ide ig le nes ha tár át ke lõ he lyet az en ge dély ben meg ha -
tá ro zott he lyen, idõ pont ban és – az ide ig le nes ha tár át ke lõ -
hely meg nyi tá sá nak cél já hoz iga zo dó – idõ tar tam ra le het a 
for ga lom szá má ra meg nyit ni, fel té ve, hogy az ide ig le nes
ha tár át ke lõ hely ál lam ha tá ron tör té nõ át lép te tés re vo nat ko -
zó ha tó sá gi te vé keny sé gek el lá tá sá nak fel té te lei biz to sí tot -
tak. Az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely a ha tár el len õr zés meg -
kez dé sé vel nyí lik meg.

15.  §

(1) Az ide ig le nes ha tár át ke lõ he lyen a ha tó sá gi te vé -
keny sé get be kell szün tet ni, ha

a) az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely a cél ját be töl töt te,

b) az ál lam ha tárt érin tõ ide ig le nes ha tár át ke lõ he lyen a
szom szé dos ál lam ille té kes ha tó sá ga az ide ig le nes ha tár át -
ke lõ hely mû kö dé sét meg szün tet te,

c) az en ge dé lyes a mû kö dés fel té te le it fel hí vás ra sem
biz to sí tot ta.

(2) Az ide ig le nes ha tár át ke lõ hely a ha tó sá gi te vé keny -
ség meg szün te té sé vel meg szû nik.

Ha tár át lé pé si pont

16.  §

Ha tár át lé pé si pon tot ha tár te rü let nek mi nõ sü lõ te le pü lé -
sen le het lé te sí te ni.

Záró rendelkezések

17.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – 2008. ja -
nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A ren de let 3.  §-ának k) pont ja, 4.  §-ának k) pont ja,
5.  §-ának k) pont ja, 6.  §-ának g) pont ja, valamint 7.  §-ának
g) pont ja 2012. jú ni us 15-én lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá nak, meg szün te té sé -
nek, a mû köd te tés rend jé nek és fel té te le i nek sza bá lya i ról
 szóló 305/2001. (XII. 27.) Korm. ren de let,

b) a ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá nak, meg szün te té sé -
nek, a mû köd te tés rend jé nek és fel té te le i nek sza bá lya i ról
 szóló 305/2001. (XII. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 123/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let.

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

Melléklet
a 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 10.  § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott, az ideiglenes határnyitással

felmerülõ költségek számítása

A vég zett ha tár for ga lom-el len õr zõ szol gá lat, illetve
vám szol gá lat fi ze ten dõ díj mér té ke az el len õr zést vég zõk
szá ma sze rint fe jen ként és órán ként:

a) mun ka na po kon 8.00–16.00 órá ig 3000 Ft,

b) mun ka na po kon, az a) pont ban meg ha tá ro zott idõ -
sza kon kí vül 4500 Ft,

c) mun ka szü ne ti és ün nep na po kon 6000 Ft.

Az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott össze gen túl meg kell
té rí te ni to váb bá a szol gá la tot el lá tó sze mé lyek hely szín re
tör té nõ szál lí tá sát, és egyéb eset le ge sen fel me rü lõ, szám -
lá val iga zolt költ sé ge ket.
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A Kormány
333/2007. (XII. 13.) Korm.

rendelete

a belsõ határon a határellenõrzés ideiglenes
visszaállításának feltételeinek szabályairól

A Kor mány az ál lam ha tár ról  szóló 2007. évi LXXXIX.
tör vény (Tv.) 16.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A sze mé lyek ha tár át lé pé sé re irány adó sza bá lyok kö zös -
sé gi kó de xé nek (Schen ge ni ha tár-el len õr zé si kó dex) lét re -
ho zá sá ról  szóló, 2006. már ci us 15-i 562/2006/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let (a továb biak ban: Schen ge ni
ha tár-el len õr zé si kó dex) 23. cikk (1) be kez dé sé ben meg je -
lölt va la mely fel té tel fenn ál lá sa ese tén

a) a ha tár te rü let egé szé re vagy egyes sza ka sza i ra,
illetve

b) az Euró pai Unió tag ál la mai kö zött bel sõ já rat ként
köz le ke dõ légi, vas úti és vízi já ra tok nak a Ma gyar Köz tár -
sa ság ál lam ha tá rá nak át lé pé sé re
a bel sõ ha tá ron ha tár el len õr zés ren del he tõ el.

2.  §

A bel sõ ha tá ron a ha tár el len õr zés ide ig le nes vissza ál lí -
tá sát, illetve az ide ig le ne sen vissza ál lí tott ha tár el len õr zés
meg hosszab bí tá sát

a) köz ren det fe nye ge tõ ko moly ve szély ese tén az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,

b) bel sõ biz ton sá got fe nye ge tõ ko moly ve szély ese tén
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter a nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter rel együt te -
sen,

c) sú lyos jár vány ve szély ese tén az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz ter az egész ség ügyi mi nisz ter rel vagy a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel együt te sen
kez de mé nye zi a Kor mány nál.

3.  §

(1) Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel ada ta
a) a Kor mány elõ ze tes hoz zá já ru lá sa alap ján a Kö zös -

sé gi Kó dex 24. cik ké ben meg ha tá ro zott ér te sí tés és egyez -
te tés,

b) a ha tár el len õr zés azon na li vissza ál lí tá sa kor a Kö zös -
sé gi Kó dex 25. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ér te -
sí tés,

c) az ide ig le ne sen vissza ál lí tott ha tár el len õr zés meg -
hosszab bí tá sa kor a Kö zös sé gi Kó dex 26. cik ké ben meg ha -
tá ro zott ér te sí tés és tá jé koz ta tás,

d) a nyil vá nos ság Kö zös sé gi Kó dex 30. cik ké ben meg -
ha tá ro zott tá jé koz ta tá sa.

(2) A ha tár el len õr zés ide ig le nes vissza ál lí tá sá ról az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter tá jé koz tat ja azo kat a
Ma gyar Köz tár sa ság gal szom szé dos ál la mo kat, ame lyek
nem tag ál la mai az Euró pai Uni ó nak.

4.  §

A Kor mány a ha tár el len õr zés hez szük sé ges inf ra struk -
tu rá lis fel té te lek meg te rem té se, valamint azok fenn tar tá sa
költ sé ge i nek fe de ze té rõl a ha tár el len õr zés Schen ge ni
határ- ellenõrzési kó dex

a) 24. cik ke sze rin ti ide ig le nes vissza ál lí tá sa ese tén az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter együt tes elõ ter -
jesz tése alap ján az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ha tár el len õr zés
el ren de lé sé vel egy ide jû leg,

b) 25. cik ke sze rin ti ide ig le nes vissza ál lí tá sa ese tén az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter együt tes elõ ter -
jesz tése alap ján utó lag

dönt.

5.  §

Ez a ren de let a Ma gyar Köz tár sa ság bel sõ ha tá ra in az
ellen õr zés meg szün te té sé rõl  szóló ta ná csi ha tá ro zat ban
meg ha tá ro zott na pon lép ha tály ba.

6.  §

Ez a ren de let a sze mé lyek ha tár át lé pé sé re irány adó sza -
bá lyok kö zös sé gi kó de xé nek (Schen ge ni ha tár-el len õr zé si
kó dex) lét re ho zá sá ról  szóló, 2006. már ci us 15-i
562/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
III. cím II. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

7.  §

E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
334/2007. (XII. 13.) Korm.

rendelete

a fegyveres biztonsági õrségek engedélyezésére
jogosult szerv kijelölésérõl

A Kor mány az Alkot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a fegy ve res biz ton sá gi
õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi és a me zei õr szol gá lat ról
 szóló 1997. évi CLIX. tör vény (a továb biak ban: Fbtv.)
31.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

Az Fbtv. 1.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti szerv ként, to -
váb bá az Fbtv. 4.  §-ának (2) be kez dé se és 9.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti szerv ként elsõ fo kon az or szá gos rend -
õrfõkapitány, má sod fo kon az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter jár el.

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

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

A Kormány
335/2007. (XII. 13.) Korm.

rendelete

a döntéselõkészítéshez szükséges adatok
hozzáférhetõségének biztosításáról  szóló

2007. évi CI. tör vény végrehajtásáról

A dön tés elõ ké szí tés hez szük sé ges ada tok hoz zá fér he tõ -
sé gé nek biz to sí tá sá ról  szóló 2007. évi CI. tör vény
11.  §-ának a)–c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
az Alkot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében, valamint az 1.  § (2) be kez dé se te kin te té ben
az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti 
jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot mány 35.  § (1) be kez dés
c) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a Kor mány a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs
szerv ként a Ne u mann Já nos Di gi tá lis Könyv tár és Mul ti -
mé dia Köz pont Kht.-t (a továb biak ban: NKHT) je lö li ki.

(2) Az NKHT fe let t ál lam i tu laj do no si jo go kat gya kor ló
szerv biz to sít ja, hogy az NKHT te vé keny sé ge meg fe lel jen
a dön tés elõ ké szí tés hez szük sé ges ada tok hoz zá fér he tõ sé -
gé nek biz to sí tá sá ról  szóló 2007. évi CI. tör vény ben
(a továb biak ban: a Tör vé ny) és az e ren de let ben fog lal tak -
nak.

Az NKHT általános feladatai

2.  §

(1) Az NKHT a Tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada tok -
kal kap cso lat ban hon lap ján rend sze re sen tá jé koz tat ja

a) az adat ke ze lõ ket
aa) az adat át adás aján lott for má tu má ról,
ab) az aján lott min ta vé te li el já rá sok ról,
ac) az al kal mas ano ni mi zá lá si el já rá sok ról,
ad) az adat to váb bí tás mód já ról, ha arra a Tör vé ny 4.  §

sze rin ti kap cso lás ban ke rül sor,
b) az adat ké rõ ket ar ról, hogy a kért adat ál lo mány mely

jel lem zõ it cél sze rû meg ad ni az adat ké rés ben.

(2) Az NKHT hon lap ján köz zé te szi
a) a Tör vé ny 2. és 4.  §-a alap ján kez de mé nye zett adat -

ké ré sek rõl a Tör vé ny 2.  § (4) be kez dé sé ben és 7.  § (4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat, az adat ke ze lõ
ál tal vál lalt ha tár idõt, valamint a tel je sí tés lét re jöt tét vagy
el mu lasz tá sát – az ada tok át adá sát vagy a ha tár idõ ered -
mény te len el tel tét kö ve tõ – 3 na pon be lül,

b) az adat ké rõ ké ré sé re az ada tok alap ján ké szült ku ta -
tás ered mé nyét a kért ada tok ra vo nat ko zó hi vat ko zás sal
együtt,

c) köz ér de kû adat igény lé sek tel je sí té sé re vo nat ko zó
sza bály za tát,

d) az adat ké rõk kel való kap cso lat tar tás ra ki je lölt mun -
ka tár sa i nak ne vét és el ér he tõ sé gét,

e) a Tör vé ny 4.  §-a alap ján kez de mé nye zett adat ké ré -
sek ese té ben az ál ta la az adat ké rés sel kap cso lat ban el vég -
zett fel ada tok rö vid le írá sát és dá tu mát 3 na pon be lül,

f) a te vé keny sé gé re vo nat ko zó éves össze fog la lót a
tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 15-éig.

3.  §

(1) A Tör vé ny 2. és 4.  §-a sze rin ti adat ké rés re jo go sult
ve ze tõ ál tal írás ban ki je lölt, az adat ké rés le bo nyo lí tá sá ért
fe le lõs sze mélyt az NKHT re giszt rált adat ké rõ ként
nyilvántartásba veszi.

(2) Az NKHT a re giszt rált adat ké rõk ré szé re hon lap ján
hoz zá fér he tõ vé te szi az adat ke ze lõk kap cso lat tar tás ra ki je -
lölt mun ka tár sa i nak nevét és elérhetõségét.

(3) Az NKHT ké ré sé re az adat ke ze lõ a vele való együtt -
mû kö dés re kap cso lat tar tó sze mélyt je löl ki, ne vé rõl és el -
ér he tõ sé gé rõl az NKHT-t tá jé koz tat ja.
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4.  §

Az NKHT a hoz zá fér he tõ adat bá zi sok do ku men tá ci ó já -
nak ja ví tá sa ér de ké ben kér he ti, hogy az adat ké rõ tá jé koz -
ta tást ad jon a kért ada tok alap ján ké szült ku ta tá sa nyil vá -
nos ered mé nyé rõl.

5.  §

(1) Az NKHT te vé keny sé gé rõl éves össze fog la lót ké -
szít, amely ben tá jé koz ta tást ad az adat ké ré sek mennyi sé -
gé rõl, jel le gé rõl és meg osz lá sá ról, az adat ke ze lõk köz re -
mû kö dé sé rõl, valamint a sze mé lyes ada tok vé del mé nek
biz to sí tá sá ra tett in téz ke dé se i rõl, és azt leg ké sõbb a tárgy -
évet kö ve tõ év feb ru ár 15-éig – a hon lap ján való közzé -
tétellel egy ide jû leg – meg kül di az adat vé del mi biz to s ré -
szé re.

(2) Az NKHT az adat áram lás elõ se gí té se ér de ké ben
rend sze re sen tá jé koz ta tást kér az adat ke ze lõk ál tal ke zelt
adat bá zi sok ról és nyil ván tar tá sok ról, azok szer ke ze té rõl,
adat tar tal má ról, adat mi nõ sé gé rõl és fris sí té si gyakorisá -
gáról.

Az NKHT közremûködésére vonatkozó általános
szabályok

6.  §

(1) Az adat ke ze lõ a Tör vé ny 2.  §-ában meg ha tá ro zott,
az adat bá zis lét re ho zá sá ért fe le lõs szerv ér te sí té sé re és tá -
jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek az NKHT ál tal
erre a cél ra fenn tar tott hon la pon ke resz tül tesz ele get.

(2) Az adat ke ze lõ a Tör vé ny 2.  §-a sze rint kért és ano ni -
mi zált ada tot ar chi vá lás cél já ból az NKHT-nak át ad hat ja.

(3) Az NKHT 10 mun ka na pon be lül ar chi vál ja a ré szé re
a Tör vé ny vagy a (2) be kez dés alap ján meg kül dött ano nim
ada to kat.

7.  §

(1) Az adat ké rõ 15 na pon be lül tá jé koz tat ja az NKHT-t
ar ról, hogy az adat ké rés tel je sí té se meg fe le lõ volt-e. Ha a
Tör vé ny 4.  § sze rin ti adat ké rés ese té ben az adat ké rõ ar ról
ad tá jé koz ta tást, hogy a tel je sí tés nem volt meg fe le lõ, az
NKHT a 9.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint jár el.

(2) A Tör vé ny 2.  § sze rin ti adat ké rés ese té ben az adat -
ké rõ az adat ke ze lõt is tá jé koz tat ja ar ról, hogy az adat ké rés
tel je sí té se meg fe le lõ volt-e. Ha az adat ké rõ ar ról ad tá jé -
koz ta tást, hogy a tel je sí tés nem volt meg fe le lõ, az adat ke -
ze lõ – a tá jé koz ta tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na -
pon be lül – meg kül di az adatkérõnek a megfelelõ adatokat.

Az adatátadás költségeinek viselése

8.  §

(1) Az adat ke ze lõ az adat ké rés tel je sí té sé nek költ sé ge i -
rõl  szóló tá jé koz ta tás ban fel tün te ti az ada tok át adá sá hoz
szük sé ges min den mun ka fo lya ma tot, valamint ezek tár gyi
és mun ka erõ igé nyét.

(2) A Tör vé ny 4.  §-a sze rin ti adat ké rés ese tén az NKHT
az adat ké rõt elõ ze tesen tá jé koz tat ja a nála és az adat ke ze -
lõ nél az adat ké rés tel je sí té sé vel össze füg gés ben fel me rü lõ
– a Tör vé ny 3. § (1) be kez dé sé ben rész le te zett – költ sé gek -
rõl.

(3) Az adat ke ze lõ, az adat ké rõ és az NKHT el té rõ meg -
ál la po dá sa hi á nyá ban az adat ké rõ a Tör vé ny 4.  §-a sze rin ti
adat ké rés ese tén a (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás ban
fog lalt költ sé ge ket – elõ ze tesen – az NKHT-nak té rí ti meg. 
Ezt köve tõen az adat ke ze lõ nél fel me rült költ ség részt az
NKHT ha la dék ta la nul meg té rí ti az adat ke ze lõ nek.

Az NKHT közremûködése a Törvény 4.  §-a szerinti
adatkéréseknél

9.  §

(1) Az adat ké rõ a Tör vé ny 4.  §-a sze rin ti adat ké rés ese -
tén tá jé koz tat ja az NKHT-t

a) ar ról, hogy az adat ké rés ben érin tett ter mé sze tes sze -
mé lyek re vagy szer ve ze tek re vo nat ko zó an mi lyen in for -
má ci ók van nak már a bir to ká ban,

b) az adat ké rés cél já ról,
c) az adat ké rés ben érin tett adat ke ze lõk rõl.

(2) Az NKHT az ano nim kap cso la ti kód kép zé sé nek
mód ját prog ra mo zott, fel hasz ná lás ra kész for má ban adja
meg az adat ke ze lõk nek.

(3) Az NKHT a Tör vé ny 5.  § (5) be kez dé se sze rin ti idõ -
in ter val lum kez de té nek meg ha tá ro zá sa elõtt ki ké ri az
adat ke ze lõ szer vek vé le mé nyét. Az idõ in ter val lum kez de -
té re az NKHT a le he tõ leg ko ráb bi, min den adat ke ze lõ
szerv szá má ra tel je sít he tõ idõ pon tot je lö li ki.

(4) Az NKHT ellen õr zi, hogy a szá má ra a Tör vé ny
4.  §-a alap ján meg kül dött ada tok köre és szer ke ze te, a min -
ta vé te li el já rás meg fe lel-e az adat ké rés nek. Ha az át adott
adat kör nem meg fe le lõ, vagy más ok ból nincs le he tõ ség az 
ada tok össze kap cso lá sá ra, az NKHT tör li a hi bás adat kört
és tá jé koz tat ja er rõl az adat ke ze lõt. Az adat ke ze lõ a meg -
fe le lõ ada to kat 5 mun ka na pon be lül meg kül di az
NKHT-nak.

(5) Az NKHT ellen õr zi, hogy az össze kap cso lás után
ke let ke zett adat bá zis ban sze rep lõ ada tok meg fe lel nek az
ano ni mi zá lás a Tör vé ny 2.  § (1) bekezdésben elõ írt kö ve -
tel mé nyé nek. Ha az adat bá zis az össze kap cso lás kö vet kez -
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té ben nem fe le l meg ezen kö ve tel mény nek, az NKHT az
ada to kat meg foszt ja sze mé lyes vagy bi zal mas jel le gük tõl.

(6) Ha az adat ké rõ ar ról tá jé koz tat ja az NKHT-t, hogy
az adat ké rés tel je sí té se nem volt meg fe le lõ, az NKHT ér te -
sí ti az adat ke ze lõt, aki ezt köve tõen 5 mun ka na pon be lül
meg kül di az NKHT-nak a meg fe le lõ ada to kat.

(7) Az NKHT az adat át adás meg ta ga dá sa ese tén az
adat ke ze lõ fel ügye le ti – gaz dál ko dó szer ve ze tek ese tén az
ál lam i tu laj do no si – jo got gya kor ló szer vé hez for dul hat.

További adatkérésre jogosult szervek kijelölése

10.  §

A Tör vé ny 2.  § (1) be kez dés és a 4.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti adat ké rés re az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke és a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke is jo go sult.

Hatályba léptetõ rendelkezés

11.  §

Ez a ren de let a ki hir de tését kö ve tõ ötö dik na pon lép ha -
tály ba.

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

A Kormány
336/2007. (XII. 13.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott
egyes bírságok felhasználásáról

A Kor mány az Alkot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban,
valamint 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ál la pí tott fel -
adat kör ében el jár va, to váb bá a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló
1997. évi CLV. tör vény 55.  §-a (1) be kez dé sé nek
f)–h) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Alkot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság (a továb biak ban: 
NFH) ál tal sza bály sér té si el já rá sa so rán ki sza bott pénz bír -

ság, valamint hely szí ni bír ság, to váb bá köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rá sa so rán ki sza bott el já rá si bír ság, valamint
rend bír ság a köz pon ti költ ség ve tés be vé te lét ké pe zi.

2.  §

(1) Az NFH Ma gyar Ál lam kincs tár nál – a 10032000–
01494879–00000000 szám la szá mon – ve ze tett elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni

a) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény 18.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon -
data,

b) a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény (a továb biak ban: Fgytv.) 48.  §-ának (3) és (4) be kez -
dé se,

c) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
15.  §-ának (2) be kez dé se,

d) a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá -
sza ti se géd esz köz-el lá tás, valamint a gyógy szer for gal ma -
zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
18.  §-ának (6) be kez dé se, to váb bá

e) az e ren de let 1.  §-a

sze rin ti bír sá got.

(2) Az NFH köz pon ti szer ve az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott össze ge ket ha von ta to vább utal ja a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál a 10032000-00285575-60000006 számla -
számon ve ze tett fe je ze ti be fi ze té si szám lá ra.

3.  §

(1) Az NFH köz pon ti szer ve a 2.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak alap ján be folyt bír ság össze gé rõl – a bír ság tí pu -
sa sze rin ti bon tás ban – ne gyed éven te tá jé koz tat ja a fo -
gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz tert.

(2) Az NFH köz pon ti szer ve az NFH ál tal ki sza bott bír -
ság be haj tá sá ban je lent ke zõ hát ra lék össze gé rõl a ren del -
ke zé sé re álló ada tok, valamint az Adó- és Pénz ügyi El len -
õr zé si Hi va tal erre vo nat ko zó adat szol gál ta tá sa alap ján ne -
gyed éven te tá jé koz tat ja a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs
 minisztert.

4.  §

(1) Az Fgytv. 48.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti, a fo -
gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze -
tek (a továb biak ban: tár sa dal mi szer ve ze tek) tá mo ga tá sá ra 
for dí tan dó összeg az Fgytv. 48.  §-ának (3) és (4) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott köz pon ti költ ség ve té si be vé tel nek a
tárgy évet meg elõ zõ má so dik költ ség ve té si év ben be folyt
leg alább 30%-a.
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(2) A tá mo ga tás pá lyá za ti úton tör té nik a „Fogyasztó -
védelmi tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa” el ne ve zé sû
elõ irány zat ter hé re.

5.  §

(1) A pá lyá zat ke re té ben a tár sa dal mi szer ve ze tek mû -
kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sa, valamint az Fgytv.
45.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cé lok meg -
valósítása tá mo gat ha tó.

(2) Ugyan azon tár sa dal mi szer ve zet a mû kö dé si fel té te -
le i nek biz to sí tá sa, valamint a fo lya ma to san vagy idõ sza -
kon ként vissza té rõ en el vég zen dõ fel ada tok el lá tá sa cél já -
ból egy költ ség ve té si éven be lül több al ka lom mal is tá mo -
gat ha tó.

(3) A pá lyáz ta tás ra – az e ren de let ben nem sza bá lyo zott
kér dé sek ben – a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter fe -
je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról  szóló tárgy -
évi ren de le tét kell al kal maz ni.

6.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E be kez dés, to váb bá e ren de let 11.  §-a 2007. de cem -
ber 30-án lép ha tály ba.

7.  §

A 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti to vább uta lá si kö te le zett ség 
– a bír ság ki sza bá sá nak idõ pont já tól füg get le nül – a 2007.
de cem ber 31-ét köve tõen be folyt bír ság össze gek te kin te -
té ben áll fenn.

8.  §

(1) A 4.  § (1) be kez dé sé tõl el té rõ en a tár sa dal mi szer ve -
ze tek 2009. évi tá mo ga tá sa leg alább a 2007. év ben a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság ál tal a köz pon ti költ ség ve tés ja vá -
ra be fi ze tett fo gyasz tó vé del mi bír ság 85%-ának meg fe le lõ 
összeg.

(2) A 4.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat a Ma gyar Köz -
tár sa ság 2010. évi költ ség ve té sé nek ter ve zé se so rán kell
elõ ször al kal maz ni.

9.  §

(1) A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság ról  szóló
225/2007. (VIII. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
8.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

(A Kor mány)

„e) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Vet.) 72.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
valamint 163.  §-ának (2) be kez dé sé ben”

(fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként az NFH köz pon ti szer vét
je lö li ki.)

(2) Az R. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Kor mány)

„c) a Vet. 57.  §-ának (1) be kez dé sé ben, a 163.  §-át meg -
elõ zõ al cím ben, 163.  §-ának (1) be kez dé sé ben és (3) be -
kez dé sé nek b) pont já ban,”

(fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként az NFH-t je lö li ki.)

10.  §

A bé kél te tõ tes tü le ti ta gok dí ja zá sá ról  szóló 211/1998.
(XII. 24.) Korm. ren de let

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „négy ezer fo rint” szö -
veg rész he lyé be az „öt ezer fo rint” szö veg,

b) 3.  §-ában a „ti zen öt ezer fo rint” szö veg rész he lyé be a 
„hu szon öt ezer fo rint” szö veg,

c) 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „negy ven öt ezer fo rint” 
szö veg rész he lyé be a „hat van ezer fo rint” szö veg, illetve a
„har minc ezer fo rint” szö veg rész he lyé be a „negy ven ezer
fo rint” szö veg

lép.

11.  §

Az egyes kor mány ren de le tek nek a Nem ze ti Fo gyasz tó -
vé del mi Ha tó ság lét re ho zá sá val kap cso la tos mó do sí tá sá -
ról  szóló 226/2007. (VIII. 31.) Korm. ren de let

a) 4.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „ja nu ár 1-jén” szö veg -
rész he lyé be a „ja nu ár 2-án” szö veg,

b) 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „2007. de cem ber
31-én” szö veg rész he lyé be a „2008. ja nu ár 1-jén” szö veg

lép.

12.  §

(1) E ren de let 9–11.  §-a 2008. ja nu ár 3-án ha tá lyát
 veszti.

(2) E § 2008. ja nu ár 4-én ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
337/2007. (XII. 13.) Korm.

rendelete

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal felállításával
összefüggõ kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány
az Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere -

de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, a 35.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében

a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló 1993.
évi II. tör vény 15., 16.  §-ában,

a Ma gyar Köz tár sa ság 1994. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1993. évi CXI. tör vény 44.  § (2) be kez dé sé ben,

a ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény
12.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban,

az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi
XXVIII. tör vény 24/A.  § (1) és (4) be kez dé sé ben,

az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  § (1) be kez dés g) pont já -
ban,

a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si rend -
sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 22.  § b) pont já -
ban,

a légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
39.  § (1) be kez dé sé ben,

a Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1999. évi CXXV. tör vény 91.  § (1) be kez dé sé nek f) pont -
já ban,

a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  § (1) be kez dé sé nek d), c), f), p) pont já ban,

a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 90.  § (1) be -
kez dé sé nek g) pont já ban,

a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
65.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban,

a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos 
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §
a) pont já ban,

az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény 67.  §
m) pont já ban,

a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2002. évi LXII. tör vény 104.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban,

a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 84.  § b) pont já ban,

az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 32.  § (4) be kez dé sé nek 
a) és b) pont já ban,

a nö vény faj ták ál lam i el is me ré sé rõl, valamint a sza po rí tó -
anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 2003.
évi LII. tör vény 30.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban,

a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  § (7) be kez dé sé nek c), i), j),
q), s) pont já ban,

a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló 1996.
évi XXI. tör vény 27.  § (1) be kez dé sé nek j) és p) pont já ban,

az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör -
vény 47.  § (1) be kez dé sé ben,

a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû
be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és egy sze rû -
sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 12.  § (5) be kez dé sé -
ben,

az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIV.
tör vény 106.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A rész arány-föld tu laj don ön ál ló in gat lan ná ala kí tá sá val 
kap cso la tos költ ség té rí tés rõl  szóló 28/1994. (III. 2.) Korm. 
ren de let

a) 1.  § (2) be kez dé sé ben a „föld fek vé se sze rint ille té -
kes me gyei föld mû ve lés ügyi hi va tal hoz (a továb biak ban:
FM Hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal ille té kes te rü le ti szer vé hez
(a továb biak ban: MgSzH te rü le ti szer ve)” szö veg rész,

b) 2.  § (1)–(3) be kez dé sé ben az „FM Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész
lép.

2.  §

A föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok mû kö dé si ki -
adá sa i nak a he lyi ön kor mány za tok ré szé re tör té nõ meg té -
rí té se mér té ké rõl és mód já ról  szóló 79/1994. (V. 19.)
Korm. ren de let

a) 2.  § (3) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi hi va tal
(a továb biak ban: FM hi va tal)” szö veg rész he lyé be a
„ Mezõgazdasági Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve
(a továb biak ban: MgSzH te rü le ti szer ve)” szö veg rész,

b) 5.  §-ában az „a te rü le ti leg ille té kes FM hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg -
rész,

c) 5.  § a) és b) pont já ban az „FM hi va tal” szö veg rész
he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész,

d) 5.  § b) pont já ban az „A hi va tal” szö veg rész he lyé be
az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész,

e) 5.  § c) pont já ban az „FM hi va tal ve ze tõ je” szö veg -
rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész
lép.

3.  §

A vá sá rok ról és a pi a cok ról  szóló 35/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let 2.  § (4) be kez dé sé nek d) pont já ban a „me -
gyei (fõ vá ro si) ál lat egész ség ügyi és élel mi szer el len õr zõ
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ál lo más” szö veg rész he lyé be „Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve” szö veg rész lép.

4.  §

A ve szé lyes és ve szé lyes nek mi nõ sí tett eb tar tá sá ról és a 
tar tás en ge dé lye zé sé nek sza bá lya i ról  szóló 35/1997.
(II. 26.) Korm. ren de let

a) 13.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) állat-
 egészségügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo más (a továb -
biak ban: ál lo más)” szö veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve (a továb biak ban: az
MgSzH te rü le ti szer ve)” szö veg rész,

b) 14.  § (1) be kez dé sé ben az „ál lo más” szö veg rész
 helyébe az „MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész,

c) 14.  § (2) be kez dé sé ben „az Or szá gos Ál lat-egész -
ség ügyi In té zet ben” szö veg rész he lyé be „a Mezõgazda -
sági Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont já ban” szö veg rész
lép.

5.  §

Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé -
nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 3. szá -
mú mel lék le té nek 12. pont já ban az „az ill. er dõ fel ügye lõ -
ség” szö veg rész he lyé be az „a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg rész,
13. pont já ban a „me gyei föld mû ve lés ügyi hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te -
rü le ti szer ve” szö veg rész lép.

6.  §

A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
igény be je len té sé hez kap cso ló dó meg va ló sít ha tó sá gi ta -
nul mány tar tal má ról és ér té ke lé sé nek rend jé rõl  szóló
104/1998. (V. 22.) Korm. ren de let

a) 3.  § (9) be kez dé sé ben a „Me gyei Föld mû ve lés ügyi
Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve (a továb biak ban: az MgSzH
te rü le ti szer ve)” szö veg rész,

b) 4/A.  § (6) be kez dé sé ben „a me gyei (fõ vá ro si) föld -
mû ve lés ügyi hi va ta lok” szö veg rész he lyé be „az MgSzH
te rü le ti szer ve i nek” szö veg rész
lép.

7.  §

A re pü lõ tér lé te sí té sé nek, fej lesz té sé nek és meg szün te -
té sé nek sza bá lya i ról  szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. ren -
de let

a) 3.  § (4) be kez dé sé nek f) pont já ban „az ille té kes Ál la -
mi Er dé sze ti Szol gá lat te rü le ti leg ille té kes igaz ga tó sá ga”
szö veg rész he lyé be „a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
 Hivatal te rü le ti szer ve” szö veg rész,

b) 3.  § (4) be kez dé sé nek h) pont já ban az „az ille té kes
Me gyei Nö vény egész ség ügyi és Ta laj vé del mi Ál lo más”
szö veg rész he lyé be az „a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal te rü le ti szer ve” szö veg rész
lép.

8.  §

A me zõ gaz da sá gi ter me lõk ki bon ta ko zá si hi tel konst -
ruk ci ó já ról és a gaz da hi tel prog ram ról  szóló 30/2000.
(III. 10.) Korm. ren de let

a) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „me gyei (fõ -
vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va ta li” szö veg rész he lyé be a
„Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vé -
nek (a továb biak ban: MgSzH te rü le ti szer ve) iga zo lá sát”
szö veg rész,

b) 8.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban „a me gyei (fõ vá -
ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal” szö veg rész he lyé be „az
MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész,

c) 11/H.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az „ille té kes
me gyei föld mû ve lés ügyi hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be
az „MgSzH te rü le ti szer vé hez” szö veg rész,

d) 11/H.  § (3) be kez dé sé ben az „ille té kes me gyei föld -
mû ve lés ügyi hi va tal” szö veg rész he lyé be az „MgSzH
 területi szer ve” szö veg rész,

e) 2. szá mú mel lék le té nek 1. pont já ban „a me gyei föld -
mû ve lés ügyi hi va tal” szö veg rész he lyé be „az MgSzH te -
rü le ti szer ve” szö veg rész,

f) 2. szá mú mel lék le té nek 2. pont b) al pont já ban az
„ille té kes me gyei föld mû ve lés ügyi hi va tal” szö veg rész
he lyé be az „MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg rész,
valamint az „a me gyei föld mû ve lés ügyi hi va ta li” szö veg -
rész he lyé be „az MgSzH te rü le ti szer ve ál tal ki ál lí tott”
szö veg rész,

g) 5. szá mú mel lék le té nek 5. pont já ban az „ille té kes
me gyei föld mû ve lés ügyi hi va tal” szö veg rész he lyé be
„az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg rész
lép.

9.  §

(1) A ve szé lyes hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.
ren de let [a továb biak ban: 98/2001. (VI. 15.) Korm. ren de -
let] 4/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4/B.  § Ál la ti hul la dék nak a 4.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján tör té nõ be so ro lá sá hoz a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal ille té kes te rü le ti szer vé nek
(a továb biak ban: az MgSzH te rü le ti szer ve) szak ha tó sá gi
hoz zá já ru lá sa szük sé ges. A szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás ban
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az MgSzH te rü le ti szer ve ar ról nyi lat ko zik, hogy az ál la ti
hul la dék ren del ke zik-e a Hgt. 2. szá mú mel lék le té ben sze -
rep lõ H9 ve szé lyes sé gi jel lem zõ vel.”

(2) A 98/2001. (VI. 15.) Korm. ren de let
a) 1. szá mú mel lék le te C) rész, 2. pont 2.1. al pont já ban

az „ille té kes me gyei/fõ vá ro si ál lat-egész ség ügyi és élel mi -
szer-el len õr zõ ál lo más” szö veg rész he lyé be az „MgSzH
te rü le ti szer ve” szö veg rész,

b) 5. szá mú mel lék le te 3. pont c), i) és j) al pont já nak
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az el já rás ba a meg je lölt kör nye zet- vagy ter mé szet vé -
del mi szak te rü le tet érin tõ kér dé sek fel me rü lé se ese tén be -
vo nan dó)

„c) ter mõ föld mi nõ ség vé del mi és nö vény vé del mi szak -
kér dé sek ben

elsõ fo kon: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te -
rü le ti szer ve;”

„i) ál lat-egész ség ügyi szak kér dé sek ben
elsõ fo kon: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te -

rü le ti szer ve;
j) er dé sze ti szak kér dé sek ben
elsõ fo kon: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te -

rü le ti szerve.”

10.  §

A te le pü lé si hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm.
ren de let mel lék le té nek 2. pont d) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Az el já rás ba a ha tás kö rét érin tõ eset ben be vo nan dó)
„d) ter mõ föld mi nõ ség vé del mi szak kér dé sek re ki ter je -

dõ en
a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal;”

11.  §

A csa lá di gaz da sá gok lét re ho zá sá ról, nyil ván tar tás ba
vé te lé rõl, mû köd te té sé rõl, valamint ki emelt tá mo ga tá suk -
ról  szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. ren de let

a) 2.  §-ában a „me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi -
va tal (a továb biak ban: FM hi va tal)” szö veg rész he lyé be a
„Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve
(a továb biak ban: MgSzH te rü le ti szer ve)” szö veg rész,

b) 4.  § (1) be kez dé sé ben az „FM hi va tal tól” szö veg rész 
he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vé tõl” szö veg rész,

c) 4.  § (2)–(4) be kez dé sé ben az „FM hi va tal” szö veg -
rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész,

d) 4.  § (5) be kez dé sé ben az „FM hi va tal nál” szö veg -
rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vé nél” szö veg rész,

e) 5.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 6.  § (1) és (2) be kez dé sé -
ben, valamint 10.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „FM
hi va tal” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer ve”
szö veg rész,

f) 8.  §-ában, valamint 1. szá mú mel lék le té ben az „FM
hi va talt” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vét”
szö veg rész
lép.

12.  §

A nö vény vé dõ sze rek kis- és nagy ke res ke del mi for gal -
ma zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 156/2002.
(VII. 11.) Korm. ren de let

a) 3.  § (1) be kez dé sé ben az „ille té kes me gyei nö vény-
és ta laj vé del mi szol gá lat (a továb biak ban: Szol gá lat)” szö -
veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 
ille té kes te rü le ti szer ve (a továb biak ban: MgSzH te rü le ti
szer ve)” szö veg rész,

b) 3.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben,
valamint a be kez dés b) pont já ban „a Szol gá lat” szö veg rész 
he lyé be „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész,

c) 4.  § (1) be kez dé sé ben a „Nö vény- és Ta laj vé del mi
Köz pon ti Szol gá lat (a továb biak ban: Köz pon ti Szol gá lat)” 
szö veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
 Hivatal Köz pont (a továb biak ban: MgSzH Köz pont)” szö -
veg rész,

d) 4.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az „a
Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH
Köz pont” szö veg rész,

e) 4.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg -
rész,

f) 5.  § elsõ mon da tá ban az „ille té kes Szol gá lat” szö veg -
rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész, a §
má so dik mon da tá ban az „A Szol gá lat” szö veg rész he lyé be 
az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész,

g) 6.  §-ában „A Köz pon ti Szol gá lat és a Szol gá lat” szö -
veg rész he lyé be „Az MgSzH Köz pont és az MgSzH te rü -
le ti szer ve” szö veg rész,

h) 7.  §-ában „a Köz pon ti Szol gá la tot” szö veg rész he -
lyé be „az MgSzH Köz pon tot” szö veg rész,

i) 8.  § (1) be kez dé sé ben „a Szol gá la tot” szö veg rész he -
lyé be „az MgSzH te rü le ti szer vét”, valamint „a Köz pon ti
Szol gá la tot” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pon tot”
szö veg rész,

j) 8.  § (3) be kez dé sé ben „a Szol gá lat” he lyé be „az
MgSzH te rü le ti szer ve”, valamint „a Köz pon ti Szol gá lat”
szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont” szö veg rész,

k) 17.  § be ve ze tõ szö ve gé ben az „A Szol gá lat” szö veg -
rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész,

l) 19.  § (4) be kez dé sé ben az „a Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész
lép.

13.  §

Az egyes ál lat be teg sé gek gya nú ja ese tén, a te le pü lé si
ön kor mány zat jegy zõ jé nek ha tás kö ré be tar to zó ide ig le nes
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ha tó sá gi in téz ke dé sek rõl  szóló 247/2002. (XI. 28.) Korm.
ren de let 5.  § (3) be kez dé sé ben az „ille té kes me gyei (fõ vá -
ro si) Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer-el len õr zõ Ál lo más”
szö veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
 Hivatal ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg rész lép.

14.  §

Az or szá gos su gár zá si hely zet és ra dio ak tív anyag kon -
cent rá ci ók el len õr zé sé rõl  szóló 275/2002. (XII. 21.)
Korm. ren de let 3. szá mú mel lék le té nek II. pont 1. al pont -
já ban az „Or szá gos Élel mi szer vizs gá ló In té zet” szö veg -
rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal
Központ” szövegrész lép.

15.  §

A ked ve zõt len be so ro lá sú tér sé gek ben gaz dál ko dó me -
zõ gaz da sá gi ter me lõk éven túli hi tel ter he i nek mér sék lé sé -
rõl  szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. ren de let

a) 4.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban az „ille té kes me -
gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal (a továb biak ban:
FM Hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve (a továb biak ban: az
MgSzH te rü le ti szer ve)” szö veg rész,

b) 4.  § (4) be kez dé sé ben az „ille té kes FM Hi va tal hoz”
szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vé hez” szö -
veg rész, az „FM Hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az „az
MgSzH te rü le ti szer vé hez” szö veg, az „FM hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész, a
§ (6) be kez dé sé ben az „az FM Hi va tal” szö veg rész he lyé -
be az „az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész,

c) 7.  § (7) be kez dé sé ben „a te rü le ti leg ille té kes FM
 Hivatal” szö veg rész he lyé be „az MgSzH te rü le ti szer ve”
szö veg rész
lép.

16.  §

(1) A hul la dék gaz dál ko dá si ter vek rész le tes tar tal mi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: 126/2003. (VIII. 15.) Korm. ren de let)
2. szá mú mel lék le té nek a) és b) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„a) Er dõ vé de lem re ki ter je dõ en
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve
b) ta laj vé de lem re ki ter je dõ en
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve”

(2) A 126/2003. (VIII. 15.) Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le té nek j) és k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„j) ál lat-egész ség ügyi szak kér dé sek
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szerve

k) nö vény-egész ség ügyi szak kér dé sek
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szerve”

17.  §

(1) A ká bí tó szer elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter -
mesz té sé nek, for gal ma zá sá nak és fel hasz ná lá sá nak rend -
jé rõl  szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let [a továb -
biak ban: 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let]

a) 1.  § a) pont já ban „az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi -
nõ sí tõ In té zet (a továb biak ban: OMMI)” szö veg rész he -
lyé be „a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont
(a továb biak ban: MgSzH Köz pont)” szö veg rész,

b) 1.  § b) és d) pont já ban, valamint 2.  §-ában az
„OMMI” szö veg rész he lyé be az „MgSzH Köz pont” szö -
veg rész,

c) az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „me gyei
( fõvárosi) föld mû ve lés ügyi hi va tal (a továb biak ban: FM
Hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve (a továb biak ban: MgSzH 
te rü le ti szer ve)” szö veg rész,

d) az 5.  § (2) be kez dé sé ben „Az FM Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be „Az MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész,

e) 6.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban és 10.  § (2) be -
kez dé sé ben az „FM Hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az
„MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö veg rész,

f) 6.  § (2) be kez dé sé ben az „FVM Hi va talt” szö veg rész
he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vét”, a „me gyei (fõ vá ro si)
in té ze tét” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis in té ze tét” szö -
veg rész,

g) 7.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 8.  § (2) és (3), valamint
(5) be kez dé sé ben, to váb bá 10.  § (3) be kez dé sé ben az „FM
Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer ve”
szö veg rész,

h) 9.  § (2) be kez dé sé ben, 10.  § (7) be kez dé sé ben az
„FM Hi va talt” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti
szer vét” szö veg rész,

i) 11.  § (2) be kez dé sé ben az „ille té kes me gyei (fõ vá ro -
si) nö vény- és ta laj vé del mi szol gá lat (a továb biak ban:
szol gá lat)” szö veg rész he lyé be az „MgSzH ille té kes te rü -
le ti szer ve” szö veg rész
lép.

(2) A 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let 12.  §-a he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § A mák és a ken der ter mesz té sé re és for ga lom ba
ho za ta lá ra vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá nak el len õr zé sé -
re a rend õrhatóság és az ÁNTSZ mel lett az MgSzH ille té -
kes te rü le ti szer ve jo go sult. Az MgSzH Köz pont a ká bí tó -
szer elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö vé nyek ter mesz té sé nek hely -
szí ni el len õr zé si és el szá mo lá si mun ká i ban köz re mû kö dik, 
valamint a Mi nisz té rium ré szé re az ipa ri-, az ét ke zé si és a
dí szí tõ mák ter mesz té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tás ról 
gon dos ko dik.”

(3) A 162/2003. (X. 16.) Korm. ren de let
a) 1. szá mú mel lék le té ben az „FM Hi va ta lok” szö veg -

rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vei” szö veg rész,
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b) 5. szá mú mel lék le té nek cí mé ben az „Az FM Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer vé nek” 
szö veg rész,

c) 5. szá mú mel lék le té ben az „A... me gyei/fõ vá ro si FM 
Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer -
ve” szö veg rész
lép.

18.  §

Az Euró pai Unió kö zös for rá sa i ból szár ma zó ag rár tá -
mo ga tá sok, az azok hoz kap cso ló dó, nem ze ti költ ség ve tés -
bõl nyúj tott ki egé szí tõ tá mo ga tá sok, valamint a nem ze ti
ha tás kör ben nyúj tott ag rár tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. ren de let
10.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Az 1.  § (3) be kez dé sé nek p) pont já ban meg ha tá ro zott
tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó an]

„d) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek, valamint az er dõ gaz -
dál ko dó nak a c) pont ban fog lal tak ra vo nat ko zó számítá -
sait az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve iga zol ja.”

19.  §

(1) A ká bí tó sze rek kel és pszi cho tróp anya gok kal vé gez -
he tõ te vé keny sé gek rõl  szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let [a továb biak ban: 142/2004. (IV. 29.) Korm. ren -
de let]

a) 3.  § (2) be kez dé sé ben az „az ille té kes me gyei (fõ vá -
ro si) ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo mást”
szö veg rész he lyé be az „a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal te rü le ti szer vét [a továb biak ban: az MgSzH te rü le -
ti szer ve]” szö veg rész,

b) 3.  § (3) be kez dé sé ben az „ille té kes me gyei (fõ vá ro -
si) ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo más nak” 
szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö -
veg rész,

c) 8.  § (1) be kez dé sé ben „a me gyei (fõ vá ro si) ál lat -
egész ség ügyi és élel mi szer el len õr zõ ál lo más” szö veg rész
he lyé be „az MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö veg rész
lép.

(2) A 142/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let 10.  § (8) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az en ge dély vissza vo ná sát vagy fel füg gesz té sét az
ORFK KKR, az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet
(a továb biak ban: OGYI), az ÁNTSZ te rü le ti leg ille té kes
re gi o ná lis in té ze te, valamint a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal kez de mé nyez he ti.”

(3) A 142/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
a) 23.  § (1) be kez dé sé ben „a me gyei (fõ vá ro si) ál lat -

egész ség ügyi és élel mi szer el len õr zõ ál lo mást” szö veg rész
he lyé be „az MgSzH te rü le ti szer vét” szö veg rész,

b) 23.  § (2) be kez dé sé ben és 26.  § (5) be kez dé sé ben „a
me gyei (fõ vá ro si) ál lat egész ség ügyi és élel mi szer el len õr -

zõ ál lo más” szö veg rész he lyé be „az MgSzH te rü le ti szer -
ve” szö veg rész,

c) 23.  § (4) be kez dé sé ben „a me gyei (fõ vá ro si) ál lat -
egész ség ügyi és élel mi szer el len õr zõ ál lo más nak” szö veg -
rész he lyé be „az MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö veg rész
lép.

20.  §

A sza po rí tó anya gok kal kap cso la tos mi nõ ség vé del mi
bír ság meg ál la pí tá sá ról  szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let

a) 1.  §-ában „Az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ
In té zet (a továb biak ban: mi nõ sí tõ in té zet)” szö veg rész he -
lyé be „A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont
(a továb biak ban: MgSzH Köz pont)” szö veg rész,

b) 2.  § (1)–(3) be kez dé sé ben az „A mi nõ sí tó in té zet”
szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH Köz pont” szö veg rész,

c) 3.  § (2) be kez dé sé ben és 7.  § (1) be kez dé sé ben „a
mi nõ sí tõ in té zet” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz -
pont” szö veg rész,

d) 6.  § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban „a mi nõ sí tõ in té -
zet nek” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont nak” szö -
veg rész
lép.

21.  §

Az egyes ter vek, illetve prog ra mok kör nye ze ti vizs gá la -
tá ról  szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. ren de let

a) 3. szá mú mel lék le té nek II. 2. pont ja d) al pont já ban
az „az Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat te rü le ti igaz ga tó sá ga”
szö veg rész he lyé be az „a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal te rü le ti szer ve” szö veg rész,

b) 3. szá mú mel lék le té nek II. 2. pont ja e) al pont já ban a
„nö vény- és ta laj vé del mi szol gá lat” szö veg rész he lyé be a
„Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve”
szö veg rész
lép.

22.  §

A rész arány föld ki adás so rán ke let ke zett osz tat lan kö -
zös tu laj don meg szün te té sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. ren de let 2.  § (3) be kez dé sé -
ben a „Föld mû ve lés ügyi Költ ség ve té si Iro da ille té kes me -
gyei ki ren delt sé gé nél” szö veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da -
sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont já nál” szö veg rész
lép.

23.  §

A te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rá sok ról  szóló
134/2005. (VII. 14.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té -
nek 2. pont já ban
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a) az „Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat te rü le ti igaz ga tó sá -
ga”, valamint a „me gyei nö vény- és ta laj vé del mi szol gá la -
tok” szö veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá -
si Hi va tal te rü le ti szer ve” szö veg rész,

b) az „FVM (Er dé sze ti Fõ osz tály)”, valamint a „Nö -
vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he -
lyé be „a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont” 
szö veg rész
lép.

24.  §

A nö vény vé del mi köz ér de kû vé de ke zés költ sé gei meg -
ál la pí tá sá nak és igény lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
160/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let

a) 1.  § (2) be kez dé sé ben a „Föld mû ve lés ügyi Költ ség -
ve té si Iro da (a továb biak ban: FKI)” szö veg rész he lyé be a
„Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont
(a továb biak ban: MgSzH Köz pont)” szö veg rész,

b) 1.  § (3) be kez dé sé ben, 3.  § (2) be kez dé sé ben az
„FKI” szö veg rész he lyé be az „MgSzH Köz pont” szö veg -
rész, a 3.  § (1) be kez dé sé ben az „FKI-tól” szö veg rész he -
lyé be az „MgSzH Köz pont tól” szö veg rész, az 5.  § (4) be -
kez dé sé ben az „FKI-n” szö veg rész he lyé be az „MgSzH
Köz pon ton” szö veg rész
lép.

25.  §

A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet -
hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let 12. szá mú mel lék le té nek 2. pont
b), c) és l) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az el já rás ba ha tás kö ri érin tett ség ese tén be vo nan dó
szak ha tó sá gok)

„b) er dõ vé de lem re ki ter je dõ en: a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak ban: MgSzH)

c) ta laj (ter mõ föld) vé de lem re ki ter je dõ en a trá gyák
me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sa, ter mõ föld re tör té nõ ki jut ta -
tá sa, illetve a híg trá gya tá ro lók ka pa ci tá sá nak meg ál la pí tá -
sa ese tén: az MgSzH”

„l) az ál la ti anya gok fel dol go zá sa és a nagy lét szá mú
 állattartás te kin te té ben: az MgSzH”

26.  §

A jo go sult ál lat or vos ha tás kö ré rõl és a mû kö dé sé vel
kap cso la tos rész le tes sza bá lyok ról  szóló 113/2006.
(V. 12.) Korm. ren de let

a) 2.  § (1) be kez dé sé ben az „az ille té kes me gyei (fõ vá -
ro si) ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo más -
nál (a továb biak ban: ál lo más)” szö veg rész he lyé be az
„a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ille té kes te rü le ti 

szer vé nél (a továb biak ban: MgSzH te rü le ti szer ve)” szö -
veg rész,

b) 2.  § (2) be kez dé sé ben, 3.  § (1)–(3) be kez dé sé ben,
4.  § (1) be kez dé sé ben az „ál lo más igaz ga tó fõ ál lat or vo sa”
szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vé nek igaz ga -
tó ja” szö veg rész,

c) 2.  § (3) be kez dé sé ben az „ál lo más hoz” szö veg rész
he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vé hez” szö veg rész, az „ál -
lo más nak” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer vé -
nek” szö veg rész,

d) 4.  § (2) és (6) be kez dé sé ben, az „ál lo más” szö veg -
rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer ve” szö veg rész,

e) 5.  § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban az „ál lo más, 
illetve ke rü le ti hi va tal” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te -
rü le ti szer ve” szö veg rész, az e) pont ban az „ille té kes ke rü -
le ti hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti
szer vé nek” szö veg rész,

f) 4.  § (4) be kez dé sé ben az „ál lo más szám lá já ra” szö -
veg rész, valamint az „ál lo más nak” szö veg rész he lyé be az
„MgSzH te rü le ti szer vé nek” szö veg rész,

g) 6.  § (2) be kez dé sé ben, 8.  § (1), (3), (4) be kez dé sé ben 
az „ál lo más” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer -
ve” szö veg rész, 8.  § (2) be kez dé sé ben „Az ál lo más nak”
szö veg rész he lyé be az „Az MgSzH te rü le ti szer vé nek”
szö veg rész,

h) 7.  § (1) be kez dé sé ben a „ke rü le ti fõ ál lat or vos nak”
szö veg rész he lyé be a „ha tó sá gi fõ ál lat or vos nak” szö veg -
rész, a 7.  § (2) be kez dé sé ben, 8.  § (4) be kez dé sé ben a „ke -
rü le ti fõ ál lat or vost” szö veg rész he lyé be a „ha tó sá gi fõ -
állatorvost” szö veg rész, a 8.  § (5) be kez dé sé ben „A ke rü -
le ti hi va tal ille té kességi te rü le tén a ke rü le ti fõ ál lat or vos”
szö veg rész he lyé be „Az ille té kességi te rü le tén a ha tó sá gi
fõ ál lat or vos” szö veg rész,

i) 9.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben az „Az
ál lo más igaz ga tó fõ ál lat or vo sa” szö veg rész he lyé be az
„Az MgSzH te rü le ti szer vé nek igaz ga tó ja”, a be kez dés
c) pont já ban az „az ál lo más igaz ga tó fõ ál lat or vo sát, illetve 
a ke rü le ti fõ ál lat or vost” szö veg rész he lyé be az „az MgSzH 
te rü le ti szer vé nek igaz ga tó ját, illetve a ha tó sá gi fõ ál lat or -
vost” szö veg rész

lép.

27.  §

A bu da pes ti köz pon ti szenny víz tisz tí tó te lep és a kap -
cso ló dó lé te sít mé nyei pro jekt, a Za la eger szeg és tér sé ge
szenny víz el ve ze té si és ke ze lé si pro jekt és a Veszp rém és
tér sé ge szenny víz el ve ze té si és ke ze lé si pro jekt meg va ló sí -
tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki -
emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról  szóló 150/2006.
(VII. 21.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék let 1. pont „Víz -
jo gi en ge dély” cím, „Föld mû ve lés ügyi” al cím 2–3. osz lop
3–4. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[– ta laj vé de lem]
„Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve/  

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont”
[– er dõ vé de lem]
„Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve/  

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

28.  §

Az észak-ba la to ni hul la dék gaz dál ko dá si pro jekt és a
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei hul la dék gaz dál ko dá si
pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról
 szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let 2. szá mú mel -
lék let 1. pont „Egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély”
cím 2–3. osz lop 3–4. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Er dõ vé de lem]
„Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve/  

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont”
[Ta laj vé de lem]
„Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve/  

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

29.  §

Az M3 au tó pá lya Nyír egy há za–Vá sá ros na mény kö zöt ti 
sza kasz meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról
 szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let 2. szá mú mel -
lék let 1. pont „Út ügyi épí té si en ge dély” cím, „Föld mû ve -
lés ügy” al cím 2–3. osz lop 3–4. so rá nak he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[– ta laj vé de lem]
„Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve/  

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont”
[– er dõ vé de lem]
„Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve/  

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

30.  §

A Bá ta a pá ti ban lé te sü lõ kis és kö ze pes ak ti vi tá sú ra dio -
ak tív hul la dék tá ro ló pro jekt jé hez kap cso ló dó egyes köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil -
vá ní tá sá ról  szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. ren de let

a) 2. szá mú mel lék le té nek 1. pont já ban az „Ál la mi Er -
dé sze ti Szol gá lat Pé csi Igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be
a „Ba ra nya Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal, Pécs” szö veg rész, a „Tol na Me gyei Nö vény- és Ta laj -
vé del mi Szol gá lat” szö veg rész he lyé be a „Tol na Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal, Szek szárd” szö -
veg rész, a „föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter” 

szö veg rész he lyé be, valamint a „Nö vény- és Ta laj vé del mi
Köz pon ti Szol gá lat” szö veg rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá -
gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont” szö veg rész,

b) 2. szá mú mel lék le té nek 2. pont já ban a „Tol na Me -
gyei Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer Ellen õr zõ Ál lo más”
szö veg rész he lyé be a „Tol na Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal, Szek szárd” szö veg rész, a „Tol na
Me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat” szö veg rész
he lyé be a „Tol na Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal, Szek szárd” szö veg rész, a „föld mû ve lés ügyi és
vidék fejlesztési mi nisz ter” szö veg rész he lyé be, valamint a 
„Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat” szö veg -
rész he lyé be a „Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont” szö veg rész
lép.

31.  §

(1) Ez a ren de let 2007. de cem ber 20-án lép ha tály ba és
2008. ja nu ár 20-án ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az egyes föld mû ve lés ügyi tár gyú kor mány ren de le -
tek mó do sí tá sá ról  szóló 58/2004. (III. 31.) Korm. ren de let;

b) a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 22.  § (7) be kez dé sé nek b) pontja.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

37/2007. (XII. 13.) ÖTM
rendelete

az építésügyi hatósági eljárásokról,
valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki

dokumentációk tartalmáról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.) 62.  §
(2) be kez dés a), b), e) és i) pont já ban,

a 3–25.  §, valamint a 2. mel lék let te kin te té ben az Étv.
62.  § (2) be kez dés a) és i) pont já ban,

a 26–27.  §, valamint az 1. mel lék let VI. fe je ze te és az
5. mel lék let VIII. fe je ze te te kin te té ben az Étv. 62.  § (2) be -
kez dés a) pont já ban,
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a 48–50.  §, valamint az 5. mel lék let te kin te té ben az Étv.
62.  § (2) be kez dés b) pont já ban,

a 43.  § (5) be kez dé se te kin te té ben az Étv. 62.  § (2) be -
kez dés e) pont já ban,

a 28–47.  §, valamint az 1., 3., 4. és 6–9. mel lék let te kin -
te té ben az Étv. 62.  § (2) be kez dés i) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,

az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- 
és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

(1) Ezt a ren de le tet a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel
al kal maz ni kell

a) az Étv. 34.  § (1) be kez dé se sze rin ti épí té si mun ká val, 
az épít mé nyek kel, épí té si te vé keny ség gel kap cso la tos épí -
tés ügyi ha tó sá gi el já rás ra, to váb bá

b) az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sá hoz szük -
sé ges te lek ala kí tá si és épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ció
tar tal mi kö ve tel mé nyé re.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki
a) – az an ten nák, an ten na tar tó szer ke ze tek és csat la ko -

zó mû tár gyak ki vé te lé vel – a sa já tos épít mény faj ták kal,
b) a ví zi mun kák kal és a ví zi lé te sít mé nyek kel,
c) a rob ban tó anya gok tá ro lá sá ra szol gá ló épít mé nyek kel,
d) a föld mé ré si je lek kel és a föld mé rés cél já ra szol gá ló

mû szer ál lá sok kal és ész le lõ pil lé rek kel,
e) a bar lang ban tör té nõ épí té si te vé keny ség gel

kap cso la tos épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ra és do ku men tá -
ci ók ra.

(3) E ren de let ren del ke zé se it
a) a fel vo nó val, a moz gó lép csõ vel és a moz gó jár dá val,

valamint
b) a mû em lé ki vé de lem alatt álló épít ménnyel

kap cso la tos épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ra és do ku men tá -
ci ók ra is al kal maz ni kell, ha jog sza bály más ként nem ren -
del ke zik.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. An ten na: az elekt ro ni kus hír köz lé si épít mé nyek

olyan be ren de zé se, amely elekt ro mág ne ses je lek vé te lé re

vagy su gár zá sá ra, illetve amely elekt ro mág ne ses je lek vé -
te lé re és su gár zá sá ra szol gál.

2. An ten na tar tó szer ke zet: olyan elekt ro ni kus hír köz lé -
si épít mény, amely az an ten na el he lye zé sé re szol gál.

3. An ten ná hoz, an ten na tar tó szer ke ze tek hez tar to zó
mû tárgy: kü lö nö sen föl de lé si, vil lám vé del mi esz kö zök,
valamint a táp áram el lá tás biz to sí tá sá hoz szük sé ges esz kö -
zök és az elekt ro ni kus hír köz lé si be ren de zé sek el he lye zé -
sé hez, vé del mé hez szük sé ges épít mény, szek rény vagy
kon té ner.

4. Épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ció: az épí tés ügyi ha -
tó sá gi dön tés alap já ul szol gá ló, a tény ál lás tisz tá zá sá hoz
szük sé ges, ter vi, szö ve ges vagy szá mí tá so kat tar tal ma zó
do ku men tu mok, ira tok, kép- és hang fel vé te lek, ma ket tek
– e ren de let ben meg ha tá ro zott tar tal mú – összes sé ge.

5. In gat lan nal ren del kez ni jo go sult: Az a sze mély, aki -
nek a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint az in gat lan bir tok lá sá -
ról, hasz ná la tá ról, fel hasz ná lá sá ról dön té si joga van, aki az 
in gat lan nal ren del kez het.

II. Fejezet

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

Az eljárás megindítása és az ügyfelek értesítése

3.  §

(1) A hi va tal ból in du ló el já rás azon a na pon in dul meg,
ame lyen az el já rás meg in dí tá sát meg ala po zó elsõ el já rá si
cse lek mény rõl  szóló do ku men tu mot (pl. a hely szí ni szem -
le jegy zõ köny vét) fel vet ték.

(2) Az ügy fél ké rel mét
a) épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás ese tén a

2. mel lék let, illetve
b) be je len tés ese tén a 3. mel lék let,
c) egyéb épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás ese tén a 4. mel lék let

sze rin ti nyom tat vá nyon ter jeszt he ti elõ.

(3) Az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás ban a ter ve zõ, a fe le lõs 
mû sza ki ve ze tõ, az épí té si mû sza ki ellen õr és a ki vi te le zõ
ab ban az eset ben mi nõ sül ügy fél nek, ha az épí tés ügyi ha -
tó sá gi dön tést ezen sze mé lyek fel adat- és fe le lõs sé gi kö ré -
be tar to zó te vé keny ség ala poz ta meg.

(4) Az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás ban a hir det mé nyi
úton, illetve köz hír ré té tel út ján tör té nõ ér te sí tés fel té te lei
fenn ál lá sá nak meg íté lé sé nél je len tõs szá mú nak rend sze -
rint a hu szon öt nél több ügy fél mi nõ sül.

(5) Ha az épí té si te vé keny ség gel érin tett te lek vagy az
az zal kö zös ha tár vo na lú te lek tu laj do no sa (in gat lan nal
ren del kez ni jo go sult ja) a Ma gyar Ál lam, az el já rás meg in -
du lá sá ról  szóló ér te sí tést pos tai kéz be sí tés út ján kell a va -
gyon ke ze lõ vel kö zöl ni.

(6) Ha az is mert ügy fe let köz vet le nül, pos tai úton kell
ér te sí te ni és az ügy fél sze mé lye az el já rás so rán vá lik is -
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mert té, az épí tés ügyi ha tó ság az el já rás meg in dí tá sá ról ér -
te sít he ti, ha ez a tény ál lás tisz tá zá sát, illetve az ügy fél jo -
gai ér vé nye sí té sét ér dem ben elõ se gí ti.

(7) Be je len tés ese tén az el já rás meg in dí tá sá ról az Étv.
53/A.  § (3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ügy fél
ér te sí té se mel lõz he tõ.

(8) Az épí tés ügyi ha tó ság az Étv. 46.  § (6) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ese tek ben a hasz ná lat ba vé te li en ge dé -
lye zé si el já rás meg in dí tá sá ról ér te sí ti az épí tés fel ügye le ti
ha tó sá got.

Az eljárás megszüntetése

4.  §

Az épí tés ügyi ha tó ság – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás 
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) 31.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak ke re té ben – az el já rá sát vég zés sel meg szün -
te ti, ha

a) az épít te tõ a szak ha tó sá gi el já rás ban a hi ány pót lá si
fel hí vás nak a meg adott ha tár idõ ben nem tett ele get, az erre 
meg ál la pí tott ha tár idõ meg hosszab bí tá sát sem kér te, és er -
rõl a szak ha tó ság az õt meg ke re sõ el já ró épí tés ügyi ha tó sá -
got ér te sí tet te, vagy

b) az épít te tõ fi gyel mét erre a hi ány pót lá si fel hí vás ban
fel hív ták és a hi ány pót lá si fel hí vás nak a meg adott ha tár -
idõ ben nem tett ele get, ezért a ké re lem el bí rá lás ra al kal -
mat lan.

A szakhatóság állásfoglalása

5.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó ság el já rá sá ba ak kor kell szak ha -
tó sá got be von ni, ha az épít ménnyel szem ben tá masz tott
kö ve tel mé nyek ér vény re jut ta tá sa – az or szá gos te le pü lés -
ren de zé si és épí té si kö ve tel mé nyek rõl  szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: OTÉK),
valamint he lyi ön kor mány za ti ren de le tek ben fog lal ta kon
kí vül – jog sza bály ban meg ha tá ro zott sa já tos, illetve ha tár -
ér té ke ket meg ha tá ro zó kö ve tel mé nyek alap ján végez -
hetõ el.

(2) A te lek ala kí tá si en ge dé lye zé si el já rás ba csak ér vé -
nyes elvi te lek ala kí tá si en ge dély hi á nyá ban kell szak ha tó -
sá got be von ni, ki vé ve ha a te lek az elvi en ge dély jog erõ re
emel ke dé sét köve tõen ke rül mû em lé ki te rü le ti vé de lem
vagy ter mé szet vé del mi ol ta lom alá.

(3) Az el já ró épí tés ügyi ha tó ság nak a szak ha tó ság hoz
in té zett meg ke re sés hez csa tol nia kell a szak ha tó sá got érin -
tõ do ku men tá ci ót.

(4) Az el já ró épí tés ügyi ha tó ság nak
a) a köz le ke dé si szak ha tó ság hoz in té zett meg ke re sé sé -

hez csa tol nia kell – a 28.  § (5) be kez dés e) pont já ban meg -

ha tá ro zott ese tek ben – az érin tett út ke ze lõ ál lás fog la lá sát
és a 10. mel lék let sze rin ti do ku men tá ci ót is,

b) a hír köz lé si szak ha tó ság hoz in té zett meg ke re sé sé -
hez csa tol nia kell a 6. mel lék let sze rin ti do ku men tá ci ót is,

c) a ter mé szet- és táj vé del mi szak ha tó ság hoz in té zett
meg ke re sé sé hez csa tol nia kell a 9. mel lék let sze rin ti do ku -
men tá ci ót is.

(5) A szak ha tó ság ál lás fog la lá sa – az Étv.-ben és az
OTÉK-ben, valamint a he lyi épí té si sza bály zat ban, sza bá -
lyo zá si terv ben nem érin tett egyéb – a ha tás kö ré be tar to zó, 
a szak te rü let re irány adó jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek
ala pul vé te lé vel ki ala kí tott, a szak te rü let kö ve tel mé nye i -
nek ér vény re jut ta tá sát biz to sí tó szak kér dé sek re ter jed ki.
Az épí tés ügyi ha tó ság – el já rá sa so rán – a szak ha tó ság nak
e ha tás kö ré ben ho zott ál lás fog la lá sát ve szi figye lembe.

(6) A szak ha tó ság a ré szé re meg kül dött és vé le mé nye -
zett do ku men tá ció egy pél dá nyát ál lás fog la lá sá nak meg -
adá sa so rán az ál lás fog la lá sá val meg egye zõ azo no sí tó -
szám mal, kel te zés sel, alá írás sal és bé lyeg zõ le nyo mat tal
lát ja el.

(7) Az épít te tõ ál tal a ké re lem (be je len tés) mel lék le te -
ként be nyúj tott 6 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi ál lás fog -
la lást az épí tés ügyi ha tó ság el já rá sá ban szak ha tó sá gi ál lás -
fog la lás ként el fo gad ja, ha a hoz zá, illetve a szak ha tó ság -
hoz ko ráb ban be nyúj tott ké re lem és a hoz zá tar to zó épí té -
sze ti-mû sza ki do ku men tá ció tar tal ma azo nos és azt a szak -
ha tó ság a (6) be kez dés sze rint azo no sí tó szám mal, kel te -
zés sel, alá írás sal és bé lyeg zõ le nyo mat tal lát ta el.

(8) Ha a szak ha tó ság az el já rá sa so rán – az erre vo nat ko -
zó kü lön ága za ti jog sza bály alap ján – ha tás te rü le tet ál la pí -
tott meg, annak meg ha tá ro zott te rü le té rõl, ha tá ra i ról ál lás -
fog la lá sá ban tá jé koz tat ja az el já ró épí tés ügyi ha tó sá got.

(9) Az épí tés ügyi ha tó ság ha tás te rü le tet szak ha tó ság ál -
lás fog la lá sa alap ján ál la pít hat meg.

A tervtanács, a szakértõ és a hatósági közvetítõ

6.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rást kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben az ab ban meg ha tá -
ro zott terv ta nács vé le mé nye zé si el já rá sa elõ zi meg.

(2) Ha az épí tés ügyi ha tó ság el já rá sá ban a tény ál lás tisz -
tá zá sa ér de ké ben ki ren de lés út ján szak ér tõt hall gat meg,
illetve szak ér tõi vé le ményt kér, ak kor az ügy jel le gé tõl
füg gõ en kü lö nö sen épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõt, illetve
épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõt vesz igény be.

(3) Az ügy fél a szak ér tõi vizs gá lat ban köz re mû köd ni
kö te les.

(4) Az épí tés ügyi ha tó ság a nagy szá mú – ál ta lá ban
25 fõt meg ha la dó – ügy fe let érin tõ el já rá sá ban, illetve a
tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott,
nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû épí tés -
ügyi ha tó sá gi ügy ben kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott
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szak irá nyú fel sõ fo kú ké pe sí tés sel ren del ke zõ és egyéb fel -
té tel nek meg fe le lõ ha tó sá gi köz ve tí tõt ve het igény be.

Adatok beszerzése más szervtõl belföldi jogsegély
keretében

7.  §

Az épí tés ügyi ha tó ság elekt ro ni kus úton, ha en nek fel té -
te lei nem áll nak fenn, meg ke re sés út ján szer zi be bel föl di
jog se gély ke re té ben – a Ket. 26.  §-ában fog lal tak figye -
lembe véte lével –

a) az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás ban
aa) a ha tá ro zat tal érin tett in gat lan nal ren del kez ni jo go -

sul tak,
ab) az ügy fél nek mi nõ sü lõ, az épí té si te vé keny ség gel

érin tett in gat lan nal köz vet le nül szom szé dos, kö zös ha tár -
vo na lú (te lek ha tá rú) in gat lan nal ren del kez ni jo go sul tak

ada ta it az in gat lan ügyi ha tó ság tól,
b) a hi va tal ból in dult el já rás ban az érin tett in gat lan nal

ren del kez ni jo go sul tak, valamint az egyéb ügy fél ada ta it
az in gat lan ügyi ha tó ság tól,

c) az épí tés ügyi ha tó sá gi nyil ván tar tá sok ada ta it a nyil -
ván tar tást ve ze tõ szer vek tõl,

d) az ügy fe lek lak cím-ada ta i ban tör tént vál to zá sok ra
vo nat ko zó ada to kat az ok mány iro dai, illetve a köz pon ti
nyil ván tar tás tól.

Ügyintézési határidõ

8.  §

(1) Ha az épít te tõ egy ide jû leg több olyan épí té si te vé -
keny ség re kér épí tés ügyi ha tó sá gi en ge délyt (tesz be je len -
tést), ame lyek en ge dé lye zé sé re el té rõ ügy in té zé si ha tár idõ
vo nat ko zik, úgy a dön tés meg ho za ta lá ra a leg hosszabb
ügy in té zé si ha tár idõ az irány adó.

(2) Az ügy in té zé si ha tár idõ be be le szá mít a dön tés 12.  §
és 13.  § sze rin ti köz lé se irán ti in téz ke dés nap ja.

(3) A kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tó ság ügy in té zé si ha -
tár ide jé rõl kü lön jog sza bály ren del ke zik.

Helyszíni szemle

9.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó ság az épí tés ügyi ha tó sá gi dön tés
meg ho za ta lá hoz szük sé ges tény ál lás tisz tá zá sá nak ke re té -
ben az épí té si te vé keny ség hely szí nén, annak kör nye ze té -
ben vizs gál ja a dön tés meg ho za ta lá nak fel té te le it, kü lö nös
te kin tet tel az il lesz ke dés kö ve tel mé nye i re.

(2) Mel lõz he tõ a hely szí ni szem le be je len tés ese tén a
10%-nál ki sebb lej té sû te rü le ten vég zen dõ épí té si te vé -
keny ség tu do má sul vé te le kor, ha a be je len tés mel lék le tét

ké pe zõ do ku men tá ció tar tal maz a hely szín rõl, annak kör -
nye ze té rõl ké szí tett min den olyan do ku men tu mot (terv,
ge o dé zi ai fel mé rés, ré teg vo na las hely szín rajz, te rep met -
szet, kép fel vé tel, hi va ta los fel jegy zés, egyéb ok irat, nyi lat -
ko zat stb.), amely le he tõ vé te szi az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zot tak vizs gá la tát, iga zo lá sát.

(3) Ha az épít te tõt, az ügy fe let a hely szí ni szem lé rõl elõ -
ze tesen ér te sí te ni szük sé ges, és ha az el já rás je len tõs szá -
mú – ál ta lá ban hu szon öt nél több – ügy fe let érint, vagy a
Ket. 29.  § (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak fenn áll nak,
az ér te sí tés nek hir det mé nyi úton, to váb bá köz hír ré té tel út -
ján is ele get le het ten ni. Ilyen ér te sí tés nek mi nõ sül az épí -
tés ügyi ha tó ság elekt ro ni kus tá jé koz ta tó ja is.

(4) A hely szí ni szem lé rõl az ér de kel te ket az épí tés ügyi
ha tó ság, ha en nek az in for má ció tech no ló gi ai fel té te lei
fenn áll nak, az Étv. 53/A.  § (1) be kez dé sé ben és a Ket.-ben
elõ ír tak alap ján elekt ro ni kus úton is ér te sít he ti.

(5) Az épí tés ügyi ha tó ság – az elvi en ge dély ki vé te lé -
vel – az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély ér vé nyé nek le jár ta
elõtt leg alább 60 nap pal hely szí ni szem lét tart, ha az épít te -
tõ nem je len tet te be az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség
meg kez dé sét.

A döntés részletes tartalmi követelményei

10.  §

(1) A ha tá ro za tot és a vég zést kü lön do ku men tum ban
kell meg szö ve gez ni.

(2) A ha tá ro zat fej ré sze, illetve ren del ke zõ rész e – a
Ket. 72.  § (1) be kez dés a), b) és d) pont já ban fog lal tak ke -
re té ben – ér te lem sze rû en tar tal maz za

a) a dön tés tár gya ként a te lek ala kí tá si, az épí té si (bon -
tá si) te vé keny ség rö vid le írá sát (épít mény ese tén annak
ren del te té sét),

b) a ha tá ro zat tal érin tett va la mennyi in gat lan cí mét (a
te le pü lés és az utca ne vét, ház szá mát), hely raj zi szá mát
(te lek ala kí tás ese tén az en ge dé lye zés elõt ti és az en ge dé -
lye zés ered mé nye ként ke let ke zõ tel kek hely raj zi szá mát és 
te rü le tét),

c) az épít te tõ (ké rel me zõ) ne vét (meg ne ve zé sét), la kó -
he lyét (szék he lyét, te lep he lyét) vagy tar tóz ko dá si he lyét
(szál lás he lyét).

(3) A ha tá ro zat ren del ke zõ rész e szük ség sze rint tar tal -
maz za az Étv. 53/C.  § (4) be kez dé sé ben, illetve az
55.  §-ában elõ ír tak nak meg fe le lõ ki kö té se ket.

(4) A so ron kí vü li és a be je len tés alap ján tör té nõ ügy in -
té zés so rán is tel je sí te ni kell a jog sza bály ban elõ írt tény ál -
lás-tisz tá zá si kö te le zett sé get, valamint szak ha tó ság köz re -
mû kö dé se ese tén a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás irán ti meg -
ke re sést.

(5) Egy sze rû sí tett ha tá ro zat hoz ha tó, ha az épí tés ügyi
ha tó ság a ké re lem nek helyt ad, az ügy ben nincs el len ér de -
kû ügy fél és a szak ha tó ság az épí té si te vé keny ség hez ki kö -
tés nél kül hoz zá já rul.
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(6) Az épí tés ügyi ha tó ság az (5) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek meg lé te ese tén a be je len tést egy sze rû sí tett 
ha tá ro zat tal ve szi tu do má sul, egyéb eset ben alak sze rû ha -
tá ro za tot hoz.

(7) Az ügy ben ak kor nincs el len ér de kû ügy fél, ha az
épít te tõ a ké re lem vagy a be je len tés elõ ter jesz tésekor,
illetve az el já rás so rán be nyúj tot ta az ügy ben érin tett
összes ügy fél nek a ké rel me zett épí té si te vé keny ség vég zé -
sé hez tör té nõ hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát és az építészeti-
 mûszaki do ku men tá ció egy pél dá nyán tör tént alá írá sát.

11.  §

(1) A ha tá ro zat in do ko lá sa össze fog la ló an tar tal maz za
az el fo ga dott szak ér tõi vé le mény és terv ta ná csi szak mai
vé le mény in do ko lá sát is.

(2) Ha az épí tés ügyi ha tó ság el já rá sa so rán
a) a szak ha tó ság ál lás fog la lá sát az 5.  § (5) be kez dé se

sze rint vet te figye lembe, vagy
b) a szak ér tõi, illetve a terv ta ná csi szak mai vé le -

ménnyel rész ben vagy egész ben el len té tes meg ál la pí tást
tesz, dön tést hoz,
úgy azt in do kol ni kö te les.

A hatósági döntés közlése és kézbesítése

12.  §

(1) A dön tést – kü lö nö sen pos tai úton tör té nõ kéz be sí tés 
vagy az épí tés ügyi ha tó ság kéz be sí tõ je út ján – az ügy fél lel
az ál ta la meg je lölt kéz be sí té si cím re, en nek hi á nyá ban az
in gat lan-nyil ván tar tás ban fel tün te tett, ille tõ leg az in gat -
lan ügyi ha tó ság ál tal to váb bí tott cím re kell kö zöl ni.

(2) A dön tést – az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint –
kell kö zöl ni kü lö nö sen az elvi te lek ala kí tás sal, te lek ala kí -
tás sal érin tett va la mennyi in gat lan nal ren del kez ni jo go -
sult tal, ke ze lõ vel, a jel zá log ked vez mé nye zett jé vel, a dön -
tés sel érin tett in gat lan nal kö zös ha tár vo na lú (a köz vet le -
nül szom szé dos) épí té si tel kek kel ren del kez ni jo go sul tak -
kal, ille tõ leg amennyi ben a te lek ala kí tás tár sas há zi vagy
la kás szö vet ke ze ti in gat lant is érint, a tár sas ház kö zös kép -
vi se lõ jé vel (az in té zõ bi zott ság el nö ké vel) vagy a la kás szö -
vet ke zet kép vi se lõ jé vel.

(3) A dön tést tá jé koz ta tá sul kö zöl ni kell a Ket. 78.  §
(1)–(3) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en

a) a hasz ná lat ba vé te li, a vég le ges fenn ma ra dá si en ge -
dé lye zés és a jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zés el -
ren de lé se ese tén a föld hi va tal lal,

b) a ter ve zõ vel, a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ vel, az épí té si
mû sza ki el len õr rel és a ki vi te le zõ vel, ha nem mi nõ sül ügy -
fél nek,

c) az e ren de let ha tá lya alá tar to zó elekt ro ni kus hír köz -
lé si épít mé nyek ese té ben a – nyil ván tar tás ve ze té se vé -
gett – a Hír köz lé si Te rü le ti Hi va tal Bu da pes ti Iro dá já val,

d) az épí té si, a fenn ma ra dá si és a hasz ná lat ba vé te li en -
ge dé lye zé si el já rás ban az épí tés fel ügye le ti ha tó ság gal, az
érin tett köz mû szol gál ta tók kal, – a 28.  § (5) be kez dés
e) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben – az érin tett út ke ze -
lõ vel és az érin tett ké mény sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tó val,

e) az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás so rán az 
épí té si te vé keny ség he lye sze rin ti te le pü lé si ön kor mány -
zat tal,

f) az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség te rü le ti leg ille té kes mun ka vé del mi fel ügye lõ sé -
gé vel, ha az épí té si, bon tá si te vé keny ség gel érin tett épít -
mény az besz tet tar tal maz.

(4) A ha tó sá gi dön tés köz lé sé nél a 3.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak al kal ma zan dók.

13.  §

(1) A kül föl di ér te sí té si cím mel ren del ke zõ ügy fél ré -
szé re a dön tést az el já ró épí tés ügyi ha tó ság az ér te sí té si
cím re pos tai úton kül di meg.

(2) Ha az el já rás meg in dí tá sá ról  szóló ér te sí tés re a 3.  §
(4) és (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint is sor ke rül, a
dön tés meg ho za ta la után az ügy fé li jog ál lás meg ál la pí tá sa
iránt elõ ter jesz tett ké rel met – ha az meg ala po zat lan – az
épí tés ügyi ha tó ság el uta sít ja.

Eljárás felfüggesztése

14.  §

(1) A Ket. 32.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel füg gesz té si ok -
nak mi nõ sül kü lö nö sen

a) ugyan an nak a ha tó ság nak az adott üggyel szo ro san
össze füg gõ más ha tó sá gi dön té se, kü lö nö sen te lek ala kí tá -
si, fenn ma ra dá si, ren del te tés-meg vál toz ta tá si en ge dé lye -
zés, ha anél kül az ügy meg ala po zot tan nem dönt he tõ el,

b) ha a dön tés hez más szerv, így kü lö nö sen va la mely
szak mai ka ma ra, az épí tés fel ügye let, a cég bí ró ság vé le mé -
nyét is be kell sze rez ni.

(2) Ha a szak vé le mény el ké szí té se hosszabb idõt vesz
igény be, a ha tó ság az el já rást a Ket. 32.  § (6) be kez dé se
sze rint fel füg gesz ti.

(3) Az épí tés ügyi ha tó ság az el já rást az ügy fél – 4. mel -
lék let sze rin ti nyom tat vá nyon tör té nõ – ké rel mé re – a Ket.
32.  § (3) be kez dé sé nek meg fele lõen – vég zés sel fel füg -
geszt he ti, ha az ügy ér de mi el dön té se olyan kér dés elõ ze -
tes el bí rá lá sá tól függ, amely ben más szerv, így kü lö nö sen
a te le pü lé si ön kor mány zat, a föld hi va tal vagy a bí ró ság
dön té se vár ha tó.

(4) A fel füg gesz tés idõ tar ta ma az Étv. 48.  § (9) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott egy éves jog vesz tõ ha tár idõt meg -
sza kít ja.
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(5) Az épí tés ügyi ha tó ság az el já rás fel füg gesz té se tár -
gyá ban dön té sét a fel füg gesz tés re irá nyuló ké re lem elõ ter -
jesz tésétõl szá mí tott 15 na pon be lül meg hoz za.

Jogutódlás

15.  §

(1) Jog utód lás tu do má sul vé te lé rõl dönt az épí tés ügyi
ha tó ság, ha az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás alap já ul szol gá ló 
jog vi szony ban a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint az épít te tõ
vagy a kö te le zett (jog elõd) he lyé be (annak ha lá la vagy
jog utód lás sal tör té nõ meg szû né se, illetve ön kén tes be lé -
pés kö vet kez té ben) az el já rás fo lya mán vagy annak jog -
erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat tal  való le zár tát köve tõen
jog utód lép.

(2) Az épí tés ügyi ha tó ság
a) a hi va tal ból in dult el já rás ban a Ket. 16.  § (1), (3) és

(4) be kez dé se alap ján
aa) a pol gá ri jog sze rin ti jog utód (épí té si jo go sult ság)

meg ál la pí tá sa tár gyá ban a tény ál lást tisz táz za,
ab) a jog utód lás ról ha tá ro zat tal dönt,
b) a jog utód, illetve a jog elõd – 4. mel lék let sze rin ti

nyom tat vá nyon tör té nõ – ké rel mé re in dult el já rás ban a
Ket. 16.  § (2) be kez dé se sze rint

ba) a jog utód épí té si jo go sult sá gá nak iga zo lá sa tár gyá -
ban a jog utód lás be kö vet kez té nek tény ál lá sát tisz táz za,

bb) a jog utód lás ról vég zés sel dönt.

(3) Az épí tés ügyi ha tó ság a jog utód lás tu do má sul vé te le 
tár gyá ban dön té sét a jog utód lá si ké re lem elõ ter jesz tésétõl, 
illetve az ilyen el já rás hi va tal ból tör té nõ meg in dí tá sá tól
szá mí tott 15 na pon be lül meg hoz za.

III. Fejezet

AZ EGYES ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

1. Cím

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI
ELJÁRÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI

Építésügyi hatósági engedélyfajták

16.  §

(1) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott ese tek ben az épí -
té si te vé keny ség vég zé sé hez a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott épí tés ügyi ha tó ság dön té se szük sé ges.

(2) Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lyek faj tái:
a) elvi en ge dély (elvi te lek ala kí tá si, elvi épí té si, elvi

ren del te tés-meg vál toz ta tá si),
b) te lek ala kí tá si en ge dély,

c) épí té si en ge dély (épí té si vagy to vább épí té si en ge -
dély, mó do sí tott épí té si en ge dély), be je len tés tu do má sul
vé te le,

d) bon tá si en ge dély, bon tás tu do má sul vé te le,
e) hasz ná lat ba vé te li en ge dély, be je len tés tu do má sul

vé te le,
f) ren del te tés-meg vál toz ta tá si en ge dély (épí té si en ge -

dély kö te les épí té si te vé keny ség gel együtt járó, nem épí té si 
en ge dély kö te les épí té si te vé keny ség gel együtt járó, épí té si 
te vé keny ség gel nem együtt járó), ren del te tés meg vál toz ta -
tá sá nak be je len té se,

g) fenn ma ra dá si en ge dély [vég le ges, egy ben hasz ná lat -
ba vé te li en ge dély is, meg ha tá ro zott idõ re  szóló, vissza vo -
ná sig (meg ha tá ro zott fel té tel vagy ha tár idõ bekövetkez -
téig) ér vé nyes, fenn ma ra dá si és to vább épí té si, fenn ma ra dá -
si en ge dély át ala kí tá si vagy vissza bon tá si kö te le zett ség gel].

(3) A (2) be kez dés sze rin ti be je len tés olyan egy sze rû sí -
tett épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás, amely e ren -
de let ben meg ha tá ro zott ké re lem és egy sze rû sí tett do ku -
men tá ció mel lék let be nyúj tá sá val in dul és tu do má sul vé te -
le – a 10.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek
meg lé te ese tén – egy sze rû sí tett ha tá ro zat, tu do má sul vé te -
lé nek meg ta ga dá sa alak sze rû ha tá ro zat ho za ta lá val tör -
ténik.

(4) Az épí tés ügyi ha tó ság az OTÉK IV. Fe je ze té ben
fog lalt elõ írásoktól el té rõ mû sza ki meg ol dás en ge dé lye zé -
sé rõl vagy meg ta ga dá sá ról az OTÉK 111.  § (3) és (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével – az egész ség -
vé de lem mel és a tûz vé de lem mel kap cso la tos kér dé sek ben
a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok, az épít mé nyek hasz -
ná la ti biz ton sá gá val kap cso la tos kér dé sek ben szük ség sze -
rint épí tés ügyi szak ér tõi vé le mény alap ján – az elvi épí té si, 
épí té si vagy fenn ma ra dá si en ge dé lye zé si el já rás ke re té ben 
dönt.

(5) A (2) be kez dés sze rin ti en ge dé lyek kel kap cso la tos
en ge dé lye zé si el já rá sok so rán az épí tés ügyi ha tó sá gi el já -
rá sok ál ta lá nos sza bá lya it, valamint en nek a Cím nek a ren -
del ke zé se it az e Fe je zet 2. Cí mé ben fog lalt – egyes el já rá -
sok ra vo nat ko zó – ki egé szí té sek kel együtt kell alkal -
mazni.

A kérelem és a bejelentés

17.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó ság nál írás ban, a 2. mel lék let sze -
rin ti nyom tat vá nyon, az ott meg ha tá ro zott tar ta lom mal ter -
jeszt he ti elõ

a) – a b) pont ban fog lalt ki vé tel lel – az épí tés ügyi ha tó -
sá gi en ge dély irán ti ké rel met és mel lék le te it az épít te tõ,

b) a te lek ala kí tás ra irá nyuló ké rel met
ba) elvi te lek ala kí tás kor a te lek ala kí tás sal érin tett bár -

me lyik te lek tu laj do no sa, kö zös tu laj don ban levõ te lek
ese tén bár me lyik tu laj do nos társ, to váb bá az, aki a te lek ala -
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kí tás sal érin tett föld rész let te kin te té ben tu laj do ni igényt
ér vé nye sít,

bb) te lek ala kí tás kor a te lek ala kí tás sal érin tett bár me -
lyik te lek tu laj do no sa, kö zös tu laj don ban álló te lek ese tén
bár me lyik tu laj do nos társ, to váb bá az, aki a te lek ala kí tás sal 
érin tett föld rész let te kin te té ben tu laj do ni igényt ér vé nye -
sít, valamint az el bir tok lás meg ál la pí tá sa iránt pol gá ri pe -
res el já rást kez de mé nye zõ, te lek cso port új ra osz tá sa ese tén 
vagy ha a te lek ala kí tás so rán leg alább nyolc új épí té si te lek 
ke let ke zik, a tu laj do nos tár sak nak a te lek te rü let nagy ság
sze rin ti több sé ge.

(2) Az épí tés ügyi ha tó ság nál írás ban, a 3. mel lék let sze -
rin ti nyom tat vá nyon, az ott meg ha tá ro zott tar ta lom mal ter -
jeszt he ti elõ be je len té sét az épít te tõ.

(3) A ké re lem és a be je len tés tár gya – a nyom tat vá nyon
tör té nõ – rö vid le írá sá nak tar tal maz nia kell kü lö nö sen

a) a ter ve zett mû sza ki meg ol dás nak az épít mé nyek kel
kap cso la tos or szá gos szak mai kö ve tel mé nyek jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott elõ írásaitól  való eset le ges el té ré se en -
ge dé lye zé sé nek szük sé ges sé gét,

b) – szük ség sze rint – a lét re ho zan dó ön ál ló ren del te té -
si egy sé gek szá mát, ren del te té sét,

c) a ké re lem mel érin tett épít mé nyek szá mát, ren del te -
té sét.

(4) A ké re lem nek (vagy mel lék le té nek) tar tal maz nia
kell a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ér té kû il le té k
meg fi ze té sé nek iga zo lá sát.

Az építési jogosultság megállapítása

18.  §

(1) Az elvi és a hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zés ki vé te -
lé vel az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély meg adá sá hoz (be je -
len tés tu do má sul vé te lé hez) az in gat lan nal ren del kez ni jo -
go sult hoz zá já ru lá sa szük sé ges a (2) és (3) be kez dés ben
fog lal tak sze rint.

(2) Az épí té si (to vább épí té si), bon tá si, fenn ma ra dá si és
a ren del te tés-meg vál toz ta tá si (a továb biak ban: épí té si) jo -
go sult ság a kö vet ke zõ ok ira tok kal iga zol ha tó:

a) sa ját tu laj don ban lévõ in gat la non tör té nõ épí té si te -
vé keny ség vég zé se ese té ben

aa) a ren de let ha tá lya alá tar to zó épí té si te vé keny sé gek 
ese tén az érin tett te lek re vo nat ko zó tu laj don jo gát fel tün te -
tõ in gat lan-nyil ván tar tá si tu laj do ni lap há rom hó nap nál
nem ré geb bi hi te les má so la tá val,

ab) jog erõs ha gya ték át adó vég zés sel,
ac) jog erõs és vég re hajt ha tó bí ró sá gi vagy ál lam igaz -

ga tá si ha tá ro zat tal, ille tõ leg
ad) ha van egyéb, az in gat lan nal ren del kez ni jo go sult

sze mély, úgy annak hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá val vagy az
ezt pót ló bí ró sá gi ha tá ro zat tal,

b) ide gen tu laj don ban lévõ in gat la non tör té nõ épí té si
te vé keny ség vég zé se ese tén az a) pont ban meg ha tá ro zot -

ta kon túl me nõ en va la mennyi in gat lan nal ren del kez ni jo -
go sult hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá val vagy az ezt pót ló bí ró -
sá gi ha tá ro zat tal,

c) kö zös tu laj don ban álló in gat la non tör té nõ épí té si te -
vé keny ség vég zé se ese tén az a) pont ban meg ha tá ro zot ta -
kon túl me nõ en az in gat lan nal ren del kez ni jo go sul tak hoz -
zá já ru ló nyi lat ko za tá val vagy az ezt pót ló bí ró sá gi ha tá ro -
zat tal,

d) tár sas há zi kü lön tu laj don ban ter ve zett épít ke zés ese -
tén az érin tett tu laj do nos tár sak tu laj do ni há nyad sze rin ti
4/5-ének írás be li hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá val, ha a mun ka
az ala pí tó ok irat ban kö zös tu laj don ként meg je lölt épü let -
részt érin ti, illetve szük ség sze rint a jog nyi lat ko za tok bí rói
ha tá ro zat tal tör té nõ pót lá sá val,

e) la kás szö vet ke ze ti tu laj don ese té ben a la kás szö vet ke -
zet hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá val

ea) a la kás szö vet ke ze ti tag tu laj do ná ban álló la kást
érin tõ épí té si te vé keny ség ese tén, ha az az épü let szer ke ze -
tet is érin ti,

eb) a la kás szö vet ke zet tu laj do ná ban álló, az épü let hez
tar to zó föld rész le tet, az épü let szer ke ze te ket, az épü let kö -
zös hasz ná lat ra szol gá ló te rü le te it és he lyi sé ge it, a köz -
pon ti be ren de zé se ket, a ház fel ügye lõi (gond no ki) la kást,
to váb bá a la kás szö vet ke zet cél ját szol gá ló más lé te sít mé -
nye ket (iro da, mû hely, rak tár stb.) és va gyon tár gya kat
érin tõ épí té si te vé keny ség ese tén,

f) jel zá log jog gal ter helt in gat lan ese tén épít mény bon -
tá sá ra irá nyuló épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zés kor a jel -
zá log jog jo go sult já nak hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá val.

(3) A (2) be kez dés b)–f) pont ja sze rin ti hoz zá já ru ló nyi -
lat ko za to kat az épí té si jo go sult ság iga zo lá sá hoz köz ok -
irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba kell fog -
lal ni.

A tervezõ egyeztetése és a tervezõi nyilatkozat
tartalma

19.  §

(1) A ter ve zõ az elvi épí té si, az épí té si, a fenn ma ra dá si
és szük ség ese tén a ren del te tés-meg vál toz ta tá si és az elvi
te lek ala kí tá si en ge dély meg ké ré se (be je len tés) elõtt

a) az ál ta la ter ve zett épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ót 
és annak az ál lás fog la lás hoz szük sé ges tar tal mát, pél dány -
szá mát az ér de kelt szak ha tó sá gok kal és – a 28.  § (5) be kez -
dés e) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben – az érin tett út -
ke ze lõ vel egyez te ti,

b) az épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ció el ké szí té se so -
rán az ér de kelt köz mû-szol gál ta tó val és a ké mény sep -
rõ-ipa ri köz szol gál ta tó val a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nyek te kin te té ben kü lö nö sen az aláb bi ese -
tek ben egyez tet:

ba) köz mû vel érin tett új épít mény épí té sé nek épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé se (be je len té se) ese tén,
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bb) meg lé võ köz mû ve sí tett épít mény bõ ví té sé nek, át -
ala kí tá sá nak, kor sze rû sí té sé nek, fel újí tá sá nak épí tés ügyi
ha tó sá gi en ge dé lye zé se (be je len té se) ese tén, ha a ter ve zett
épí té si te vé keny ség a meg lé võ köz mû há ló zat je len tõs bõ -
ví té sé vel jár,

bc) ha a ter ve zett épí té si te vé keny ség a köz mû vé dõ tá -
vol sá gán be lül van,

bd) ha jog sza bály elõ köz mû ve sí té si kö te le zett sé get ír
elõ,

be) ha az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás tár gyát ké pe zõ
meg lé võ épít mény, épít mény rész, ön ál ló ren del te té si egy -
ség épí té si te vé keny ség gel érin tett ré szé ben a meg lé võ
épí tett vagy sze relt égés ter mék-el ve ze tõ mû sza ki ál la po tá -
nak, ki ala kí tá sá nak, al kal mas sá gá nak, meg fe le lõ sé gé nek
meg ál la pí tá sa szük sé ges.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti egyez te tés arra
ter jed ki, hogy

a) a szük sé ges köz mû el lá tott ság az épí té si te vé keny -
ség gel érin tett te lek hez vagy a tel ken, épít mény ben biz to -
sí tott-e, illetve mi lyen fel té te lek kel biz to sít ha tó, és me lyek 
a szak sze rû meg ol dás kö ve tel mé nyei, valamint

b) az érin tett épí tett vagy sze relt égés ter mék-el ve ze tõ
mû sza ki meg ol dá sa meg fe lel-e a szak sze rû ség kö ve tel mé -
nye i nek.

(3) A ter ve zõi nyi lat ko zat tar tal maz za
a) a fe le lõs ter ve zõ és a szak ági ter ve zõk ne vét, cí mét,

jo go sult sá guk szá mát,
b) az ál ta luk ter ve zett épí té si te vé keny ség, ille tõ leg do -

ku men tá ció (rész) meg ne ve zé sét, az épít te tõ ne vét, meg -
ne ve zé sét,

c) a ter ve zett épí té si te vé keny ség
ca) he lyét, az in gat lan cí mét, hely raj zi szá mát,
cb) meg ne ve zé sét, rö vid le írá sát (tar tal mát), jel lem zõ it,
cc) a kör nye zet meg ha tá ro zó jel lem zõ it, vé dett sé gi mi -

nõ sí té sét,
d) az a) pont ban meg ne ve zett ter ve zõk alá írá sát.

(4) A (3) be kez dés a) pont já ban meg ne ve zett ter ve zõ -
nek nyi lat koz nia kell to váb bá ar ról is, hogy

a) az ál ta la ter ve zett épí té sze ti-mû sza ki meg ol dás meg -
fe lel a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak, ál ta lá nos ér vé nyû és
ese ti elõ írásoknak, így kü lö nö sen a kör nye zet vé del mi elõ -
írásoknak, a sta ti kai, az élet vé del mi és az égés ter mék-el -
ve ze tõk re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek, to váb bá az égés -
ter mék-el ve ze tõk re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek tel je sí té sé -
nek mód ja tár gyá ban egyez te tett-e az érin tett ké mény sep -
rõ-ipa ri köz szol gál ta tó val,

b) a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak tól el té rés en ge -
dé lye zé se szük sé ges-e (ha igen, az arra  való uta lás ról),

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

d) az adott ter ve zé si fel adat ra azo nos mód szert al kal -
ma zott a ha tá sok (ter hek) és az el len ál lá sok (te her bí rás)
meg ál la pí tá sá ra és azt a ter ve zés so rán tel jes kö rû en al kal -
maz ta,

e) az épít mény ter ve zé se kor al kal ma zott mû sza ki meg -
ol dás az Étv. 31.  § (2) be kez dés c)–h) pont já ban meg ha tá -
ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe lel, ille tõ leg

f) az (1) be kez dés sze rin ti egyez te tés meg tör tént, to -
váb bá annak tar tal má ról, illetve a kö ve tel mé nyek tel je sí té -
se mód já nak a mû sza ki le írás ban tör té nõ iga zo lá sá ról,

g) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben a be ter ve -
zett épí té si célú ter mé kek re vo nat ko zó jó vá ha gyott mû sza -
ki spe ci fi ká ció tí pu sá ról és szá má ról,

h) az épí té si, bon tá si te vé keny ség gel érin tett épít mény
tar tal maz-e az besz tet,

i) az ál ta la ter ve zett épü let meg fe lel az épü let ener ge ti -
kai kö ve tel mé nyek nek és az ezt iga zo ló ener ge ti kai szá mí -
tást a kü lön jog sza bá lyi elõ írások sze rint el ké szí tet te.

(5) A ter ve zõ jo go sult sá gát a – név jegy zé ki be so ro lá si
(nyil ván tar tá si) szá ma fel tün te té sét is tar tal ma zó – név -
jegy zé ki be jegy zé sét meg ál la pí tó vagy annak meg újí tá sát
(ér vé nyes sé gét) bi zo nyí tó dön tés egy má so la ti pél dá nyá -
val iga zol ja.

(6) Az épí tés ügyi ha tó ság a kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak sze rint nem tel jes kö rû, illetve kor lá to zott körû ter ve zõi 
jo go sult ság el len õr zé se vé gett – ha az a ter ve zõi nyi lat ko -
zat ból nem ál la pít ha tó meg egy ér tel mû en – bel föl di jog se -
gély ké ré se ke re té ben a név jegy zé ket ve ze tõ te rü le ti leg
ille té kes épí tész-, illetve mér nö ki ka ma rát ke re si meg.

(7) Ha a ter ve zõi nyi lat ko zat tar tal ma nem fe le l meg a
fen ti elõ írásoknak, vagy a tény ál lás tisz tá zá sa so rán be bi -
zo nyo so dik, hogy tar tal ma  valótlan, illetve ha a ter ve zõ ál -
tal el ké szí tett do ku men tá ció szak sze rût len, vagy tar tal ma
 valótlan, to váb bá ha a ter ve zõ az en ge dé lye zés tár gyát ké -
pe zõ ter ve zé si te vé keny ség re elõ írt jo go sult ság gal nem
ren del ke zik, az épí tés ügyi ha tó ság kü lön jog sza bá lyi elõ -
írás sze rint eti kai-fe gyel mi el já rást kez de mé nyez a ter ve -
zõi jo go sult ság ról név jegy zé ket ve ze tõ szerv nél.

A felelõs mûszaki vezetõi és az építési mûszaki szakértõi
nyilatkozat

20.  §

(1) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ a hasz ná lat ba vé te li (fenn -
ma ra dá si) en ge dély meg ké ré se (be je len tés) elõtt az ér de -
kelt köz mû szol gál ta tó val a 19.  § (1) és (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sí té se te kin te té ben
egyez tet.

(2) Az épít mény hasz ná lat ba vé te li (fenn ma ra dá si) en -
ge dé lye zé sé hez (be je len té sé hez) a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ -
nek szak te rü le té re vo nat ko zó an az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si
te vé keny ség rõl, az épí té si nap ló ról és a ki vi te le zé si do ku -
men tá ció tar tal má ról  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti nyi -
lat ko za tot kell ten nie.

(3) Ha az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé get több ki -
vi te le zõ vé gez te, illetve en nek meg fele lõen több fe le lõs
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mû sza ki ve ze tõ irá nyí tot ta, az épít te tõ vagy hely szí ni meg -
bí zott ja (az épí té si mû sza ki ellen õr) kö te les gon dos kod ni
ar ról, hogy az összes fe le lõs mû sza ki ve ze tõi nyi lat ko zat
– a hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rás so rán – az épí -
té si napló ré szét ké pez ze és az épí tés ügyi ha tó ság ren del -
ke zé sé re áll jon.

(4) Fenn ma ra dá si en ge dé lye zés kor fe le lõs mû sza ki ve -
ze tõ hi á nyá ban épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ nyi lat ko zik
ar ról, hogy az épí té si te vé keny sé get a (2) be kez dés ben
fog lal tak nak meg fele lõen vé gez ték.

(5) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, illetve szük ség ese tén az
épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ a hasz ná lat ba vé te li en ge dély
meg ké ré sét (be je len té sét), illetve a fenn ma ra dá si en ge -
dély ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en be szer zi a ké mény -
sep rõ-ipa ri köz szol gál ta tó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ki vi -
te le zés sel érin tett épí tett vagy sze relt égés ter mék-el ve ze tõ
meg fe lel-e a szak sze rû ség kö ve tel mé nye i nek.

(6) Ha a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi, illetve épí tés ügyi mû -
sza ki szak ér tõi nyi lat ko zat tar tal ma nem fe le l meg a fen ti
elõ írásoknak, vagy a tény ál lás tisz tá zá sa so rán be bi zo nyo -
so dik, hogy tar tal ma  valótlan, to váb bá ha az épí té si mû sza -
ki ellen õr nem tett ele get a (3) be kez dés ben fog lal tak nak,
az épí tés ügyi ha tó ság el já rást kez de mé nyez a fe le lõs mû -
sza ki ve ze tõi, illetve az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go -
sult ság ról név jegy zé ket ve ze tõ szerv nél.

Az engedélykérelem (bejelentés) tárgyában hozott döntés
tartalmi követelményei

21.  §

(1) Épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély meg adá sa vagy meg -
ta ga dá sa ese té ben – a 10.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kon
túl me nõ en és az el já rás jel le gé tõl, a dön tés tar tal má tól füg -
gõ en – a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek ér te lem sze rû en
tar tal maz nia kell

a) az en ge dély meg adá sá nak eset le ges fel té te le it,
b) tá jé koz ta tást ar ról, hogy az épí tés ügyi ha tó sá gi en -

ge dély nem men te sít az egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt en -
ge dé lyek, hoz zá já ru lá sok meg szer zé sé nek kö te le zett sé ge
alól,

c) az en ge dély ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta mát, a meg -
hosszab bí tás le he tõ sé gét és fel té te le it,

d) tá jé koz ta tást ar ról, hogy a jog or vos lat ra nyit va álló
idõ alatt az ügy fél az en ge dé lye zés tár gyát do ku men tá ló
épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ó ba hol te kint het be,

e) tá jé koz ta tást ar ról, hogy az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te -
vé keny ség meg kez dé sé hez a kü lön jog sza bály ban elõ ír tak
sze rint szük sé ges-e ki vi te le zé si do ku men tá ció ké szí té se.

(2) Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély ben (be je len tés tu -
do má sul vé te lé ben) tá jé koz tat ni kell az épít te tõt ar ról,
hogy a ter ve zett épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg -
kez dé sé vel kap cso lat ban – a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott ese tek ben és mó don, az ott meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ben – be je len té si kö te le zett ség ter he li.

Az engedély érvényességi ideje

22.  §

(1) Az en ge dély ér vé nyes sé gi ide jé nek kez dõ idõ pont ja
a dön tés jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak nap ja.

(2) Egy év az ér vé nyes sé gi ide je az épí tés ügyi ha tó ság
ál tal ki adott

a) elvi en ge dély nek,
b) a be je len tés sel tu do má sul vett épí té si, bon tá si, ren -

del te tés-meg vál toz ta tá si te vé keny ség nek,
c) a te lek ala kí tá si en ge dély nek,
d) a ren del te tés-meg vál toz ta tá si en ge dély nek.
Az en ge dély ér vé nyét vesz ti, ha ezen idõ szak alatt az

épít te tõ nem élt az en ge déllyel.

(3) Az épí té si és a bon tá si en ge dély ér vé nyét vesz ti,
a) ha a jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak nap já tól 

szá mí tott két éven be lül az épí té si te vé keny sé get nem
kezd ték el és a kez dést nem je len tet ték be, illetve az (5) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti el já rás ra ezi dõ ben nem ke rült sor,

b) ha az épí té si te vé keny sé get ugyan az a) pont ban
meg ha tá ro zott idõ ben meg kezd ték, de az a) pont ban meg -
ha tá ro zott idõ sza kot kö ve tõ öt éven be lül az épít mény
hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg adá sá ra nem vá lik al kal -
mas sá.

(4) A fenn ma ra dá si en ge dély vagy meg ha tá ro zott idõ re
szól, vagy vissza vo ná sig ér vé nyes, vagy vég le ges jel le gû
le het. A hasz ná lat ba vé te li és a vég le ges fenn ma ra dá si en -
ge dély nem vesz ti ér vé nyét.

(5) Az épí tés ügyi ha tó ság
a) a (3) be kez dés sze rin ti en ge dély ér vé nyes sé gét az

en ge dély meg adá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ban két év nél
rö vi debb idõ tar tam ban is meg ál la pít hat ja, de az épí tés re
vo nat ko zó an a (3) be kez dés ben fog lal tak ez eset ben is
meg fele lõen irány adó ak,

b) az épít te tõ – az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély ér vé -
nyes sé gi ide jé nek le jár ta elõtt elõ ter jesz tett – ké rel mé re
mind ad dig, amíg az en ge dély meg adá sa kor fenn ál ló sza -
bá lyok vagy kö te le zõ ha tó sá gi elõ írások nem vál toz nak
meg, illetve ha e vál to zá sok az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge -
dély tar tal mát nem érin tik – az elvi en ge dély ki vé te lé vel –
az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély ér vé nyét egy-egy évre is -
mé tel ten meg hosszab bít hat ja.

(6) Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg kez dé sé -
nek be je len té sét köve tõen az épí tés ügyi ha tó ság az en ge -
dély ér vé nyé nek le jár ta elõtt 60 nap pal fel hív ja az épít te tõ
fi gyel mét az en ge dély ér vé nyé nek kö zel gõ le jár tá ra és
annak jog kö vet kez mé nye i re, illetve tá jé koz tat ja az épít te -
tõt az en ge dély ér vé nye meg hosszab bí tá sá nak le he tõ sé gé -
rõl, illetve a hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zés fel té te le i rõl.

(7) Ha az épít te tõ a (6) be kez dés sze rin ti fi gyel mez te tés
el le né re nem kéri meg az en ge dély ér vé nyé nek meg -
hosszab bí tá sát, vagy az en ge dély ér vé nye jog sze rû en nem
hosszab bít ha tó meg, illetve az épít te tõ nem kér hasz ná lat -
ba vé te li (fenn ma ra dá si) en ge délyt, a 43.  § (5) be kez dé se
sze rint kell el jár ni.
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23.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás so rán
ho zott ha tá ro zat (be je len tés tu do má sul vé te le) a hoz zá tar -
to zó, jó vá ha gyá si zá ra dék kal el lá tott, le pe csé telt épí té sze -
ti-mû sza ki terv do ku men tá ci ó ban fog lal tak kal együtt ér vé -
nyes. Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély meg adá sa (be je len -
tés tu do má sul vé te le) ese tén a ha tá ro zat ban az en ge dé lye -
zett épí té si te vé keny sé get egy ér tel mû en kö rül kell írni, és
ezzel össz hang ban az épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá -
ció olyan ré sze it, ame lyek re az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge -
dély nem ter jed ki, az épí tés ügyi ha tó ság nak – a ter vek zá -
ra dé ko lá sa so rán – meg fe le lõ mó don je löl nie kell.

(2) Az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság az épí tés ügyi ha tó -
sá gi en ge dély meg adá sa (be je len tés tu do má sul vé te le) ese -
tén – ha a ha tá ro zat (be je len tés tu do má sul vé te le) jog erõs
és vég re hajt ha tó – az en ge dé lye zés re be nyúj tott do ku men -
tá ció (te lek ala kí tá si terv vagy az in gat lan-nyil ván tar tá si
tér kép má so lat) va la mennyi pél dá nyát en ge dé lye zé si zá ra -
dék kal lát ja el. A zá ra dé kolt ter vek 1 pél dá nyát irat tár ba
he lye zi, 1 pél dá nyát mû sza ki nyil ván tar tás ba he lye zi, a
töb bi pél dá nyát ki ad ja az épít te tõ nek (több épít te tõ ese tén
a dön té sen el sõ ként fel tün te tett nek) és te lek ala kí tás ese tén
1 pél dá nyát meg kül di a te lek ala kí tás he lye sze rin ti te le pü -
lé si ön kor mány zat nak. Mû em lé ki je len tõ sé gû te rü le tet
vagy mû em lé ki kör nye ze tet érin tõ épí té si te vé keny ség
ese tén a zá ra dé kolt ter vek erre a cél ra ren del ke zés re álló
egy pél dá nyát a kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tó ság nak
kül di meg. Az épí tés ügyi ha tó ság az épít te tõ ké rel mé re
– az épít te tõ ál tal ren del ke zés re bo csá tott – to váb bi pél dá -
nyo kat is en ge dé lye zé si zá ra dék kal lát hat el.

(3) Az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság az épí tés ügyi ha tó -
sá gi en ge dély meg adá sát (be je len tés tu do má sul vé te lét)
meg ta ga dó ha tá ro za ta, illetve a má sod fo kú épí tés ügyi ha -
tó ság ezt jó vá ha gyó ha tá ro za ta vagy bí ró sá gi fe lül vizs gá -
lat iránt in dí tott ke re set jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat tal tör té -
nõ el uta sí tá sa ese tén az en ge dély ké re lem (be je len tés) mû -
sza ki terv do ku men tá ci ó já nak 1 pél dá nyát vissza tart ja, to -
váb bi pél dá nya it a ké rel me zõ nek ki ad ja (több épít te tõ ese -
tén a dön té sen el sõ ként fel tün te tett nek).

2. Cím

AZ EGYES ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

Elvi engedélyezési eljárás

24.  §

(1) Az en ge dé lye zés fel té te le i nek elõ ze tes tisz tá zá sa
cél já ból az épí tés ügyi ha tó ság tól – épí té si te vé keny ség
vég zé sé re nem jo go sí tó – elvi épí tés ügyi ha tó sá gi (elvi te -

lek ala kí tá si, elvi épí té si, elvi ren del te tés-meg vál toz ta tá si)
en ge dély kér he tõ az Étv. 35.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ese tek ben.

(2) Elvi en ge délyt kell kér ni, ha
a) a te lek ala kí tás az Étv. 24.  § (2) be kez dé se sze rin ti te -

lek cso port új ra osz tá sá ra vagy nyolc nál több épí té si te lek
ki ala kí tá sá ra irá nyul és a sza bá lyo zá si terv a ter ve zett te -
lek ala kí tást meg ha tá ro zott te lek ha tá rok kal nem tar tal maz -
za,

b) az épít te tõ me zõ gaz da sá gi bir tok köz pon tot vagy ki -
egé szí tõ köz pon tot kí ván ki ala kí ta ni,

c) az épít te tõ az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat fel szí ni
épít mé nye it vé dett ter mé sze ti vagy épí tett kör nye zet ben
kí ván ja el he lyez ni, illetve

d) jog sza bály azt elõ ír ja.

(3) Egy te lek re vo nat ko zó an a ter ve zett épí té si te vé -
keny ség vég zé sé re több elvi épí té si en ge dély is kér he tõ.

(4) Az épít mé nyek kel kap cso la tos or szá gos szak mai kö -
ve tel mé nyek jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ írásaitól el -
té rõ mû sza ki meg ol dás ra irá nyuló ké re lem elvi épí té si en -
ge dély ké re lem for má já ban is be nyújt ha tó.

(5) Elvi en ge dély ké re lem hez – a tar ta lom tól füg gõ en –
mel lé kel ni kell:

a) az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott épí té sze ti-mû sza ki
do ku men tá ci ót leg alább há rom pél dány ban és – ha a ké re -
lem be nyúj tá sa kor még nem áll ren del ke zés re a szük sé ges
és elõ írt szak ha tó sá gi ál lás fog la lás – az ér de kelt szak ha tó -
sá gok szá má tól füg gõ en to váb bi 1 pél dány ban,

b) a ter ve zõi nyi lat ko za tot,
c) a kü lön jog sza bály ban elõ írt ese tek ben a terv ta nács

szak mai vé le mé nyét,
d) te lek fel osz tás, te lek egye sí tés, te lek ha tár-ren de zés

ese tén
da) a te lek ala kí tás sal érin tett tel kek fenn ál ló ál la po tát

tar tal ma zó in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép 3 hó nap nál nem
ré geb bi hi te les má so la tát leg alább egy pél dány ban,

db) ha az in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la ta ma -
gas sá gi ada tot nem tar tal maz, 10%-nál na gyobb át la gos
lej tés ese tén kü lön la pon szint vo na las tér ké pet,

dc) az in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la tán – 4 pél -
dány ban – a ter ve zett te lek ala kí tás váz la tát, valamint a
meg lé võ és – meg kü lön böz tet he tõ mó don – a vég re hajt ha -
tó épí té si en ge dély sze rin ti épít mé nyek fel tün te té sét,

e) te lek cso port új ra osz tá sa ese tén, valamint ha a te lek -
ala kí tás so rán leg alább nyolc új épí té si te lek ke let ke zik, az
5. mel lék let sze rin ti – a ké rel me zõ és a ter ve zõ ál tal alá írt – 
te lek ala kí tá si do ku men tá ci ót leg alább 5 pél dány ban,

f) ha a ké re lem be nyúj tá sa kor már ren del ke zés re áll, az
ügy ben ér de kelt szak ha tó ság ál lás fog la lá sát a hoz zá tar to -
zó, a szak ha tó ság ál tal zá ra dé kolt épí té sze ti-mû sza ki do -
ku men tá ci ó val együtt.

25.  §

(1) Az elvi en ge dé lye zé si el já rás ban a dön tést a ké re lem 
elõ ter jesz tésétõl, a be je len tés tõl szá mí tott
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a) 30 na pon be lül kell meg hoz ni az 1. mel lék let I. fe je -
ze te,

b) 15 na pon be lül kell meg hoz ni az 1. mel lék let II. fe je -
ze te
sze rin ti épí té si te vé keny sé gek elvi en ge dé lye zé se kor.

(2) Az elvi en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa so rán az
épí tés ügyi ha tó ság – a ké re lem tar tal má tól füg gõ en – vizs -
gál ja, hogy

a) a ké re lem és mel lék le tei meg fe lel nek-e az e ren de -
let ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,

b) az Étv. 36.  §-ában fog lal tak tel je sít he tõk-e,
c) az épí tés ügyi jog sza bá lyok ban elõ írt szak mai kö ve -

tel mé nyek tõl el té rõ ter ve zett mû sza ki meg ol dás a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint en ge dé lye zett
vagy en ge dé lyez he tõ-e,

d) – a kü lön jog sza bá lyi elõ írás sze rint – a ter ve zett
épít ményt a kör nye ze té be il lesz ke dõ en he lyez ték-e el.

(3) Az elvi épí té si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa so -
rán – az Étv. 36.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak ra is
fi gye lem mel – az épí té si te vé keny ség gel érin tett te lek ki -
ala kí tott nak mi nõ sül ak kor is, ha jog erõs és vég re hajt ha tó
elvi te lek ala kí tá si en ge déllyel ren del ke zik.

(4) Az elvi te lek ala kí tá si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá -
lá sa so rán az épí tés ügyi ha tó ság meg vizs gál ja, hogy a ké -
re lem tar tal ma sze rin ti ter ve zett te lek ala kí tás en ge dé lyez -
he tõ-e

a) az Étv. 2.  § 6. pont ja és az Étv. III. Fe je ze té nek elõ -
írásai,

b) az OTÉK I–III. Fe je ze te,
c) a he lyi épí té si sza bály zat ban, sza bá lyo zá si terv ben

fog lal tak,
d) az egyes te rü le tek vé dett sé gét el ren de lõ vagy azok ra 

kü lön le ges fel té te le ket meg ál la pí tó jog sza bá lyok és egye -
di ha tó sá gi elõ írások, valamint

e) a szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sa
alap ján.

(5) Elvi en ge dély meg adá sa vagy meg ta ga dá sa ese té ben 
– a 10.  § (2) be kez dé sé ben és a 21.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal ta kon túl me nõ en és az el já rás jel le gé tõl, a dön tés tar tal -
má tól füg gõ en – a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek tar tal -
maz nia kell ér te lem sze rû en

a) min den olyan ese ti ha tó sá gi elõ írást, ame lyet az épí -
té si te vé keny ség gel kap cso lat ban az ál ta lá nos ér vé nyû ha -
tó sá gi elõ írásokon és ha tá ro za to kon fe lül vagy azok tól el -
té rõ en al kal maz ni kell,

b) a te lek ala kí tás en ge dé lye zé se elõt ti és az en ge dé lye -
zés ered mé nye ként ke let ke zõ tel kek hely raj zi szá mát és te -
rü le tét.

Telekalakítási engedélyezési eljárás

26.  §

(1) Az 1. mel lék let VI. fe je ze té ben fel so rolt te lek ala kí -
tá si te vé keny sé gek re te lek ala kí tá si en ge délyt kell kér ni.

(2) Te lek ala kí tá si en ge dély ké re lem hez – annak tar tal -
má tól füg gõ en – mel lé kel ni kell:

a) a 24.  § (5) be kez dés d)–f) pont já ban fog lal ta kat,
b) utat érin tõ te lek ala kí tás ese tén az út ka te gó ri á nak, a

köz út te rü le ti vál to zá sá nak fel tün te té sét, valamint az út ke -
ze lõ, vas út ke ze lõ elõ ze tes nyi lat ko za tát.

(3) Te lek cso port új ra osz tá sa ese tén, vagy ha a te lek ala -
kí tás so rán leg alább nyolc új épí té si te lek ke let ke zik, az in -
gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la ton a ké rel me zett te lek -
ala kí tást a jog erõs és ér vé nyes elvi en ge déllyel en ge dé lye -
zett te lek ala kí tá si terv, ille tõ leg en nek hi á nyá ban a sza bá -
lyo zá si terv ben pon to san rög zí tett te lek ha tá rok alap ján
kell áb rá zol ni.

27.  §

(1) A dön tést a ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí tott
30 na pon be lül kell meg hoz ni az 1. mel lék let VI. fe je ze te
sze rin ti te lek ala kí tás en ge dé lye zé se so rán.

(2) A te lek ala kí tá si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa
so rán az épí tés ügyi ha tó ság kö te les meg gyõ zõd ni ar ról,
hogy

a) a ké re lem és annak mel lék le tei a 17.  §-ban és a 26.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak nak meg fe lel nek-e,

b) a ter ve zett te lek ala kí tás meg fe lel-e az elvi te lek ala -
kí tá si en ge dély ben meg ha tá ro zot tak nak,

c) a tel ket érin ti-e vál toz ta tá si vagy te lek ala kí tá si ti la -
lom,

d) ha elvi te lek ala kí tá si en ge délyt nem kér tek, a ter ve -
zett te lek ala kí tás meg fe lel-e:

da) az Étv. 2.  § 6. pont já nak és az Étv. III. Fe je ze te elõ -
írásainak,

db) az OTÉK I–III. Fe je ze te elõ írásainak,
dc) az egyes te rü le tek vé dett sé gét el ren de lõ vagy azok -

ra kü lön le ges fel té te le ket meg ál la pí tó jog sza bá lyok nak és
egye di ha tó sá gi elõ írásoknak,

dd) a szak ha tó ság ál lás fog la lá sá nak, valamint
de) a he lyi épí té si sza bály zat ban fog lal tak nak.

(3) Az épí tés ügyi ha tó ság – az Étv. 35.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak figye lembe véte lével – a te lek ala kí tá si ké rel -
met el uta sít ja, ha

a) a te lek ala kí tás elvi te lek ala kí tá si en ge dély hez kö tött
és azt nem kér ték meg,

b) jog sza bály elvi te lek ala kí tá si en ge dély meg ké ré sét
írja elõ és a ké rel me zett te lek ala kí tás el tér az elvi te lek ala -
kí tá si en ge dély tõl,

c) a tel ket vál toz ta tá si, illetve te lek ala kí tá si ti la lom ter -
he li,

d) a te lek ala kí tá si ké re lem – hi ány pót lás sal nem pó tol -
ha tó – hi á nyos sá go kat tar tal maz,

e) a te lek ala kí tás az Étv. 2.  § 6. pont já val, III. Fe je ze té -
nek és az OTÉK I–III. Fe je ze té nek elõ írásaival el len té tes,
nem fe le l meg a te rü let re vo nat ko zó egyéb, az egyes te rü -
le tek vé dett sé gét el ren de lõ vagy azok ra kü lön le ges fel té te -
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le ket meg ál la pí tó jog sza bá lyok nak és egye di ha tó sá gi elõ -
írásoknak, szak ha tó sá gi ki kö té sek nek,

f) a te lek ala kí tás hoz a szak ha tó ság nem já rult hoz zá,
g) a he lyi épí té si sza bály zat ban fog lal tak nak nem fe le l

meg.

(4) Te lek ala kí tá si en ge dély meg adá sa vagy meg ta ga dá -
sa ese té ben a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek az el já rás jel -
le gé tõl, a dön tés tar tal má tól füg gõ en a 25.  § (5) be kez dé sé -
ben fog lal ta kat kell tar tal maz nia ér te lem sze rû en.

(5) A ha tá ro zat ren del ke zõ rész e szük ség sze rint tar tal -
maz za az Étv. 24.  § (3) be kez dé se sze rin ti ren del ke zést.

Építési engedélyezési és bejelentési eljárás

28.  §

(1) Az 1. mel lék let
a) I. fe je ze té ben meg ha tá ro zott épít mé nyek épí té se és

épí té si te vé keny ség vég zé se épí té si en ge dély,
b) II. fe je ze té ben meg ha tá ro zott épít mé nyek épí té se és

épí té si te vé keny ség vég zé se be je len tés
alap ján vé gez he tõ.

(2) Egy te lek re vo nat ko zó an az épí té si en ge délyt (be je -
len tést) az egy idõ ben, illetve fo lya ma to san vagy üte mez ve 
el vé gez ni kí vánt épí té si te vé keny ség egé szé re kell kér ni.
Több meg valósulási sza kasz ra bon tott épít ke zés ese tén az
egyes sza ka szok ban meg épí ten dõ épít mé nyek re – az épí -
té si te vé keny ség egé szé nek be mu ta tá sa mel lett – sza ka -
szon ként kü lön-kü lön is le het épí té si en ge délyt kér ni.

(3) Egy te lek re vo nat ko zó an a ter ve zett épí té si te vé -
keny ség vég zé sé re több épí té si en ge dély is kér he tõ (be je -
len tés te he tõ), azon ban ugyan azon épít mény (épí té si te vé -
keny ség) vo nat ko zá sá ban csak egy épí té si en ge dély
 valósítható meg.

(4) Az épít mé nyek kel kap cso la tos or szá gos szak mai kö -
ve tel mé nyek jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ írásaitól el -
té rõ mû sza ki meg ol dás ra irá nyuló ké re lem az épí té si en ge -
dély ké re lem mel együtt is be nyújt ha tó, ar ról az ér de mi ha -
tá ro zat ban kell dön te ni.

(5) Az épí té si en ge dély ké re lem hez – a tar tal má tól füg -
gõ en – mel lé kel ni kell:

a) a 24.  § (5) be kez dés a)–c) és f) pont já ban meg ha tá ro -
zot ta kat,

b) az épí té si jo go sult ság iga zo lá sát szol gá ló do ku men -
tu mo kat,

c) a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let 1. vagy 3. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott te vé keny ség vagy épít mény ese tén – a
(2) be kez dés sze rin ti eset ben az összes sza kasz ra vo nat ko -
zó an együt te sen – a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé -
ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 5.  § (2) be kez dés

d) pont db) vagy dc) al pont ja, ille tõ leg 10.  § (2) be kez dés
a) vagy c) pont ja sze rin ti dön tést, a 24.  § alap ján le foly ta -
tott össze vont el já rás ese tén az egy sé ges kör nye zet hasz ná -
la ti en ge délyt,

d) er dõ te rü let igény be vé te le ese tén ah hoz az er dé sze ti
ha tó ság elvi hoz zá já ru lá sát, illetve elõ ze tes en ge dé lyét,

e) a köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sát
ea) köz út te rü le tén, az alatt vagy fe let t épít mény,
eb) bel te rü le ten a köz út mel lett ipar i, ke res ke del mi,

ven dég lá tó-ipa ri, to váb bá egyéb szol gál ta tá si célú épít -
mény,

ec) kül te rü le ten a köz út ten ge lyé tõl szá mí tott öt ven
mé te ren, au tó pá lya, au tó út és fõ út vo nal ese tén száz mé te -
ren be lül épít mény

épí té se ese tén,
f) a 7. mel lék let sze rin ti ki töl tött sta tisz ti kai adat la pot.

(6) Be je len tés ese tén – a tar ta lom tól füg gõ en – mel lé -
kel ni kell:

a) az 5. mel lék let III. fe je zet 13. pont já ban meghatá -
rozott egy sze rû sí tett épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ót
2 pél dány ban, ille tõ leg – ha a be je len tés kor még nem áll
ren del ke zés re a szük sé ges és elõ írt szak ha tó sá gi ál lás fog -
la lás – az adott eset ben ér de kelt szak ha tó sá gok szá má tól
füg gõ en to váb bi 1 pél dány ban,

b) a 24.  § (5) be kez dés b) és f) pont já ban fog lal ta kat,
c) az (5) be kez dés b)–f) pont já ban fog lal ta kat.

29.  §

(1) Az épí té si en ge dé lye zé si el já rás ban a dön tést a ké re -
lem elõ ter jesz tésétõl, a be je len tés tõl szá mí tott

a) 60 na pon be lül kell meg hoz ni az 1. mel lék let I. fe je -
ze te sze rin ti épí té si te vé keny sé gek épí té si en ge dé lye zé se
ese tén,

b) 15 na pon be lül kell meg hoz ni az 1. mel lék let II. fe je -
ze te sze rin ti épí té si te vé keny sé gek be je len té se ese tén.

(2) Az épí té si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa és a be -
je len tés tu do má sul vé te le so rán az épí tés ügyi ha tó ság kö -
te les meg gyõ zõd ni ar ról, hogy

a) a ké re lem és mel lék le tei a 17.  §-ban és a 28.  § (2) és
(3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe lel nek-e,

b) az Étv. 36.  §-ában fog lal tak biz to sí tot tak-e,
c) a ter ve zett épí té si te vé keny ség és az épí té sze ti-mû -

sza ki do ku men tá ció meg fe lel-e az épí tés ügyi jog sza bá -
lyok ban elõ írt szak mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek, ille -
tõ leg az azok tól el té rõ ter ve zett mû sza ki meg ol dás a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint en ge dé lye zett
vagy en ge dé lyez he tõ-e, illetve be je len tés ese tén tu do má -
sul ve he tõ-e,

d) új épít mény épí té se, meg lé võ épü let bõ ví té se ese tén
az épí té si te vé keny ség gel érin tett te lek ki ala kí tá sa a he lyi
épí té si sza bály zat ban, sza bá lyo zá si terv ben, ille tõ leg a
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg tör tént-e, az 
épí té si te vé keny ség gel érin tett te lek ren de zett-e,
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e) ter mõ föld ese tén az épí tés sel érin tett te lek rész vagy
te lek más célú hasz no sí tá sa meg tör tént-e vagy le het sé -
ges-e,

f) az épít ménnyel össze füg gõ ter ve zett te rep ren de zé si
mun ká la tok meg valósíthatóak-e.

(3) Az épí tés ügyi ha tó ság az épí té si en ge dé lye zés (be je -
len tés tu do má sul vé te le) so rán a (2) be kez dés ben fog lal ta -
kon túl me nõ en – a kü lön jog sza bály ban elõ ír tak sze rint –
vizs gál ja, hogy a ter ve zõ a te le pü lés be épí té sé nek jel le gét,
sa já tos épí té sze ti ar cu la tát a ter ve zett épít mény, épü let -
együt tes (épít mény rész) el he lye zé se és ki ala kí tá sa, ter ve -
zé se so rán figye lembe vet te-e, az épít ményt a kör nye ze té -
be, táj ba il lesz ke dõ en he lyez te-e el.

(4) Az épí té si te vé keny ség gel érin tett te lek ak kor mi nõ -
sül ren de zett nek, ha a he lyi épí té si sza bály zat, sza bá lyo zá -
si terv, ezek hi á nyá ban az il lesz ke dés sza bá lyai sze rint
– ha szük sé ges, te lek ala kí tá si el já rást köve tõen – ala kí tot -
ták ki és az in gat lan-nyil ván tar tás ba be je gyez ték.

30.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó ság az épí té si en ge dély irán ti ké -
rel met (be je len tést) ha tá ro zat tal el uta sít ja, ha az en ge dély -
ké re lem (be je len tés) és annak mel lék le tei nem elé gí tik ki
29.  § (2) és (3) be kez dé sé ben elõ ír ta kat, és hi ány pót lás sal
sem te he tõk sza bá lyos sá.

(2) A te le pü lés kép, táj kép elõ nyö sebb ki ala kí tá sa, ille -
tõ leg meg óvá sa ér de ké ben az épí tés ügyi ha tó ság a kü lön
jog sza bály ke re tei kö zött elõ ír hat ja

a) az épít mé nyek el he lye zé si mód ját, táj ba és kör nye -
zet be il lesz té sét és mé re te it,

b) az épü le tek hom lok za tá nak, te tõ ze té nek és ta ka rat la -
nul ma ra dó és köz te rü let rõl köz vet le nül lát ha tó ha tár fe lü -
le te i nek ki ala kí tá sát.

(3) En ge dély meg adá sa vagy meg ta ga dá sa ese té ben – a
10.  § (2) be kez dé sé ben és a 21.  § (1) be kez dé sé ben fog lal -
ta kon túl me nõ en és az el já rás jel le gé tõl, a dön tés tar tal má -
tól füg gõ en – a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek tar tal maz nia 
kell ér te lem sze rû en:

a) min den olyan ese ti ha tó sá gi elõ írást, ame lyet az épí -
té si te vé keny ség gel kap cso lat ban az ál ta lá nos ér vé nyû ha -
tó sá gi elõ írásokon és ha tá ro za to kon fe lül vagy azok tól el -
té rõ en al kal maz ni kell,

b) az épít mény ké sõb bi – kár ta la ní tá si igény nél kü li –
át ala kí tá sá nak vagy le bon tá sá nak eset le ges kö te le zett sé -
gét, meg je löl ve azt is, hogy mi lyen fel té tel be kö vet kez te -
kor ese dé kes a kö te le zett ség tel je sí té se,

c) az épí té si te vé keny ség vég zé sé vel kap cso lat ban
szük sé ges sé váló já ru lé kos épít mé nyek (pl. fel vo nu lá si
épü let), épít mény bon tás, te rep ren de zés (kör nye zet ren de -
zés) en ge dé lye zé sé re, illetve kö te le zett sé gé re vo nat ko zó
ren del ke zést,

d) a terv ta nács szak mai vé le mé nyét,

e) a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ké ré sé nek, hasz ná lat -
ba vé tel be je len té sé nek kö te le zett sé gé re  való uta lást,

f) fi gyel mez te tést arra, hogy az épít te tõ az épí té si,
illetve bon tá si te vé keny ség be fe je zé sét köve tõen, a hasz -
ná lat ba vé te li en ge dély ké re lem be nyúj tá sá val egy idõ ben
– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mi nõ sé gû és
mennyi sé gû hul la dék ke let ke zé se ese tén – kö te les el ké szí -
te ni az épí té si te vé keny ség so rán tény le ge sen ke let ke zett
hul la dék ról az elõ írt épí té si hul la dék nyil ván tar tó la pot,
illetve a bon tá si te vé keny ség so rán tény le ge sen ke let ke zett 
hul la dék ról az elõ írt bon tá si hul la dék nyil ván tar tó la pot,
me lyet a kör nye zet vé del mi ha tó ság hoz kell be nyúj ta nia,

g) fi gyel mez te tést arra, hogy az épít mény be épí té si ter -
mé ket, be ren de zést, szer ke ze tet be épí te ni csak annak meg -
fe le lõ ség-iga zo lá sa mel lett le het.

31.  §

(1) Az épí té si en ge dély (be je len tés tu do má sul vé te le) a
hoz zá tar to zó, en ge dé lye zé si zá ra dék kal el lá tott épí té sze -
ti-mû sza ki terv do ku men tá ci ó val együtt jo go sít épí té si te -
vé keny ség vég zé sé re. Az épít te tõ csak a jog erõs és vég re -
hajt ha tó épí té si en ge dély (be je len tés tu do má sul vé te le) és
az ah hoz tar to zó – en ge dé lye zé si zá ra dék kal el lá tott – épí -
té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció bir to ká ban és annak
meg fele lõen, az en ge dély ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta ma
alatt vé gez het épí té si te vé keny sé get.

(2) Az épí té si en ge dély tõl (be je len tés tu do má sul vé te lé -
tõl) és az ah hoz tar to zó épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men -
tá ci ó tól csak újabb jog erõs és vég re hajt ha tó épí tés ügyi ha -
tó sá gi ha tá ro zat (mó do sí tott épí té si en ge dély) vagy be je -
len tés tu do má sul vé te le alap ján sza bad el tér ni, ki vé ve az
olyan el té rést, amely nem mi nõ sül épí té si en ge dély hez,
be je len tés hez kö tött épí té si mun ká nak. Ha az el té rés a
szak ha tó sá gok szak te rü le tét is érin ti, az el té rés en ge dé lye -
zé se so rán az ér de kelt szak ha tó sá gok köz re mû kö dé sé vel
kell el jár ni.

Bontási engedélyezési és bejelentési eljárás

32.  §

(1) Az 1. mel lék let

a) IV. fe je ze té ben meg ha tá ro zott épít mé nyek bon tá sa
bon tá si en ge dély,

b) V. fe je ze té ben meg ha tá ro zott épít mé nyek bon tá sa
be je len tés

alap ján vé gez he tõ.

(2) A bon tá si en ge dély ké re lem hez – a tar ta lom tól füg -
gõ en – mel lé kel ni kell a 24.  § (5) be kez dés a) és b) pont já -
ban, valamint a 28.  § (5) be kez dés b) pont já ban foglal -
takat.
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(3) Bon tás be je len té se ese tén – a tar ta lom tól füg gõ en –
mel lé kel ni kell:

a) az 5. mel lék let III. fe je zet 15. pont já ban meg ha tá ro -
zott egy sze rû sí tett épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ót
2 pél dány ban,

b) a 24.  § (5) be kez dés b) pont já ban fog lal ta kat, to váb bá
c) a 28.  § (5) be kez dés b) pont já ban fog lal ta kat.

33.  §

(1) A bon tá si en ge dé lye zé si el já rás ban a dön tést a ké re -
lem elõ ter jesz tésétõl, a be je len tés tõl szá mí tott

a) 30 na pon be lül kell meg hoz ni az 1. mel lék let IV. fe -
je ze te sze rin ti bon tá si te vé keny sé gek bon tá si en ge dé lye -
zé se,

b) 15 na pon be lül kell meg hoz ni az 1. mel lék let V. fe je -
ze te sze rin ti bon tá si te vé keny sé gek be je len té se
ese tén.

(2) A bon tá si en ge dély ké re lem (be je len tés) el bí rá lá sa
so rán az épí tés ügyi ha tó ság azt vizs gál ja, hogy

a) a ké re lem és mel lék le tei a 17.  §-ban és a 32.  § (2) és
(3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe lel nek-e,

b) a ter ve zett bon tá si mun ka ki elé gí ti-e a vo nat ko zó
biz ton sá gi, kör nye zet vé del mi, kul tu rá lis örök ség vé del mi,
mû sza ki és egyéb szak ha tó sá gi kö ve tel mé nye ket, to váb bá
hogy

c) az épít mény el bon tá sát jog sza bály vagy ingatlan-
 nyilvántartási be jegy zés nem tilt ja-e.

(3) Az épí tés ügyi ha tó ság a bon tá si ké rel met (be je len -
tést) ha tá ro zat tal el uta sít ja, ha

a) a bon tá si en ge dély ké re lem (be je len tés) és annak
mel lék le tei nem elé gí tik ki az e ren de let ben tá masz tott kö -
ve tel mé nye ket, és a ké re lem és mel lék le tei hi ány pót lás sal
sem te he tõk sza bá lyos sá,

b) a ter ve zett bon tá si mun ka sér ti a vo nat ko zó biz ton -
sá gi, kör nye zet vé del mi, kul tu rá lis örök ség vé del mi, táj- és
ter mé szet vé del mi, mû sza ki és egyéb szak ha tó sá gi kö ve -
tel mé nye ket, vagy

c) az épít mény el bon tá sát egyéb kö rül mény (pl. vé dett -
ség) aka dá lyoz za.

(4) A bon tá si en ge dély meg adá sa vagy meg ta ga dá sa
ese té ben – a 10.  § (2) be kez dé sé ben és a 21.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lal ta kon túl me nõ en és az el já rás jel le gé tõl, a dön -
tés tar tal má tól füg gõ en – a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
tar tal maz nia kell ér te lem sze rû en:

a) a bon tá si te vé keny ség vég zé sé vel kap cso lat ban
szük sé ges sé váló já ru lé kos épít mé nyek (pl. fel vo nu lá si
épü let), épít mény bon tás, te rep ren de zés (kör nye zet ren de -
zés) en ge dé lye zé sé re, illetve kö te le zett sé gé re vo nat ko zó
ren del ke zést,

b) a bon tá si te vé keny ség el vég zé sé nek be je len té si kö -
te le zett sé gé re  való uta lást,

c) tá jé koz ta tá sát ar ról, hogy a bon tá si te vé keny ség be -
fe je zé se, illetve ezt tu do má sul vevõ be je len tés tu do má sul

vé te le után az épít te tõ nek az in gat lan-nyil ván tar tás ban a
vál to zás át ve ze té se cél já ból ké rel met, to váb bá a meg -
valósult ál la pot ról zá ra dé kolt vál to zá si váz raj zot kell a
föld hi va tal hoz be nyúj ta nia, illetve az in gat lan ren del te té -
sé ben tör tént vál to zást be kell je len te nie,

d) fi gyel mez te tést arra, hogy az épít te tõ a bon tá si te vé -
keny ség be fe je zé sét köve tõen, a hasz ná lat ba vé te li en ge -
dély ké re lem (be je len tés) be nyúj tá sá val egy idõ ben – a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mi nõ sé gû és mennyi sé -
gû hul la dék ke let ke zé se ese tén – kö te les el ké szí te ni az épí -
té si te vé keny ség so rán tény le ge sen ke let ke zett hul la dék ról 
az elõ írt épí té si hul la dék nyil ván tar tó la pot, illetve a bon tá -
si te vé keny ség so rán tény le ge sen ke let ke zett hul la dék ról
az elõ írt bon tá si hul la dék nyil ván tar tó la pot, me lyet a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság hoz kell be nyúj ta nia.

Rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési
és bejelentési eljárás

34.  §

(1) Az 1. mel lék let VII. fe je ze té ben meg ha tá ro zott épít -
mé nyek ren del te té sé nek meg vál toz ta tá sa en ge dély, illetve
be je len tés alap ján vé gez he tõ.

(2) Az épí té si en ge dély hez (be je len tés hez) kö tött épí té si 
te vé keny ség gel járó ren del te tés meg vál toz ta tá sá ra irá -
nyuló en ge dé lye zé si (be je len té si) el já rás ra az épí té si en ge -
dé lye zé si (be je len té si) el já rás sza bá lya it kell meg fele lõen
al kal maz ni, eb ben az eset ben a ren del te tés meg vál toz ta tá -
sá nak en ge dé lye zé sé re az épí té si en ge délyt meg adó (be je -
len tés tu do má sul vé te lét tar tal ma zó) ha tá ro zat ban ke rül
sor.

(3) A (2) be kez dés te lek, valamint köz te rü let épí té si en -
ge dély hez (be je len tés hez) kö tött épí té si te vé keny ség gel
járó ren del te tés meg vál toz ta tá sá ra irá nyuló en ge dé lye zé si
(be je len té si) el já rás ra is irány adó.

(4) A ren del te tés mó do sí tá si en ge dély ké re lem hez – a
tar ta lom tól füg gõ en – mel lé kel ni kell:

a) épí té si te vé keny ség gel nem járó, illetve nem épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö tött épí té si te vé keny ség gel
együtt járó ren del te tés mó do sí tás ese tén a 24.  § (5) be kez -
dés a) és f) pont já ban, valamint a 28.  § (5) be kez dés b)–d)
és ea) pont já ban meg ha tá ro zot ta kat,

b) épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö tött épí té si te vé -
keny ség gel együtt járó ren del te tés mó do sí tás ese tén a 28.  §
(5) be kez dé sé ben fog lal ta kat.

35.  §

(1) A ren del te tés meg vál toz ta tá sá ra irá nyuló en ge dé lye -
zé si el já rás ban a dön tést a ké re lem elõ ter jesz tésétõl, a be -
je len tés tõl szá mí tott
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a) 60 na pon be lül kell meg hoz ni, ha az az 1. mel lék let
I. fe je ze te sze rin ti épí té si te vé keny ség gel együtt jár,

b) 15 na pon be lül kell meg hoz ni az 1. mel lék let VII. fe -
je ze te sze rin ti ren del te tés meg vál toz ta tás be je len té se ese -
tén, ha az épí té si en ge dély kö te les épí té si te vé keny ség gel
nem jár együtt.

(2) A ren del te tés meg vál toz ta tá sá ra irá nyuló en ge dély
irán ti ké re lem (be je len tés) el bí rá lá sa so rán az épí tés ügyi
ha tó ság kö te les meg gyõ zõd ni ar ról, hogy

a) az el já rás hoz szük sé ges – a 34.  § (4) be kez dé se sze -
rin ti – mel lék le tek ren del ke zés re áll nak-e,

b) a ren del te tés ter ve zett meg vál toz ta tá sa foly tán az
épít mény meg fe lel-e az adott ren del te tés meg vál toz ta tá sát
érin tõ te le pü lés ren de zé si, épí tés ügyi, kör nye zet vé del mi,
mû em lék vé del mi és más jog sza bá lyi elõ írásoknak,

c) a ter ve zett ren del te tés hez az épít mény új hasz no sí tá -
sá nak – ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná la tá nak –
fel té te lei adot tak-e.

(3) A ren del te tés meg vál toz ta tá sá ra irá nyuló en ge dély
meg adá sa vagy meg ta ga dá sa ese té ben – a 10.  § (2) be kez -
dé sé ben és a 21.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kon túlme -
nõen és az el já rás jel le gé tõl, a dön tés tar tal má tól füg gõ en – 
a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek tar tal maz nia kell ér te lem -
sze rû en:

a) min den olyan ese ti ha tó sá gi elõ írást, ame lyet a ren -
del te tés meg vál toz ta tá sá val együtt já ró épí té si te vé keny -
ség gel kap cso lat ban az ál ta lá nos ér vé nyû ha tó sá gi elõ -
írásokon és ha tá ro za to kon fe lül vagy azok tól el té rõ en al -
kal maz ni kell,

b) a ren del te tés meg vál toz ta tá sá val együtt já ró épí té si
te vé keny ség vég zé sé vel kap cso lat ban szük sé ges sé váló já -
ru lé kos épít mé nyek (pl. fel vo nu lá si épü let), épít mény bon -
tás, te rep ren de zés (kör nye zet ren de zés) en ge dé lye zé sé re,
illetve kö te le zett sé gé re vo nat ko zó ren del ke zést.

Használatbavételi engedélyezési és bejelentési eljárás

36.  §

(1) Az 1. mel lék let
a) VIII. fe je ze té ben meg ha tá ro zott épít mé nyek hasz ná -

lat ba vé te le hasz ná lat ba vé te li en ge dély,
b) IX. fe je ze té ben meg ha tá ro zott épít mé nyek hasz ná -

lat ba vé te le be je len tés
alap ján vé gez he tõ.

(2) A hasz ná lat ba vé te li en ge délyt, be je len tést az épít -
mény ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná lat ra al kal -
mas sá vá lá sa kor – a hasz ná lat ba vé tel elõtt – kell kér ni,
illetve kell be je len te ni.

(3) Ha az épít te tõ a bon tá si mun ká la to kat be fe jez te, azt
ha la dék ta la nul kö te les be je len te ni az épí tés ügyi ha tó ság -
nak. A bon tá si mun kák be fe je zé se után az épít te tõ nek – in -
gat lan-nyil ván tar tá si át ve ze tés cél já ból – ké rel met, to váb -
bá kü lön jog sza bály ban elõ írt zá ra dé kolt vál to zá si váz raj -

zot kell az ille té kes föld hi va tal hoz be nyúj ta nia, és ezzel
egy ide jû leg kö te les az épí té si és bon tá si hul la dék ke ze lé -
sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály sze rin -
ti bon tá si hul la dék nyil ván tar tó la pot a kör nye zet vé del mi
ha tó ság hoz be nyúj ta ni.

(4) Egy tel ken, egy épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély alap -
ján egy ide jû leg meg épült több épít mény re, ille tõ leg el vég -
zett több faj ta épí té si te vé keny ség re a hasz ná lat ba vé te li en -
ge délyt kü lön-kü lön is meg le het kér ni, az erre vo nat ko zó
be je len tést meg le het ten ni.

(5) Az épí té si en ge dély ben ere de ti leg már több meg -
valósulási sza kasz ra bon tott épít ke zés ese tén az egyes
meg valósulási sza ka szok ban meg épí tett épít mé nyek re,
ille tõ leg ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná lat ra ön -
ma guk ban al kal mas épít mény ré szek re (ön ál ló ren del te té si
egy sé gek re) sza ka szon ként kü lön-kü lön is le het hasz ná lat -
ba vé te li en ge délyt kér ni.

(6) Ha az épí té si en ge dély ben az épít ke zés sza ka szo lá -
sá ra – az (5) be kez dés ben fog lal tak sze rint – nem ke rült
sor, a meg épí tett, de még be fe je zet len épít mény ren del te -
tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná lat ra ön ma gá ban, ön ál ló an
is al kal mas épít mény ré szé re (ön ál ló ren del te té si egy sé gé -
re) az épít ke zés épí té si en ge dély nek meg fe le lõ tel jes be fe -
je zé sé ig csak ide ig le nes hasz ná lat ba vé te li en ge dély ad ha -
tó, amennyi ben az egyes épít mény ré szek hasz ná la ta a ki vi -
te le zé si mun ká la to kat nem za var ja. Ilyen eset ben az épí té si 
en ge dély sze rin ti tel jes épít mény re a hasz ná lat ba vé te li en -
ge délyt vég le ges jel leg gel csak a ki vi te le zés tel jes be fe je -
zé se után le het meg ad ni. Ilyen eset ben a vég le ges hasz ná -
lat ba vé te li en ge dély-ké re lem hez az e ren de let sze rint mel -
lé kelt do ku men tu mok nak ér te lem sze rû en a hasz ná lat ba
nem vett épít mény ré szek re vo nat ko zó tar ta lom mal kell
bír ni uk.

37.  §

(1) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély ké re lem hez (be je len -
tés hez) – a tar ta lom tól füg gõ en – mel lé kel ni kell

a) a 24.  § (5) be kez dés f) pont já ban fog lal ta kat,

b) a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ nyi lat ko za tát,

c) az érin tett köz mû szol gál ta tó nyi lat ko za tát ar ról,
hogy az el já rás sal érin tett épít mény köz mû szol gál ta tá sa
biz to sí tott,

d) épí té si te vé keny ség gel érin tett épí tett vagy sze relt
égés ter mék-el ve ze tõ ese tén a ké mény sep rõ-ipa ri köz szol -
gál ta tó – kü lön jog sza bály sze rin ti – nyi lat ko za tát arra vo -
nat ko zó an, hogy az érin tett épí tett vagy sze relt égés ter -
mék-el ve ze tõ mû sza ki meg ol dá sa meg fe lel-e a szak sze rû -
ség kö ve tel mé nye i nek,

e) a 24.  § (5) be kez dés a) pont já ban fog lal ta kat, ha a ki -
vi te le zés so rán a jog erõs és vég re hajt ha tó épí té si en ge -
dély tõl és a hoz zá tar to zó jó vá ha gyott épí té sze ti-mû sza ki
do ku men tá ci ó tól, valamint az ezek alap ján ké szült ki vi te -
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le zé si ter vek tõl épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez nem kö -
tött épí té si te vé keny ség gel el tér tek,

f) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség rõl, az épí té si
nap ló ról és a ki vi te le zé si do ku men tá ció tar tal má ról  szóló
ren de let 5. mel lék le te sze rin ti épí té si-bon tá si hul la -
dék-nyil ván tar tó la pot,

g) a 8. mel lék let sze rin ti ki töl tött sta tisz ti kai la pot.

(2) Az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti hul la dék össze sí tõ
la pot az épí tés ügyi ha tó ság ha la dék ta la nul to váb bít ja a
kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re.

38.  §

(1) A hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rás ban a dön -
tést a ké re lem elõ ter jesz tésétõl, a be je len tés tõl szá mí tott

a) 60 na pon be lül kell meg hoz ni az 1. mel lék let I. fe je -
ze te sze rin ti épí té si te vé keny sé gek VIII. fe je zet sze rin ti
hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé se ese tén,

b) 15 na pon be lül kell meg hoz ni az 1. mel lék let IX. fe -
je ze te sze rin ti hasz ná lat ba vé tel be je len té se ese tén.

(2) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem (be je -
len tés) el bí rá lá sa so rán az épí tés ügyi ha tó ság – szük ség
sze rint hely szí ni szem le alap ján is – kö te les meg gyõ zõd ni
ar ról, hogy

a) az épí té si te vé keny sé get az épí té si en ge dély nek, az
ah hoz tar to zó épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ci ó nak,
to váb bá az en ge dé lye zett el té rés nek meg fele lõen vé gez -
ték-e el,

b) az épít mény az épí té si en ge dély ben meg je lölt ren -
del te té sé nek meg fe le lõ és biz ton sá gos hasz ná lat ra al kal -
mas ál la pot ban van-e, valamint

c) az épít mény za var ta lan hasz ná la tá hoz szük sé ges já -
ru lé kos épít mé nyek (pl. par ko lók, hul la dék-, göngyöleg -
tárolók) meg valósultak-e, a fel vo nu lá si épü let el bon tás ra
ke rült-e, a kör nye zet ren de zést el vé gez ték-e.

(3) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély csak ak kor ad ha tó
meg (be je len tés ak kor ve he tõ tu do má sul), ha

a) az épít mény a ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz -
ná lat kö ve tel mé nye i nek meg fe lel, és

b) a szak ha tó ság – ki kö té sek kel vagy anél kül – hoz zá -
já rult.

(4) Az épí tés ügyi ha tó ság a hasz ná lat ba vé te li en ge dély
meg adá sát (be je len tés tu do má sul vé te lét) az ész lelt hi bák
és hi á nyos sá gok meg szün te té sé ig – az egész épít mény re
vagy annak egy ré szé re – a hi á nyos sá gok jel le gé tõl füg -
gõen meg ta gad hat ja, és az épít mény hasz ná lat ba vé te lét
meg tilt hat ja.

(5) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg adá sa (tu do má sul -
vé te le) vagy meg ta ga dá sa (tu do má sul vé tel meg ta ga dá sa)
ese té ben – a 10.  § (2) be kez dé sé ben és a 21.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lal ta kon túl me nõ en és az el já rás jel le gé tõl, a dön -
tés tar tal má tól füg gõ en – a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
tar tal maz nia kell ér te lem sze rû en:

a) tá jé koz ta tá sát ar ról, hogy az épí té si vagy a bon tá si
mun kák be fe je zé se, illetve a jog erõs és vég re hajt ha tó
hasz ná lat ba vé te li (bon tá si, fenn ma ra dá si) en ge dély kéz -
hez vé te le, be je len tés tu do má sul vé te le után az épít te tõ nek
az in gat lan-nyil ván tar tás ban a vál to zás át ve ze té se cél já ból 
ké rel met, to váb bá a meg valósult ál la pot ról zá ra dé kolt vál -
to zá si váz raj zot kell a föld hi va tal hoz be nyúj ta nia, illetve
az in gat lan ren del te té sé ben tör tént vál to zást be kell je len -
te nie,

b) az épí té si en ge dély szá mát, kel tét,
c) a hasz ná lat ba vé te li en ge dély jel le gét,
d) a ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná la tot nem

ve szé lyez te tõ ki sebb hi bák és hi á nyos sá gok ese tén – ha tár -
idõ ki tû zé se és el já rá si bír ság ki sza bá sá nak ki lá tás ba he -
lye zé se mel lett – a meg ál la pí tott hi bák és hi á nyos sá gok
meg szün te té se ér de ké ben szük sé ges épí té si mun kák el -
vég zé sé re vo nat ko zó kö te le zést, valamint

e) fi gyel mez te tést arra, hogy az épít te tõ az épí té si,
illetve bon tá si te vé keny ség be fe je zé sét köve tõen, a hasz -
ná lat ba vé te li en ge dély ké re lem be nyúj tá sá val egy idõ ben
(de leg ké sõbb a ki kö té sek tel je sí té se kor) – a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mi nõ sé gû és mennyi sé gû hul la dék
ke let ke zé se ese tén – kö te les el ké szí te ni az épí té si te vé -
keny ség so rán tény le ge sen ke let ke zett hul la dék ról az elõ -
írt épí té si hul la dék nyil ván tar tó la pot, illetve a bon tá si te -
vé keny ség so rán tény le ge sen ke let ke zett hul la dék ról az
elõ írt bon tá si hul la dék nyil ván tar tó la pot, me lyet a kör nye -
zet vé del mi ha tó ság hoz kell be nyúj ta nia,

f) tá jé koz ta tást ar ról, hogy az el ké szült épü let rõl a kü -
lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint ener gia-ta nú sít ványt
kell ki ál lí ta ni.

39.  §

A hasz ná lat ba vé te li en ge dély (be je len tés tudomásul -
vétele) bir to ká ban a ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz -
ná lat ra al kal mas épít mény tény le ge sen hasz ná lat ba ve he -
tõ. Az épít mény in gat lan-nyil ván tar tás ban  való fel tün te té -
sé hez az erre irá nyuló ké rel met, valamint az ah hoz mel lé -
kelt jog erõs és vég re hajt ha tó hasz ná lat ba vé te li en ge dély,
be je len tés tu do má sul vé te le má so la tát és az épü let-fel tün -
te té si váz raj zot a te rü le ti leg ille té kes föld hi va tal hoz be
kell nyúj ta ni.

Fennmaradási engedély

40.  §

(1) A fenn ma ra dá si (és to vább épí té si) en ge dély meg -
adá sá nak fel té te le i re, valamint az en ge dély nél kü li bon tás
jog kö vet kez mé nyé re az Étv. 48.  § (1) és (2) be kez dé se
irány adó.

(2) Fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sa ese tén, ha – az
Étv. 44.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, az épít mény
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ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná la tá ra vo nat ko zó
nyi lat ko za tok alap ján – en nek fel té te lei fenn áll nak, a ha tó -
ság az épí tés ügyi bír ság be fi ze té sé ig meg ha tá ro zott idõ re
 szóló fenn ma ra dá si en ge dély ben egy ben ide ig le ne sen az
épít mény hasz ná lat ba vé te lé re vo nat ko zó en ge délyt is ad.

(3) Ha a (2) be kez dés sze rin ti en ge dély meg adá sát köve -
tõen az épít te tõ a sza bály ta lan épí té si te vé keny ség  miatt
ki sza bott épí tés ügyi bír sá got be fi ze ti, a bír ság be fi ze té sé -
nek épít te tõ ál ta li iga zo lá sát köve tõen a fenn ma ra dás ra és
hasz ná lat ba vé tel re vo nat ko zó en ge délyt a ha tó ság – kü lön
ké re lem nél kül – egy sze rû sí tett ha tá ro zat tal vég le ge sí ti.

(4) A fenn ma ra dá si en ge dély ké re lem hez
a) fenn ma ra dá si és to vább épí té si en ge dé lye zés ese tén

– a tar tal má tól füg gõ en – mel lé kel ni kell a 28.  § (5) be kez -
dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ
– en nek hi á nyá ban épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ – nyi lat -
ko za tát, valamint

b) vég le ges fenn ma ra dá si en ge dély ké re lem ese tén a
37.  § sze rin ti mel lék le te ket.

41.  §

(1) A fenn ma ra dá si en ge dé lye zé si el já rás ban a dön tést a 
ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí tott

a) 60 na pon be lül kell meg hoz ni az 1. mel lék let I. fe je -
ze te sze rin ti épí té si te vé keny sé gek fenn ma ra dá si en ge dé -
lye zé se, illetve fenn ma ra dá si és to vább épí té si en ge dé lye -
zé se ese tén,

b) 30 na pon be lül kell meg hoz ni az en ge dély nél kül el -
vég zett, az 1. mel lék let IV. fe je ze te sze rin ti bon tá si te vé -
keny sé gek bon tá sá nak tu do má sul vé te le kor, illetve az
1. mel lék let II. fe je ze te sze rin ti épí té si te vé keny sé gek
fenn ma ra dá si en ge dé lye zé se kor, valamint az en ge dély
nél kül el vég zett, az V. fe je zet sze rin ti bon tá si te vé keny sé -
gek tu do má sul vé te le kor.

(2) Fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sa vagy meg ta ga dá -
sa ese té ben – a 10.  § (2) be kez dé sé ben és a 21.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en és az el já rás jel le gé tõl, a
dön tés tar tal má tól füg gõ en – a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé -
nek tar tal maz nia kell ér te lem sze rû en:

a) min den olyan ese ti ha tó sá gi elõ írást, ame lyet az épí -
té si te vé keny ség gel kap cso lat ban az ál ta lá nos ér vé nyû ha -
tó sá gi elõ írásokon és ha tá ro za to kon fe lül vagy azok tól el -
té rõ en al kal maz ni kell,

b) az épít mény ké sõb bi – kár ta la ní tá si igény nél kü li –
át ala kí tá sá nak vagy le bon tá sá nak eset le ges kö te le zett sé -
gét, meg je löl ve azt is, hogy mi lyen fel té tel be kö vet kez te -
kor ese dé kes a kö te le zett ség tel je sí té se,

c) a to vább épí té si te vé keny ség meg kez dé sé nek be je -
len té sé re, illetve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ese tek ben az adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó kö te le zett ség
elõ írását,

d) az épí té si te vé keny ség vég zé sé vel kap cso lat ban
szük sé ges sé váló já ru lé kos épít mé nyek (pl. fel vo nu lá si

épü let), épít mény bon tás, te rep ren de zés (kör nye zet ren de -
zés) en ge dé lye zé sé re, illetve kö te le zett sé gé re vo nat ko zó
ren del ke zést,

e) a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ké ré sé nek, hasz ná lat -
ba vé tel be je len té sé nek kö te le zett sé gé re  való uta lást,

f) tá jé koz ta tá sát ar ról, hogy az épí té si vagy a bon tá si
mun kák be fe je zé se, illetve a jog erõs és vég re hajt ha tó
hasz ná lat ba vé te li (bon tá si, fenn ma ra dá si) en ge dély kéz -
hez vé te le, be je len tés tu do má sul vé te le után az épít te tõ nek
az in gat lan-nyil ván tar tás ban a vál to zás át ve ze té se cél já ból 
ké rel met, to váb bá a meg valósult ál la pot ról zá ra dé kolt vál -
to zá si váz raj zot kell a föld hi va tal hoz be nyúj ta nia, illetve
az in gat lan ren del te té sé ben tör tént vál to zást be kell je len -
te nie,

g) a fenn ma ra dá si en ge dély jel le gét,
h) a ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná la tot nem

ve szé lyez te tõ ki sebb hi bák és hi á nyos sá gok ese tén – ha tár -
idõ ki tû zé se és el já rá si bír ság ki sza bá sá nak ki lá tás ba he -
lye zé se mel lett – a meg ál la pí tott hi bák és hi á nyos sá gok
meg szün te té se ér de ké ben szük sé ges épí té si mun kák el -
vég zé sé re vo nat ko zó kö te le zést, valamint

i) fi gyel mez te tést arra, hogy az épít te tõ az épí té si,
illetve bon tá si te vé keny ség be fe je zé sét köve tõen, a fenn -
ma ra dá si vagy hasz ná lat ba vé te li en ge dély ké re lem be nyúj -
tá sá val egy idõ ben – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mi nõ sé gû és mennyi sé gû hul la dék ke let ke zé se ese tén –
kö te les el ké szí te ni az épí té si te vé keny ség so rán tény le ge -
sen ke let ke zett hul la dék ról az elõ írt épí té si hul la dék nyil -
ván tar tó la pot, illetve a bon tá si te vé keny ség so rán tény le -
ge sen ke let ke zett hul la dék ról az elõ írt bon tá si hul la dék
nyil ván tar tó la pot, me lyet a kör nye zet vé del mi ha tó ság hoz
kell be nyúj ta nia,

j) tá jé koz ta tást ar ról, hogy az el ké szült épü let rõl a kü -
lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint ener gia-ta nú sít ványt
kell ki ál lí ta ni.

(3) Az épít mény rész re vo nat ko zó fenn ma ra dá si en ge -
dély meg adá sá val egy idõ ben az épí tés ügyi ha tó ság nak
ren del kez nie kell az épít mény be fe je zé sé re vo nat ko zó to -
vább épí tés rõl is. Az épít mény épí té si mun ká i nak tel jes be -
fe je zé se után hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rást kell
le foly tat ni.

(4) A fenn ma ra dá si en ge dély ha tá ro zat tal, illetve a bon -
tás tu do má sul vé te lé vel egy ide jû leg, egy ha tá ro zat ban az
épí tés ügyi bír ság ról  szóló dön tést is meg kell hoz ni.

(5) A fenn ma ra dá si, illetve fenn ma ra dá si és to vább épí -
té si en ge dé lye zé si el já rás so rán az Étv. 48.  §-ában és
49.  §-ában, valamint e ren de let – épí tés ügyi ha tó sá gi el já -
rá sok ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyai és en ge dé lye zé si el -
já rá sok ra vo nat ko zó kö zös sza bá lyai mel lett – 40.  §-ában
és 41.  §-ában fog lal ta kon túl

a) e ren de let nek az épí té si és a hasz ná lat ba vé te li en ge -
dé lye zé si el já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it, to váb bá

b) – szük ség sze rint – az épí tés ügy ha tó sá gi kö te le zé si
el já rá sok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, valamint az épí tés ügyi 
bír ság ról  szóló kü lön jog sza bály ren del ke zé se it
is al kal maz ni kell.
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3. Cím

KÖTELEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS

Építésrendészeti és kötelezési eljárás

42.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó ság az Étv. 51.  § (1)–(3) be kez dé se
sze rint, az ott meg ha tá ro zott sze mély ter hé re, amennyi ben

a) az épí tés ügyi jog sza bály ban, illetve jog erõs és vég -
re hajt ha tó épí tés ügyi ha tó sá gi dön tés ben (be je len tés tu do -
má sul vé te lé ben) elõ írt kö te le zett sé gét az elõ írt ha tár idõ -
ben ön ként nem tel je sí tet te, vagy

b) egyéb ként az Étv. 47.  §-a sze rint szük sé ges,
a kö te le zett ség tel je sí té sét, illetve vég re haj tá sát el ren de li.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ke re té ben, ha va la -
mely más ha tó ság a ha tás kö ré be tar to zó, a szak te rü let re
irány adó jog sza bá lyok ren del ke zé se in ala pu ló, a szak te rü -
let kö ve tel mé nye i nek (kör nye zet-, ter mé szet- vagy kul tu -
rá lis örök ség vé del mi, egész ség ügyi, tûz vé del mi stb. kö ve -
tel mény) ér vény re jut ta tá sát cél zó in téz ke dés meg té te lé re
irá nyuló meg ke re sé se csak épí tés ügyi ha tó sá gi kö te le zés
út ján jut tat ha tó ér vény re, a szak ha tó sá gi vagy más ha tó sá -
gi meg ke re sés tel je sí té sét az épí tés ügyi ha tó ság csak ha -
tás kö re vagy ille té kessége hi á nyá ban ta gad hat ja meg. Az
épí tés ügyi ha tó ság kö te le zé si el já rást foly tat le, ha in téz ke -
dé si kö te le zett sé ge a ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján fenn -
áll.

(3) Az épí tés ügyi ha tó ság az en ge dély nél kü li bon tás té -
nyé nek be je len té sét ha tá ro zat tal tu do má sul ve szi, és az
Étv. 49.  §-a sze rint jár el.

(4) Az épí té si en ge dély és be je len tés, illetve bon tá si en -
ge dély és bon tás be je len té se nél kül vé gez he tõ épí té si és
bon tá si mun kát is csak

a) a sza bá lyo zá si terv és a he lyi épí té si sza bály zat,
b) az ál ta lá nos ér vé nyû kö te le zõ épí tés ügyi elõ írások,

to váb bá
c) más ha tó sá gi (vé dõ te rü le ti, biz ton sá gi, köz egész ség -

ügyi, tûz vé del mi, kör nye zet vé del mi, kul tu rá lis örök ség vé -
del mi és ter mé szet vé del mi, az egész sé ges és biz ton sá gos
mun ka vég zés re vo nat ko zó stb.) elõ írások
meg tar tá sá val sza bad vé gez ni.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek meg sér té se 
ese tén a sza bály ta la nul vég zett épí té si te vé keny sé gek jog -
kö vet kez mé nye it kell al kal maz ni.

(6) Az épí tés ügyi ha tó ság
a) te le pü lés ren de zé si, köz biz ton sá gi, köz le ke dés biz -

ton sá gi, köz tisz ta sá gi, to váb bá más köz ér dek bõl vagy a
hasz ná lat mód ja  miatt a te lek ha tá ra in ke rí tés épí té sét el -
ren del he ti vagy meg tilt hat ja,

b) köz ér dek nek mi nõ sü lõ köz biz ton sá gi, köz le ke dés -
biz ton sá gi ér dek bõl a meg lé võ ke rí tést le bon tat hat ja,
illetve el ren del he ti az át lát ha tó vá tör té nõ át ala kí tá sát,

c) he lyi épí té si sza bály zat, vagy annak ren del ke zé se
 hiányában a te lek ha tá ra in tám fal épí té sét el ren del he ti.

43.  §

(1) A 42.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell el jár -
ni ak kor is, ha az épít te tõ (en ge dé lyes) az épí tés ügyi ha tó -
sá gi en ge dély ben fog lalt fel té te le ket (ki kö té se ket) az ott
meg je lölt ha tár idõ ig ön ként nem tel je sí tet te, fel té ve hogy
az épít te tõ (en ge dé lyes) élt az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge -
dély ben szá má ra biz to sí tott le he tõ ség gel.

(2) Az épí té si te vé keny ség vég zé sé nek hely szí ni meg til -
tá sá ra az Étv. 45.  § (4) és (5) be kez dé se irány adó. E köz -
ben sõ in téz ke dés ke re té ben az épí tés ügyi ha tó ság a ve -
szély hely zet el há rí tá sá hoz szük sé ges azon na li in téz ke dé -
sek meg té te lét el ren del he ti, ha az élet ve szély  miatt vagy a
köz biz ton ság ér de ké ben szük sé ges, ille tõ leg ha az azon na -
li be avat ko zás el mu lasz tá sa je len tõs vagy hely re hoz ha tat -
lan kár ral jár na. Az épí tés ügyi ha tó ság az in téz ke dés so rán
igény be ve he ti a ve szély el há rí tá sá hoz szük sé ges ha tó sá -
gok köz re mû kö dé sét is. Az e be kez dés sze rin ti in téz ke dé -
sek el ren de lé sé rõl, valamint az el já rás meg szün te té sé rõl
vagy foly ta tá sá ról az épí tés ügyi ha tó ság vég zés sel dönt.

(3) Ha az épí tés ügyi ha tó ság a (2) be kez dés ben fog lal -
tak sze rint az el já rás foly ta tá sá ról dönt és az Étv. 48.  §
(3) be kez dé se sze rin ti in téz ke dést kez de mé nye zi, vég zés -
sel köz ben sõ in téz ke dés ként meg tilt hat ja az épí té si te vé -
keny ség foly ta tá sát mind ad dig, amíg az épít te tõ bon tá si
kö te le zett sé gé nek ele get nem tesz, illetve jog erõs és vég -
re hajt ha tó fenn ma ra dá si en ge déllyel nem ren del ke zik.

(4) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti el já rás so rán az épí tés -
ügyi ha tó ság a meg ál la pí tá sa i ról a hely szí nen jegy zõ köny -
vet vesz fel, to váb bá a sza bály ta lan ál la pot ról áb rá zo lást
(raj zot, fény ké pet, vi deo fel vé telt) ké szít. A (2) be kez dés -
ben fog lalt eset ben az épí tés ügyi ha tó ság a meg ho zott vég -
zést a hely szí nen lévõ épí té si nap ló ba be jegy zi, és a jegy -
zõ köny vet, ille tõ leg a köz ben sõ vég zés egy pél dá nyát a
hely szí nen át ad ja a kö te le zett vagy a kép vi se lõ je ré szé re.
Ha ez nem le het sé ges, azt a kö te le zet tel hi va ta los úton
köz li.

(5) A 22.  § (7) be kez dé se sze rin ti eset ben az el sõ fo kú
épí tés ügyi ha tó ság az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély ér vé -
nyes sé gé nek le jár tát köve tõen – leg ké sõbb 60 na pon be -
lül – hely szí ni el len õr zést tart, és az ott ta pasz tal tak alap ján 
az aláb bi in téz ke dést te szi:

a) ha az épít mény hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg adá -
sá ra al kal mas, úgy az épí tés ügyi ha tó ság az elõ írt mel lék -
le tek be nyúj tá sá ra és il le té k meg fi ze té sé re  való kö te le zés
mel lett – szank ci ók ki lá tás ba he lye zé sé vel – hasz ná lat ba -
vé te li en ge dé lye zé si (be je len té si) el já rás meg in dí tá sá ra
hív ja fel az épít te tõt,

b) ha az épít mény hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg adá -
sá ra még nem al kal mas, úgy az épí tés ügyi ha tó ság

ba) a még hát ra lé võ, épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez
nem kö tött épí té si te vé keny ség el vég zé sé re, majd ezt
köve tõen a hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg ké ré sé re – a
 hiányzó mun ká la tok el vég zé sé hez ará nyos ha tár idõ ki tû -
zé sé vel és szank ci ók ki lá tás ba he lye zé sé vel – kö te le zi az
épít te tõt,
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bb) in téz ke dik az épí té si te vé keny ség vég zé sé nek
azon na li le ál lí tá sa és az eb bõl ere dõ eset le ges ve szély hely -
zet el há rí tá sa iránt, ha a még hát ra lé võ épí té si te vé keny ség
vég zé se épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö tött; fel hív ja a
fi gyel met arra, hogy az in téz ke dést köve tõen foly ta tott
épí té si te vé keny ség épí tés ren dé sze ti jog kö vet kez mé nyek -
kel jár, és hogy az épít te tõ jog sze rû en csak ak kor foly tat -
hat ja az épí té si te vé keny sé get, ha az épí té si en ge délyt is -
mé tel ten meg ké ri a ha tá lyos jog sza bá lyi fel té te lek sze rint.

44.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó ság a kö te le zett ség tel je sí té sé nek,
illetve az az zal kap cso la tos mun ká la tok nak a tû ré sé re is
kö te lez he ti mind azo kat, akik a kö te le zet tet az épí tés ügyi
ha tó sá gi ha tá ro zat tal el ren delt kö te le zett ség tel je sí té sé ben
köz vet le nül aka dá lyoz zák vagy aka dá lyoz tat ják.

(2) A tû rés re kö te le zés re az aláb bi ese tek ben ke rül het sor:
a) a kö te le zett sé get ki mon dó ha tá ro zat ban, ha a vég re -

haj tás el ma ra dá sa élet ve széllyel vagy hely re hoz ha tat lan
kár ral jár na, és a ha tó ság ha tá ro za tát a fel leb be zés re te kin -
tet nél kül vég re hajt ha tó nak nyil vá ní tot ta,

b) a ha tó sá gi vég re haj tást el ren de lõ vég zés ben, ha a
vég re haj tás el ma ra dá sa élet ve széllyel vagy hely re hoz ha -
tat lan kár ral jár na, és vár ha tó, hogy az érin tet tek a vég re -
haj tást aka dá lyoz ni fog ják,

c) az el ren delt kö te le zett ség tû ré sé re kö te le zõ kü lön
vég zés ben, ha a kö te le zett hi telt ér dem lõ en iga zol ta, hogy
a kö te le zett ség vég re haj tá sát õ leg alább két al ka lom mal
meg kí sé rel te, de a tû rés re kö te le zett õt meg aka dá lyoz ta
ab ban.

45.  §

(1) A kö te le zé si el já rás ban a dön tést a kö te le zé si el já rás
hi va tal ból tör té nõ meg in dí tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül
meg kell hoz ni.

(2) Kö te le zés ese tén a 10.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta -
kon túl me nõ en az el sõ fo kú ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
tar tal maz nia kell:

a) a kö te le zett ne vét, meg ne ve zé sét, la kó he lyét (szék -
he lyét, te lep he lyét) vagy tar tóz ko dá si he lyét,

b) a kö te le zett ség üte me zé sét, sza ka szo lá sát és tel je sí -
té sé nek ha tár nap ját vagy ha tár ide jét és az ön kén tes jog kö -
ve tés (tel je sí tés) el ma ra dá sá nak vagy nem az elõ írásnak
meg fe le lõ ha tár idõ ben és mó don tör té nõ tel je sí té sé nek
jog kö vet kez mé nye it,

c) a kö te le zett ség vég re haj tá sa so rán be tar tan dó elõ -
írásokról, a vár ha tó kö vet kez mé nyek rõl, kap cso ló dó kö te -
le zett sé gek rõl  szóló tá jé koz ta tást, valamint

d) pénz fi ze tés re kö te le zés ese té ben a ké se del mi pót lék -
ról tör té nõ tá jé koz ta tást is.

(3) Ha a kö te le zés mû em lé ki te rü le tet vagy vé dett ré gé -
sze ti le lõ he lyet érint, az épí tés ügyi ha tó ság az in téz ke dé sé -
rõl tá jé koz tat ja a kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tó sá got is.

(4) Ha az épí tés ügyi ha tó sá gi kö te le zés or szá gos je len -
tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tet, ille tõ leg euró pai kö zös -
sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tet
(Na tu ra 2000 te rü le tet) érint, ak kor az épí tés ügyi ha tó ság
tá jé koz tat ja a ter mé szet vé del mi ha tó sá got is.

46.  §

(1) Több sze mély együt tes kö te le zé se ese tén,
a) ha a kö te le zett ség tel je sí té se oszt ha tó, az egyes kö te -

le zet tek rész kö te le zett sé ge it – a pol gá ri jog sza bá lyai sze -
rint – kü lön-kü lön meg kell ha tá roz ni,

b) ha a kö te le zett ség tel je sí té se oszt ha tat lan, a kö te le -
zés egye tem le ges.

(2) Az épí tés ügyi ha tó ság a kö te le zett sé get csak a fel tét -
le nül szük sé ges mér ték ben ál la pít hat ja meg.

(3) A kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges épí té si te -
vé keny sé gek és az ezzel kap cso la tos cse lek mé nyek el vég -
zé se üte mek re és sza ka szok ra bont va is elõ ír ha tó. Ha az el -
ér ni kí vánt cél ér de ké ben el vég zen dõ te vé keny sé gek meg -
ha tá ro zá sá hoz szük sé ges, el ren del he tõ az érin tett in gat lan, 
ille tõ leg épít mény elõ ze tes fe lül vizs gá la ta, szak ér tõi vé le -
mény be szer zé se és – szük ség ese tén – épí té sze ti-mû sza ki
terv el ké szít te té se, to váb bá sza bály ta lan épí tés ese tén
fenn ma ra dá si en ge dély, épít mény (épít mény rész) en ge -
dély nél kü li, illetve ren del te tés tõl el té rõ hasz ná la ta ese tén
pe dig a hasz ná lat ba vé te li, illetve a ren del te tés meg vál toz -
ta tá si en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sa is.

(4) A kö te le zett ség tel je sí té sé nek ha tár ide jét – azon na li
be avat ko zást igény lõ ve szély hely zet ese té nek ki vé te lé -
vel – az összes kö rül mény figye lembe véte lével kell meg -
ál la pí ta ni. Ha az épí tés ügyi ha tó ság olyan kö te le zett ség
tel je sí té sét ren de li el, amely nek vég sõ ha tár ide jét jog sza -
bály ál ta lá nos ér vénnyel írja elõ, a tel je sí té si ha tár idõ leg -
fel jebb a jog sza bály ban meg ál la pí tott ha tár idõ le jár tá ig
ter jed het.

Végrehajtási eljárás

47.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó ság a kö te le zett sé get meg ál la pí tó
ha tá ro za tot a ha tá ro zat jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vá lá -
sa után – ha az az in gat lan-nyil ván tar tás ba be je gyez he tõ
jo got vagy fel je gyez he tõ tényt ál la pít meg – az Étv. 47.  §
(3) be kez dé se sze rint meg kül di a te rü le ti leg ille té kes föld -
hi va tal nak az in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés
vé gett.

(2) Ha a kö te le zett a kö te le zett sé gét meg ál la pí tó jog erõs 
és vég re hajt ha tó ha tá ro zat ban fog lalt mun ká la to kat,
illetve te vé keny sé get az elõ írt ha tár idõ ben és mó don ön -
ként nem tel je sí tet te, az épí tés ügyi ha tó ság kö te les a vég -
re haj tás ról gon dos kod ni a Ket. VIII. fe je ze té ben fog lal tak
sze rint.
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(3) Az épí tés ügyi ha tó ság ál tal el ren delt mun ká la tok és
cse lek mé nyek költ sé gei a kö te le zet tet – több kö te le zett
egye tem le ges kö te le zé se ese tén va la mennyi kö te le zet tet
egye tem le ge sen – ter he lik.

(4) Ha a kö te le zett kül föl dön vagy is me ret len he lyen
tar tóz ko dik, ille tõ leg az ügy ben nem tud ön ál ló an el jár ni,
és a ha zai kép vi se le té re meg ha tal ma zott sze mély, ille tõ leg
tör vényes kép vi se lõ je nincs, vagy pe dig a jö ve del mi, va -
gyo ni hely ze te  miatt az el ren delt kö te le zett ség tel je sí té sé re 
nem ké pes és a tel je sí tés ha lasz tást nem tûr, az el ren delt
mun ká la tok – kö te le zett költ sé gé re és ve szé lyé re tör té nõ –
el vé gez te té sé rõl az épí tés ügyi ha tó ság gon dos ko dik a Ket.
130.  §-a, 131.  §-a és 140.  §-a sze rint.

(5) Ha az el ren delt mun ká la tok költ sé ge a köz be szer zé -
sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény ben meg ha tá ro zott
ér ték ha tárt el éri, a mun ká la tok el vég zé sé re vo nat ko zó
meg bí zás ki adá sa so rán annak ren del ke zé sei sze rint kell
el jár ni.

(6) A vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv – az er rõl  szóló
dön tés jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vá lá sát köve tõen – az
ál ta la el vé gez te tett mun ká la tok be fe je zé sét köve tõen a fel -
me rült költ sé ge ket – több sze mély együt tes kö te le zé se ese -
té ben a rész kö te le zett sé gek ará nyá ban meg osz tott költ sé -
get – a Ket. 132–137.  §-a alap ján hajt ja be.

(7) Ha a meg ha tá ro zott cse lek mény vég re haj tá sá ra kö -
te le zett fel hí vás ra ha tár idõ ben a fel me rült költ sé ge ket ön -
ként nem fi zet te meg, költ ség vi se lé si kö te le zett sé gét a
vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv vég zés sel ál la pít ja meg.

(8) Az épí tés ügyi ha tó ság, amennyi ben a vég re hajt ha tó
kö te le zett sé get – annak nem tel je sí té se  miatt a kö te le zett
ter hé re ha tó sá gi úton, a fel me rü lõ költ sé ge ket meg elõ le -
gez ve – maga vé gez te ti el, a költ sé gek ere jé ig, a Ket.
136.  § (3) be kez dé se sze rint vég zés sel kér he ti az érin tett
in gat lan vég re haj tás alá vo ná sát, ille tõ leg az Étv. 47.  §
(4) be kez dé se sze rint az érin tett in gat lan ra jog erõs ha tó sá -
gi ha tá ro zat tal kér he ti jel zá log jog be jegy zé sét a föld hi va -
tal nál.

IV. Fejezet

A TELEKALAKÍTÁSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MÛSZAKI 
DOKUMENTÁCIÓ

48.  §

(1) A ter ve zett épí té si te vé keny ség te lek ala kí tá si, illetve 
épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ci ó ját (a továb biak ban:
terv do ku men tá ció) a ter ve zett épít mény he lyé nek, kör nye -
ze té nek, ren del te té sé nek, a ter ve zett épí té si te vé keny ség
jel le gé nek, a terv faj tá nak, valamint az épí tés ügyi ha tó sá gi
el já rás jel le gé nek meg fe le lõ – a 3. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott – tar tal mú és rész le te zett sé gû do ku men tu mok ból
ma gyar nyel ven kell össze ál lí ta ni.

(2) A ter ve zõ az épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ció
össze ál lí tá sa so rán gon dos ko dik ar ról, hogy az épí tés ügyi

ha tó ság ren del ke zé sé re áll jon a hely szín rõl, annak kör nye -
ze té rõl ké szí tett min den olyan hi telt ér dem lõ do ku men tum 
(terv, kép fel vé tel, hi va ta los fel jegy zés, egyéb ok irat, nyi -
lat ko zat stb.), amely a ter ve zés alap ját ké pez te, és amely
le he tõ vé te szi a dön tés meg ho za ta lát, az épí tés ügyi ha tó sá -
gi en ge dély meg adá sa fel té te le i nek vizs gá la tát, iga zo lá sát.

(3) Az épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ó nak kö te le zõ
rész e a lát vány terv

a) a jog sza bállyal vé dett épít mé nyen vagy te rü le ten
tör té nõ épí té si te vé keny ség ese tén, vagy

b) ha azt kü lön jog sza bály elõ ír ja.

49.  §

A do ku men tá ci ó ban az Étv. 31.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sí té sét a vo nat ko zó
szab vá nyok al kal ma zá sa hi á nyá ban azok kal leg alább
egyen ér té kû mû sza ki meg ol dás al kal ma zá sá val kell iga -
zol ni.

50.  §

(1) A terv do ku men tá ci ót alá író-cím lap pal, tar ta lom -
jegy zék kel és terv jegy zék kel kell el lát ni. A cím lap az en -
ge dé lye zés tár gyát ké pe zõ épí té si te vé keny ség sza ba tos
meg ne ve zé sén és az in gat lan azo no sí tó ada ta in túl tar tal -
maz za az épít te tõ ne vét, illetve cég meg ne ve zé sét, a ter ve -
zõ ne vét. Az alá író lap tar tal maz za a ter ve zés ben részt vett
min den ter ve zõ ne vét, a ter ve zé si jo go sult ság szá mát és a
ter ve zõ sa ját ke zû alá írá sát.

(2) Az egyes kü lön ál ló terv la po kon sze re pel tet ni kell:
a) a ter ve zett épí té si te vé keny ség meg ne ve zé sét, az

épít mény ren del te té sét,
b) az épí té si te vé keny ség gel érin tett in gat lan cí mét és

hely raj zi szá mát,
c) az adott terv rajz sza ba tos meg ne ve zé sét és mé ret ará -

nyát ön ál ló áb rán ként,
d) a ter ve zõk ne vét és ere de ti alá írá sát,
e) a ter ve zés idõ pont ját,
f) az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge délyt ké rel me zõ ne vét és

ere de ti alá írá sát.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

51.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in dult el sõ fo kú el já rás ban
kell al kal maz ni.
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(2) Azok nak a köz tiszt vi se lõk nek, akik szá má ra az épí -
tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó köz tiszt vi se lõk to vább -
kép zé sé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let 2006., illetve 2007.
év ben to vább kép zé si kö te le zett sé get ál la pít meg, kö te le -
zett sé gük nek a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint
2009. de cem ber 31-ig kell ele get ten ni ük.

(3) Az épü le tek ener ge ti kai jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá -
sá ról  szóló 7/2006. (V. 24.) TNM ren de let ren del ke zé se it
az e ren de let ben sza bá lyo zot tak sze rint a fo lya mat ban lévõ 
épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ban is al kal -
maz ni kell.

(4) A épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ban – ha szak ha tó sá -
gi köz re mû kö dés szük sé ges – az egyes épít mé nyek kel,
épí té si mun kák kal és épí té si te vé keny sé gek kel kap cso la -
tos épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ról  szóló
46/1997. (XII. 29.) KTM ren de let 2. szá mú mel lék le té ben,
illetve a te lek ala kí tás ról  szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM ren -
de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott ha tó sá gok mû köd nek
köz re szak ha tó ság ként.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

52.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az épí tés ügyi ha tó sá gi kö te le zé si el já rás ról  szóló
40/1997. (XII. 21.) KTM ren de let,

b)  az egyes épít mé nyek kel, épí té si mun kák kal és épí -
tési te vé keny sé gek kel kap cso la tos épí tés ügyi ha tó sá gi en -
ge dé lye zé si el já rá sok ról  szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM
ren de let I. fe je ze te, 11–14.  §-a, 16–20.  §-a, 22–33.  §-a,
35–37.  §-a, 38.  § (2) be kez dé se, va la mennyi al cí me, II. fe -
je zet meg je lö lé se és címe, to váb bá 1. és 3–5. szá mú mel -
lék le te,

c) a te lek ala kí tás ról  szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM ren -
de let 5–16.  §-a, 5.  §-t, 6.  §-t és 9.  §-t meg elõ zõ al cí me,

d) az egyes épí tés ügyi jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 2/2002. (I. 7.) FVM ren de let 2.  §-a,

e) az egyes épí tés ügyi jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 12/2003. (III. 24.) BM ren de let,

f) az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–
NKÖM–TNM együt tes ren de let 4.  §-a és 8.  §-a, to váb bá
1. és 2. szá mú mel lék le te.

Baj nai Gor don s. k.,

ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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1. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

Építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött, illetve engedély és bejelentés nélkül végezhetõ
építési tevékenységek

I. A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – a II. és III. fe je zet ben fog lal tak ki vé te lé vel – épí té si en ge dély alap ján vé gez he tõ ek:

1. épít mény épí té se, bõ ví té se, el moz dí tá sa,

2. az épí té si en ge dély hez kö tött épít mény fel újí tá sa, hely re ál lí tá sa, át ala kí tá sa vagy kor sze rû sí té se, ha annak so rán az
épít mény tar tó szer ke ze ti rend sze rét vagy tar tó szer ke ze ti ele me it meg kell vál toz tat ni, át kell ala kí ta ni, el kell bon ta ni,
meg kell erõ sí te ni,

3. az e ren de let sze rint épí té si en ge dély hez kö tött épít mény hom lok za tá nak – te her hor dó szer ke ze ti vál toz ta tá sá val
együtt járó – meg vál toz ta tá sá ra ke rül sor (nem tar to zik ide pl. a hom lok za ti nyí lás zá ró át hi da ló mé re tét nem vál toz ta tó
cse ré je, az utó la gos hõ szi ge te lés stb.),

4. meg lé võ épít mény ben hu za mos tar tóz ko dás ra szol gá ló he lyi sé get tar tal ma zó ön ál ló ren del te té si egy sé gek szá má -
nak meg vál toz ta tá sa, ha en nek so rán az épít mény tar tó szer ke ze ti rend sze rét vagy tar tó szer ke ze ti ele me it meg kell vál toz -
tat ni, át kell ala kí ta ni, el kell bon ta ni, meg kell erõ sí te ni,

5. fel vo nó, moz gó lép csõ és moz gó jár da épí té se, át he lye zé se vagy a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fõbb mû sza -
ki ada tok meg vál toz ta tá sá val járó át ala kí tá sa, lift gép ház épí té se,

6. pol gá ri lõ tér épí té se,

7. az épít mény nek, épít mény rész nek a hasz ná lat ba vé te li, illetve fenn ma ra dá si en ge dély tõl, en nek hi á nyá ban az ere -
de ti, illetve meg lé võ ren del te tés tõl el té rõ hasz ná la ta, ha az épí té si en ge dély kö te les épí té si te vé keny ség gel is együtt jár,

8. elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény ese té ben
a) an ten na lé te sí té se, ha bár mely irá nyú mé re te a 4,0 m-t meg ha lad ja,
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b) mû tárgy nak mi nõ sü lõ an ten na tar tó szer ke zet lé te sí té se, ha a tel jes hossza a 6,0 m-t meg ha lad ja,
c) mé ret tõl füg get le nül an ten na, an ten na tar tó szer ke zet, csat la ko zó mû tárgy lé te sí té se, ha épít mé nyen tör té nõ el he -

lye zé se az épít mény tar tó szer ke ze té nek meg erõ sí té sét igény li,
d) a mû em lé ki vé de lem alatt álló épít mé nyen vagy te rü le ten az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott épí té si te vé keny sé gek

vég zé se mé ret ha tár nél kül,

9. köz te rü le ten – a fen ti e ken túl me nõ en – park, ját szó tér, sport pá lya épí té se, ke rí tés épí té se,

10. az épí tett égés ter mék-el ve ze tõ,

11. a te lek ter mé sze tes te rep szint jé nek vég le ges jel le gû meg vál toz ta tá sa
a) kül te rü le ti vé dett ter mé sze ti te rü le ten, Na tu ra 2000 te rü le ten és jog sza bály ban meg ha tá ro zott vé de lem mel érin tett

mû em lé ki te rü le ten 1,0 m-t meg ha la dó an,
b) egyéb te rü le ten 3,0 m-t meg ha la dó an,

12. mû em lé ki vé de lem alatt álló épít mény vagy jog sza bály ban meg ha tá ro zott vé de lem mel érin tett mû em lé ki te rü le -
ten álló meg lé võ épít mény

a) hom lok za tán vég zett épí té si te vé keny ség (pl. át ala kí tás, fel újí tás, nyí lás zá ró-cse re, va ko lás, szí ne zés, fe lü let kép zés),
b) hom lok za tá ra, fö dé mé re vagy te tõ ze té re sze relt bár mely sze rel vény, be ren de zés, an ten na, an ten na tar tó szer ke zet,

mû tárgy lé te sí té se,
c) hom lok za tán, te tõ ze tén, valamint mû em lé ki te rü le ten hir de té si vagy rek lám cé lú épít mé nyek, be ren de zé sek, szer -

ke ze tek el he lye zé se mé ret re való te kin tet nél kül,
d) hu za mos tar tóz ko dás ra szol gá ló he lyi sé get tar tal ma zó ön ál ló ren del te té si egy sé gei szá má nak meg vál toz ta tá sa,

13. jog sza bály ban meg ha tá ro zott vé de lem mel érin tett mû em lé ki te rü le ten ut cai ke rí tés épí té se,

14. a II. fe je zet 2., 4., 5., 7., 9. és 22., 23. pont já ban meg ha tá ro zott ér té ket, mér té ket meg ha la dó jel lem zõ jû épít mény
épí té se, bõ ví té se, épí té si te vé keny ség vég zé se.

II. A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – az I. és III. fe je zet ben fog lal tak ki vé te lé vel – be je len tés alap ján vé gez he tõ ek:

1. te me tõ te rü le tén sír bolt, ur na fül ke, ur na sír bolt épí té se,

2. ren dez vé nye ket ki szol gá ló, ide ig le nes, leg fel jebb 180 na pig fenn ál ló, 60 m2 vagy an nál ki sebb brut tó alap te rü le tû
és 5,0 m vagy an nál ki sebb épít mény ma gas sá gú

a) szín pad, mu tat vá nyos, szó ra koz ta tó, ven dég lá tó, ke res ke del mi, valamint elõ adás tar tá sá ra szol gá ló épít mény,
b) a zárt, ál lan dó jel le gû ki ál lí tá si célú te rü le ten be lül ki ál lí tá si vagy el sõ se gélyt nyúj tó épít mény

épí té se vagy leg fel jebb ugyan ek ko ra mé ret ben tör té nõ bõ ví té se,

3. siló, öm lesz tett anyag-, fo lya dék- és gáz tá ro ló épí té se,

4. a 100 m2 vagy an nál ki sebb brut tó alap te rül ete tû és 4,0 m vagy an nál ki sebb épít mény ma gas sá gú, hu za mos em ber i
tar tóz ko dás ra nem al kal mas vagy nem em ber i tar tóz ko dás ra szol gá ló épít mé nyek (pl. ál lat tar tá si épít mény, va de te tõ, ár -
nyék szék, áll vány za tok) épí té se,

5. 500 m2 vagy an nál ki sebb brut tó alap te rü le tû, ide ig le nes (sze zo ná lis) jel le gû, egy év ben össze sen leg fel jebb 6 hó -
na pig fenn ál ló, le ve gõ vel fel fújt vagy fe szí tett fe dé sek (sá tor szer ke ze tek) épí té se,

6. a te lek ter mé sze tes te rep szint jé nek 3,0 m vagy an nál ki sebb, vég le ges jel le gû meg vál toz ta tá sa az I. fe je zet 11. pont -
já ban fog lal tak figye lembe véte lével,

7. szo bor, em lék mû, ke resz t, em lék jel, em lék fal épí té se, lé te sí té se, ha a ta lap za tá nak ma gas sá ga 6,0 m vagy an nál ki -
sebb,

8. az e ren de let ha tá lya alá tar to zó épít mé nyen vagy at tól kü lön ál ló an a 2,0 m2-es fe lü let nagy sá got meg ha la dó rek -
lám-, cég-, cím táb la vagy fény rek lám, hir de té si vagy rek lám cé lú épít mény, ki ra kat szek rény épí té se, el he lye zé se, lé te sí -
té se,

9. a ren de zett te rep szint tõl szá mí tott 3,0 m vagy an nál ala cso nyabb tám fal épí té se,

10. köz for ga lom elõl el zárt, tel ken be lü li, te her gép jár mû-for ga lom mal is ter helt út, tér bur ko lat, 2 m fesz táv nál na -
gyobb át eresz, be já ró-, át já ró híd épí té se,
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11. az épü let hom lok za tá ra sze relt vagy az épü let hom lok za ta elé épí tett fix vagy ki nyi tott ál la po tú, a hom lok za ti sík -
tól 3,0 m-nél na gyobb és 20 m2-nél na gyobb víz szin tes ve tü le tû ki ál lá sú elõ te tõ, vé dõ te tõ, er nyõ szer ke zet épí té se, fel sze -
re lé se,

12. 10 m3-nél na gyobb net tó ûr tar tal mú tar tály el he lye zé se,

13. ön kor mány za ti ren de let tel vé det té nyil vá ní tott épít mény vagy ilyen te rü le ten álló meg lé võ épít mény hom lok za -
tán vég zett épí té si te vé keny ség (pl. át ala kí tás, fel újí tás, nyí lás zá ró-cse re, va ko lás, szí ne zés, fe lü let kép zés), a hom lok za -
tá ra, fö dé mé re vagy te tõ ze té re sze relt sze rel vé nyek, be ren de zé sek, an ten na, an ten na tar tó szer ke zet, mû tárgy lé te sí té se;
az ilyen épít mé nye ken, te rü le te ken hir de té si vagy rek lám cé lú épít mé nyek, be ren de zé sek, szer ke ze tek el he lye zé se,

14. be épí tés re szánt te rü le ten a hu za mos em ber i tar tóz ko dás ra nem szánt, a 100 m2 brut tó alap te rü le tet meg ha la dó és
6,0 m-es épít mény ma gas ság nál na gyobb mé re tû, idény jel le gû (szét szed he tõ), az év so rán leg fel jebb 6 hó nap ra fel ál lí tott
fó lia sá tor, üveg ház épí té se,

15. a 30 m3-t meg ha la dó tér fo ga tú ál lan dó és a 60 m3-nél na gyobb tér fo ga tú szét szed he tõ, idény jel le gû, az év so rán
leg fel jebb 6 hó nap ra fel ál lí tott ma gán hasz ná la tú ker ti víz-, für dõ me den ce épí té se,

16. ház tar tá si szi lárd hul la dék gyûj tõ, -tar tály, -tá ro ló épí té se 10 m2 fe let t,

17. meg lé võ épít mény ben hu za mos tar tóz ko dás ra szol gá ló he lyi sé get tar tal ma zó ön ál ló ren del te té si egy sé gek szá má -
nak meg vál toz ta tá sa,

18. a pi he nés cél ját szol gá ló ol dalt nyi tott, osz lop pal, pil lér rel alá tá masz tott (lá bon álló) ker ti tetõ épí té se 20 m2-es
alap te rü le tet meg ha la dó mé ret ben,

19. az épí tés köz ér de kû jel le gé re te kin tet tel elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény ese té ben, ha az épít te tõ vagy a Ma gyar
Ál lam tu laj do ná ban álló vas út, gyors for gal mi út te rü le tén üze mi cé lo kat szol gál

a) an ten na lé te sí té se, ha bár mely irá nyú mé re te a 4,0 m-t meg ha lad ja,
b) mû tárgy nak mi nõ sü lõ an ten na tar tó szer ke zet lé te sí té se, ha a tel jes hossza a 6,0 m-t meg ha lad ja,
c) mé ret tõl füg get le nül an ten na, an ten na tar tó szer ke zet, csat la ko zó mû tárgy lé te sí té se, ha épít mé nyen tör té nõ el he -

lye zé se az épít mény tar tó szer ke ze té nek meg erõ sí té sét igény li,

20. jog sza bállyal vé dett mû em lé ki te rü le ten a III. fe je zet 3., 4., 6., 8., 10., 17., 22., 27. pont já ban meg ha tá ro zott épí té -
si te vé keny sé gek,

21. vé dett ter mé szet vé del mi te rü le ten és Na tu ra 2000 te rü le ten a III. fe je zet 2. pont a) al pont ja sze rin ti épít mény, a
4. pont sze rin ti mé re tû és jel lem zõ jû ál lat tar tá si épít mény és a hoz zá kap cso ló dó 24. pont sze rin ti ál lat ki fu tó, valamint
25. pont sze rin ti trá gya tá ro ló, a 15. pont ban a be épí tés re szánt te rü le ten meg ha tá ro zott mér té kû üveg ház, fó lia sá tor a be -
épí tés re nem szánt te rü le ten is,

22. 30 m2 vagy an nál ki sebb brut tó alap te rü le tû, áru sí tás cél ját szol gá ló kis ke res ke del mi épít mény épí té se,

23. az épü let egy tel jes hom lok za ti fe lü le tét érin tõ épí té si te vé keny ség (pl. át ala kí tás, fel újí tás, tel jes fe lü let szí ne zé se, 
tel jes fe lü let kép zés meg vál toz ta tá sa, tel jes épí té sze ti ka rak ter meg vál toz ta tá sa).

III. A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek épí té si en ge dély és be je len tés nél kül vé gez he tõ ek:

1. te me tõ te rü le tén ur na sír hely, (ket tõs) sír hely, sír jel épí té se, el he lye zé se,

2. ren dez vé nye ket ki szol gá ló, ide ig le nes, leg fel jebb 15 na pig fenn ál ló, 30m2 vagy an nál ki sebb brut tó alap te rü le tû és
4,0 m vagy an nál ki sebb épít mény ma gas sá gú

a) szín pad, mu tat vá nyos, szó ra koz ta tó, ven dég lá tó, ke res ke del mi, valamint elõ adás tar tá sá ra szol gá ló,
b) a zárt, ál lan dó jel le gû ki ál lí tá si célú te rü le ten be lül ki ál lí tá si vagy el sõ se gélyt nyúj tó

épít mény épí té se vagy leg fel jebb ugyan ek ko ra mé ret ben tör té nõ bõ ví té se,

3. a te lek ha tá ra in, valamint a te lek te rü le tén ke rí tés épí té se,

4. a 10 m2 vagy an nál ki sebb brut tó alap te rü le tû és 2,5 m vagy an nál ki sebb épít mény ma gas sá gú, hu za mos em ber i tar -
tóz ko dás ra nem al kal mas vagy nem em ber i tar tóz ko dá sá ra szol gá ló épít mé nyek (pl. ál lat tar tá si épít mény, va de te tõ, ár -
nyék szék, moz gat ha tó WC) épí té se,

5. elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény lé te sí té se az aláb bi fel té te lek együt tes tel je sü lé se ese té ben:
a) an ten na lé te sí té se, ha bár mely mé re te 4 m vagy an nál ki sebb, és
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b) mû tárgy nak mi nõ sü lõ an ten na tar tó szer ke zet lé te sí té se, ha a tel jes hossza 6 m vagy an nál ki sebb, és
c) an ten na, an ten na tar tó szer ke zet, csat la ko zó mû tárgy lé te sí té se, ha épít mé nyen tör té nõ el he lye zé se az épít mény tar -

tó szer ke ze té nek meg erõ sí té sét nem igény li,

6. az 50 m2-es, vagy an nál ki sebb alap te rü le tû, ide ig le nes (sze zo ná lis) jel le gû, az év so rán leg fel jebb 6 hó na pig fenn -
ál ló, le ve gõ vel fel fújt vagy fe szí tett fe dé sek (sá tor szer ke ze tek) épí té se,

7. a te lek ter mé sze tes te rep szint jé nek 1,0 m vagy an nál ki sebb, vég le ges jel le gû meg vál toz ta tá sa,

8. szo bor, em lék mû, ke resz t, em lék jel épí té se, el he lye zé se, ha annak tal pa za tá val együtt mért ma gas sá ga 3,0 m-es
vagy an nál ki sebb,

9. a 2,0 m2-es vagy at tól ki sebb fe lü let nagy sá gú rek lám-, cég-, cím táb la vagy fény rek lám, hir de té si vagy rek lám cé lú
épít mény, ki ra kat szek rény épí té se, el he lye zé se, lé te sí té se,

10. a ren de zett te rep szint tõl szá mí tott 1,0 m vagy at tól ala cso nyabb tám fal épí té se,

11. köz for ga lom elõl el zárt, tel ken be lü li, te her gép jár mû-for ga lom nél kü li út, tér bur ko lat, 2 m fesz tá vú vagy an nál ki -
sebb át eresz, be já ró-, át já ró híd épí té se,

12. az épü let hom lok za tá ra sze relt vagy az épü let hom lok za ta elé épí tett fix vagy ki nyi tott ál la po tú, a hom lok za ti sík -
tól 3,0 m vagy an nál ki sebb és 20 m2 vagy an nál ki sebb víz szin tes ve tü le tû ki ál lá sú elõ te tõ, vé dõ te tõ, er nyõ szer ke zet épí -
té se, fel sze re lé se,

13. nap ener gia-kol lek tor, szel lõ zõ-, klí ma- és sze relt égés ter mék-el ve ze tõ és sze rel vé nyei, ri asz tó be ren de zés, vil -
lám há rí tó-be ren de zés, áru- és pénz au to ma ta, ke rék pár tar tó, sze lek tív hul la dék gyûj tõ, szõ nyeg po ro ló, so rom pó, ár nyé -
ko ló, nö vény tá masz, 10 m3 vagy an nál ki sebb ûr tar tal mú tar tály el he lye zé se,

14. ma gas les, er dei épít mény épí té se, va de te tõ,

15. hu za mos em ber i tar tóz ko dás cél ját nem szol gá ló, be épí tés re nem szánt te rü le ten mé ret kor lá to zás nél kül, be épí tés -
re szánt te rü le ten a 100 m2 vagy an nál ki sebb alap te rü le tû és 6 m vagy an nál ki sebb épít mény ma gas sá gú, idény jel le gû
(szét szed he tõ), az év so rán leg fel jebb 6 hó nap ra fel ál lí tott üveg ház vagy fó lia sá tor épí té se,

16. a 30 m3, vagy an nál ki sebb tér fo ga tú ál lan dó jel le gû és a 60 m3 vagy an nál ki sebb tér fo ga tú szét szed he tõ, idény jel -
le gû, az év so rán leg fel jebb 6 hó nap ra fel ál lí tott ma gán hasz ná la tú ker ti víz-, für dõ me den ce épí té se,

17. e ren de let ha tá lya alá tar to zó köz mû be csat la ko zá si mû tárgy épí té se,

18. e ren de let ha tá lya alá tar to zó köz mû pót ló mû tárgy épí té se,

19. ház tar tá si szi lárd hul la dék gyûj tõ, -tar tály, -tá ro ló épí té se leg fel jebb 10 m2 vagy an nál ki sebb alap te rü le tig,

20. ker ti épít mény (hin ta, csúz da, ho mo ko zó, szö kõ kút, pi he nés és já ték cél já ra szol gá ló mû tárgy, ker ti nap kol lek tor
stb.) épí té se,

21. ker ti épí tett tûz ra kó hely épí té se,

22. ker ti lu gas, pi he nés cél ját szol gá ló ol dalt nyi tott, osz lop pal, pil lér rel alá tá masz tott (lá bon álló) ker ti tetõ épí té se
leg fel jebb 20 m2-es alap te rü le tig,

23. ház tar tá si célú ke men ce, hús füs tö lõ, jég ve rem, zöld ség ve rem épí té se,

24. ál lat ki fu tó (ka rám) épí té se,

25. ház tar tá si célú trá gya tá ro ló, kom posz tá ló, ár nyék szék épí té se,

26. ker ti sza bad lép csõ, ker ti te rep lép csõ és lej tõ épí té se,

27. zász ló tar tó osz lop (zász ló rúd) és zász ló tar tó épí té se,

28. a ge o dé zi ai épít mény épí té se,

29. épít mény épí té sé hez szük sé ges, annak hasz ná lat ba vé te le kor el bon tan dó áll vány zat, fel vo nu lá si épü let épí té se
mé ret ha tár nél kül,

30. a pi he nés cél ját szol gá ló ol dalt nyi tott, osz lop pal, pil lér rel alá tá masz tott (lá bon álló) ker ti tetõ épí té se 20 m2-es
alap te rü le tet nem meg ha la dó mé ret ben.
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IV. A kö vet ke zõ bon tá si te vé keny sé gek bon tá si en ge dély alap ján vé gez he tõ ek:

1. az 1000 m3-nél na gyobb tér fo ga tú és a ren de zett te rep csat la ko zás tól mér ten 9,0 m-nél ma ga sabb épít mény ma gas -
sá gú épít mény bon tá sa,

2. mû em lé ki vé de lem alatt álló te rü le ten mé ret ha tár nél kül bár mely épít mény,

3. zárt so rú vagy ik res be épí té si mód ese té ben egy vagy több mé ret ha tár nél kü li épü let bon tá sa.

V. A kö vet ke zõ bon tá si te vé keny sé gek be je len tés alap ján vé gez he tõ ek:

1. a ren de let ha tá lya alá tar to zó elekt ro ni kus hír köz lé si épít mény bon tá sa,

2. a ren de zett te rep szint tõl szá mí tott 1,5 m-nél ma ga sabb tám fal le bon tá sa,

3. az 1000 m3-nél ki sebb tér fo ga tú és a ren de zett te rep csat la ko zás tól mér ten 9,0 m-nél nem ma ga sabb épít mény ma -
gas sá gú la kó épü let bon tá sa,

4. mé ret tõl füg get le nül
a) a pol gá ri vé del mi épít mény (óvó hely), ille tõ leg
b) a köz te rü let rõl nyí ló vagy az alatt lévõ min den pin ce

bon tá sa,

5. mé ret tõl és ren del te tés tõl füg get le nül min den olyan épít mény bon tá sa, amely az besz tet tar tal maz.

VI. Az épí tés ügyi ha tó ság en ge dé lye szük sé ges az aláb bi te lek ala kí tás faj tá hoz:

1. te lek cso port új ra osz tá sá hoz,

2. te lek fel osz tás hoz,

3. te lek egye sí tés hez és

4. te lek ha tár-ren de zés hez.

VII. A kö vet ke zõ ese tek ben az épí tés ügyi ha tó ság ren del te tés meg vál toz ta tá si en ge dé lye, illetve az épít te tõ be je len té se
szük sé ges:

1. Az épít mény nek, az épít mény rész nek, az ön ál ló ren del te té si egy ség nek a hasz ná lat ba vé te li, illetve fenn ma ra dá si
en ge dély tõl, en nek hi á nyá ban az ere de ti, illetve meg lé võ ren del te tés tõl el té rõ hasz ná la tá hoz, ha az épí té si en ge dély hez
kö tött épí té si te vé keny ség gel is együtt jár, az épí tés ügyi ha tó ság en ge dé lye (épí té si en ge dé lye) szük séges.

2. Az épít mény nek, az ön ál ló ren del te té si egy ség nek a hasz ná lat ba vé te li, illetve fenn ma ra dá si en ge dély tõl, en nek
 hiányában az ere de ti, illetve meg lé võ ren del te tés tõl el té rõ hasz ná la tá hoz – ha nem épí té si en ge dély hez kö tött épí té si te -
vé keny ség gel jár együtt – az épít te tõ be je len té sé nek az épí tés ügyi ha tó ság ál ta li tu do má sul vé te le szük sé ges ab ban az
eset ben, ha az aláb bi ak ban meg je lölt ren del te té se ket érin tõ vál to zás kö vet ke zik be:

a) lakó,
b) szál lás hely-szol gál ta tó, üdü lõ (hét vé gi ház),
c) iro da,
d) ven dég lá tó,
e) egész ség ügyi, szo ciá lis,
f) hu za mos em ber i tar tóz ko dás ra szol gá ló:
fa) sport,
fb) ipar i,
fc) ke res ke del mi,
fd) el lá tó, szol gál ta tó,
fe) kö zös sé gi szó ra koz ta tó, egyéb mû ve lõ dé si, mû vé sze ti, kul tu rá lis,
ff) ne ve lé si-ok ta tá si,

és ha a tel jes ön ál ló ren del te té si egy ség ren del te té se meg vál to zik, vagy ha a he lyi ség, he lyi ség-cso port, épít mény rész
ren del te té se meg vál toz ta tá sá val új, ön ál ló ren del te té si egy ség jön lét re.

3. A la kás ren del te tés meg szû né se, illetve ke let ke zé se, to váb bá a gép ko csi tá ro ló ren del te tés meg szû né se ab ban az
eset ben is be je len tés hez kö tött, ha a ren del te tés vál to zás épí té si te vé keny ség gel nem jár együtt.
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4. Ha a 2. pont ban fel so rolt ren del te té sek kö zöt ti vál to zás épí té si te vé keny ség gel nem jár együtt, úgy a ren del te tés – a
vo nat ko zó anya gi jogi sza bá lyok, valamint egyéb jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi, szak ha tó sá gi en ge dé lyek be -
tar tá sa mel lett – a 3. pont ban fog lalt ki vé tel lel az épí tés ügyi ha tó ság en ge dé lye, illetve be je len tés nél kül megváltoztat -
ható.

5. Mû em lé ki leg vé dett épít mény nek, ön ál ló ren del te té si egy ség nek a hasz ná lat ba vé te li, illetve fenn ma ra dá si en ge -
dély tõl, en nek hi á nyá ban az ere de ti, illetve meg lé võ ren del te tés tõl – a 2. pont ban fog lal ta kon túl me nõ – el té rõ hasz ná la -
tá hoz a kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tó ság en ge dé lye szük sé ges.

VIII. Az e mel lék let I. fe je ze te sze rin ti épí té si te vé keny sé gek ese té ben az épí té si te vé keny ség re hasz ná lat ba vé te li en ge -
délyt kell kér ni.

IX. Az e mel lék let II., IV. és V. fe je ze te sze rin ti épí té si-bon tá si te vé keny sé gek ese té ben az épí té si te vé keny ség hasz ná -
lat ba vé te lét, el ké szül tét be kell je len te ni.

2. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

Az építésügyi hatósági engedély-kérelem tartalma

Ik ta tó szám: ................................

Ada tok:

1. Az épí té si te vé keny ség gel érin tett in gat lan címe, hely raj zi szá ma:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2. Az épít te tõ neve, címe:
1......................................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................................................
4......................................................................................................................................................................................

3. Az in gat lan nal ren del kez ni jo go sul tak neve, címe:
1......................................................................................................................................................................................
2......................................................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................................................
4......................................................................................................................................................................................

4. A ké rel me zett en ge dély faj tá ja:
elvi te lek ala kí tá si en ge dély
te lek ala kí tá si en ge dély
elvi épí té si en ge dély
épí té si en ge dély
mó do sí tott épí té si en ge dély
bon tá si en ge dély
hasz ná lat ba vé te li en ge dély
fenn ma ra dá si en ge dély
fenn ma ra dá si és to vább épí té si en ge dély
elvi ren del te tés mó do sí tá si en ge dély
ren del te tés meg vál toz ta tá sá ra irá nyuló en ge dély
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5. A ké re lem tár gya és annak rö vid le írá sa:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

6. A ké re lem tár gyá val össze füg gés ben ko ráb ban ke let ke zett ha tó sá gi en ge dé lyek (ha tá ro za tok) meg ne ve zé se, szá ma,
kel te:

...............................................................................................  ..........................................  ..................................

...............................................................................................  ..........................................  ..................................

...............................................................................................  ..........................................  ..................................

7. Mel lék le tek

épí té si (az in gat lan nal való ren del ke zé si) jo go sult ság iga zo lá sa ..... pld

épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció ..... pld

ter ve zõi nyi lat ko zat ..... pld

ter ve zõi jo go sult ság iga zo lá sa ..... pld

fe le lõs mû sza ki ve ze tõ nyi lat ko za ta ..... pld

épí té si mû sza ki ellen õr nyi lat ko za ta

épí tés ügyi szak ér tõi nyi lat ko zat, vé le mény ..... pld

terv ta ná csi ál lás fog la lás ..... pld

in gat lan ügyi ha tó ság en ge dé lye a ter mõ föld más célú hasz ná la tá ra

egyéb ok irat ..... pld

8. a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. ren de let 1. vagy 3. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott te vé keny ség vagy épít mény ese tén a Korm. ren de let
5.  § (2) be kez dés db) vagy dc), il le tõ leg 10.  § (2) be kez dés a) vagy c) pont ja sze rin ti dön tés, a 24.  § alap ján le foly ta tott
össze vont el já rás ese tén az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély

Ké re lem:

Alul írott .............................................................. (név, cím) épí tés ügyi ha tó sá gi en ge délyt ké rek az 1. pont ban meg je lölt 
in gat la non új épít mény el he lye zé sé re, épí té sé re, fenn ma ra dá sá ra, to vább épí té sé re, meg lé võ épít mény át ala kí tá sá ra,
 bõvítésére, fel újí tá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re, el moz dí tá sá ra, le bon tá sá ra, épí té si te vé keny ség vég zé sé re,
fenn ma ra dá sá ra, épít mény, épít mény rész, ön ál ló ren del te té si egy ség hasz ná lat ba vé te lé re, ren del te té sé nek meg vál toz ta -
tá sá ra, te lek ala kí tás en ge dé lye zé sé re, elvi en ge dé lye zés re.

(A kí vánt rész alá hú zan dó!)

Kelt ..........................................., ..................... év ................................... hó ............ nap

................................................................................
alá írás (épít te tõ, ké rel me zõ)
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3. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

Építésügyi hatósági bejelentés

Ik ta tó szám: .........................

Ada tok:

1. Az épí té si te vé keny ség gel érin tett in gat lan címe, hely raj zi szá ma:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2. Az épít te tõ (be je len tõ) neve, címe:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

3. Az in gat lan nal ren del kez ni jo go sul tak neve, címe:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

4. A be je len tés faj tá ja:
épí tés-be je len tés
bon tás-be je len tés
hasz ná lat ba vé tel-be je len té se
ren del te tés meg vál toz ta tá sá ra irá nyuló be je len tés

5. A be je len tés tár gya és annak rö vid le írá sa:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

6. A be je len tés tár gyá val össze füg gés ben ko ráb ban ke let ke zett ha tó sá gi en ge dé lyek (ha tá ro za tok) meg ne ve zé se, szá ma, 
kel te:
...............................................................................................  ..........................................  ..................................
...............................................................................................  ..........................................  ..................................
...............................................................................................  ..........................................  ..................................

7. Mel lék le tek
épí té si (az in gat lan nal való ren del ke zé si) jo go sult ság iga zo lá sa ..... pld
épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció ..... pld
ter ve zõi nyi lat ko zat ..... pld
ter ve zõi jo go sult ság iga zo lá sa ..... pld
fe le lõs mû sza ki ve ze tõ nyi lat ko za ta ..... pld
in gat lan ügyi ha tó ság en ge dé lye a ter mõ föld más célú hasz ná la tá ra
egyéb ok irat ..... pld
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Ké re lem:

Alul írott .............................................................. (név, cím) be je len tem az 1. pont ban meg je lölt in gat la non új épít mény
el he lye zé sét, épí té sét, meg lé võ épít mény át ala kí tá sát, bõ ví té sét, fel újí tá sát, hely re ál lí tá sát, kor sze rû sí té sét, el moz dí tá sát, 
le bon tá sát, épít mény, épít mény rész, ön ál ló ren del te té si egy ség hasz ná lat ba vé te lét, ren del te té sé nek meg vál toz ta tá sát,
elvi en ge dé lye zé sét, épí té si te vé keny ség vég zé sét.

(A kí vánt rész alá hú zan dó!)

Kelt ..........................................., ..................... év ................................... hó ............ nap

................................................................................
alá írás (be je len tõ, épít te tõ)

4. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

Egyéb építésügyi hatósági eljárás

Ik ta tó szám: ..................

Ada tok:

1. A ké re lem mel érin tett in gat lan címe, hely raj zi szá ma:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2. Az épít te tõ neve, címe:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

3. A ké rel me zett en ge dély faj tá ja:
jog utód lá si en ge dély
el já rás fel füg gesz té se
rész let fi ze té si en ge dély
tel je sí té si (hi ány pót lá si, vég re haj tá si) ha tár idõ hosszab bí tá sa irán ti en ge dély
el já rá si bír ság el en ge dé se
en ge dély ér vé nyé nek meg hosszab bí tá sa
iga zo lá si ké re lem
egyéb

4. A ké re lem tár gya és annak rö vid le írá sa:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

5. A ké re lem tár gyá val össze füg gés ben ko ráb ban ke let ke zett ha tó sá gi en ge dé lyek (ha tá ro za tok) meg ne ve zé se, szá ma,
kel te:
...............................................................................................  ..........................................  ..................................
...............................................................................................  ..........................................  ..................................
...............................................................................................  ..........................................  ..................................
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6. Mel lék le tek
 épí té si (az in gat lan nal való ren del ke zé si) jo go sult ság iga zo lá sa ..... pld
ke re set le vél ..... pld
egyéb ok irat ..... pld

Ké re lem:

Alul írott ........................................................................................................................................................... (név, cím)
Épí tés ügyi ha tó sá gi en ge délyt ké rek az 1. pont ban meg je lölt in gat la non
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

(A kí vánt rész alá hú zan dó!)

Kelt ..........................................., ..................... év ................................... hó ............ nap

................................................................................
alá írás (ké rel me zõ)

5. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

Az építészeti-mûszaki dokumentáció tartalma

I. Ál ta lá nos elõ írások
1. Az épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ció tar tal mi ele mei a ter ve zés tár gyá tól füg gõ en:
a) írá sos mun ka ré szek kü lö nö sen:
aa) tar ta lom jegy zék,
ab) ter ve zé si prog ram,
ac) mû sza ki le írás,
ad) szak vé le mény,
b) raj zi mun ka ré szek kü lö nö sen:
ba) in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so lat,
bb) a ter ve zõ ál tal ké szí tett hely szín rajz,
bc) szük ség sze rint ala po zá si terv,
bd) víz szin tes alap rajz (szük ség sze rint bel sõ épí té sze ti funk ci o ná lis alap raj zi ki egé szí tés sel),
be) füg gõ le ges met szet rajz a ja va solt ré teg rend fel tün te té sé vel,
bf) az épít mény kü lön bö zõ irá nyok ból lát ha tó kül sõ né ze te it áb rá zo ló né zet rajz (hom lok zat),
bg) szak ági terv szük ség sze rint,
bh) üze me lés tech no ló gi ai terv szük ség sze rint,
c) egyéb mun ka ré szek le het nek:
ca) fotó,
cb) ut ca kép,
cc) ma kett,
cd) lát vány terv,
ce) ál cá zá si terv,
cf) ki lá tá si-rá lá tá si terv,
d) a tar tó szer ke ze ti do ku men tá ció a tar tó szer ke zet aláb bi ele me i rõl tar tal maz írá sos és/vagy raj zi mun ka ré sze ket:
da) ala po zás,
db) te her hor dó fa lak és pil lé rek,
dc) mo no lit és elõ re gyár tott fö dé mek és azok ele mei (le me zek, ge ren dák, ko szo rúk, ki vál tók stb.)
dd) szin tek át hi da lá sá ra szol gá ló szer ke ze tek (lép csõ, rám pa stb.).
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2. Tar tó szer ke zet: olyan épít mény szer ke zet, szer ke ze ti elem, amely nek fel ada ta az erõ ha tá sok fel vé te le és to váb bí tá -
sa (pl. a ta laj ra). A tar tó szer ke zet az épít mény „erõ ta ni vá zát” al kot ja, ezért erõ ta ni (sta ti kai) ter ve zés sel az egyen súly
meg tar tá sá ra úgy kell mé re tez ni, hogy a vár ha tó ha tá sok (ter hek) kö vet kez té ben a meg en ge dett mér té ket meg ha la dó
mér té kû el moz du lás, tö rés, re pe dés, fo lyás ne ke let kez zék.

3. A tar tó szer ke ze ti mû sza ki le írás a ter ve zett tar tó szer ke zet jel lem zõ it tar tal maz za. Ké szül het a tar tó szer ke ze ti terv
ki egé szí té se ként, és ön ál ló an, ha egye dül ez adja meg a ter ve zett épít mény tar tó szer ke ze té nek le írá sát, jel lem zõ it. A tar -
tó szer ke ze ti mû sza ki le írás tar tal maz min den olyan fon tos jel lem zõt, ame lyet a ter ve zõ a szer ke zet meg ter ve zé sé nél
figye lembe vett, illetve ame lyet a ki vi te le zés so rán be kell tar ta ni, így kü lö nö sen:

a) a szer ke zet alap ve tõ rend sze ré nek le írá sa,
b) az al kal ma zott szá mí tá si mo dell,
c) a szer ke zet tí pu sa, mé re tei,
d) a társ ter ve zõk ál tal meg adott adat szol gál ta tás (ta laj me cha ni ka, gé pé szet stb.).

4. Köz hasz ná la tú épít mény ese tén a hely szín raj zon és a vo nat ko zó terv la po kon mé ret ada tok meg adá sá val áb rá zol ni
kell az aka dály men tes és biz ton sá gos köz le ke dé si le he tõ sé get biz to sí tó meg ol dá so kat a te lek köz te rü le ti csat la ko zá si
pont já tól az épü let be já ra tá ig.

5. Zárt so rú be épí tés ese tén a szom szé dos, meg lé võ épü le tek fel tá rás út ján meg ha tá ro zott alap sík já nak meg adá sán túl -
me nõ en meg kell ter vez ni a meg lé võ épü le tek szük sé ges alap-meg erõ sí té sé nek meg ol dá sát is.

6. Az épí té si te vé keny ség gel érin tett tel ken, ha az épí té si te vé keny ség a te lek ter mé sze tes te rep vi szo nya i nak a meg -
vál toz ta tá sát is ered mé nye zi, a csa pa dék víz-el ve ze té sé nek mû sza ki meg ol dá sát is áb rá zol ni kell. A te lek ter mé sze tes te -
rep vi szo nyá nak fel töl tés sel vagy te rep be vá gás sal tör té nõ meg vál toz ta tá sa ese tén a te lek ere de ti és a meg vál toz ta tott,
vég le ges ál la po tát a te rep szint ma gas sá gá nak áb rá zo lá sá val mé re te zett te rep met sze ten kell be mu tat ni.

7. Az azo nos alap raj zi és szer ke ze ti ki ala kí tá sú szin tek alap raj zai – a kü lön bö zõ szint ma gas sá gok egy ér tel mû je lö lé -
sé vel – a do ku men tá ci ó ban össze von ha tók. Több sza kasz ra bon tott épít ke zés ese té ben az egyes meg va ló su lá si sza ka szo -
kat a terv raj zo kon egy ér tel mû en je löl ni kell.

8. Mû sza ki le írás
Is mer te ti az épít mény re vo nat ko zó, a terv la po kat ki egé szí tõ in for má ci ó kat, valamint
a) az épít mény (épít mény rész) – kü lön jog sza bály sze rin ti szá mí tá si – ér té két (szá mí tott épít mény ér ték),
b) a tel jes épít mény ere de ti ren del te té sét, valamint az át ala kí tott épít mény új ren del te té sét, üze mel te té si tech no ló gi á ját,
c) a te lek re, a ter ve zett és a meg lé võ épít mé nyek re vo nat ko zó jog sza bály ban elõ írt pa ra mé te rek (a te lek be épí tett te -

rü le te, be épí tett te rü le tek ará nya a zöld fe lü let hez, épít mény ma gas ság, épít mé nyek egy más tól való tá vol sá ga, elõ-, hát -
só-, ol dal ker tek mé re te, ter ve zett épü let ener ge ti kai ér té ke) meg ha tá ro zá sát,

d) a tar tó szer ke ze ti, az épü let gé pé sze ti, vil la mos, vil lám vé del mi, zaj és rez gés el le ni vé del mi, hõ szi ge te lé si, mun ka -
vé del mi stb. meg ol dá so kat, az ener ge ti kai kö ve tel mé nyek ki elé gí té sé nek mód ját,

e) a köz le ke dé si út vo na lak aka dály men te sí té sét, to váb bá
f) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben az épít mény be be ter ve zett épí té si anya gok, be ren de zé sek, szer ke ze tek

meg fe le lõ sé gi en ge dé lyé re, illetve ÉME en ge dély re tör té nõ hi vat ko zást,
g) a szak ha tó sá gok ál tal kért to váb bi in for má ci ó kat és az épí té si te vé keny ség kör nye zet re gya ko rolt ha tá sát,
h) az égés ter mék-el ve ze tés meg ol dá sá nak rész le tes le írá sát és in dok lá sát,
i) a 28.  § (5) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben a te lek köz úti csat la ko zá sa ki ala kí tá sá nak mód ját, meg -

fe le lõ sé gét, a ter ve zett ren del te tés for ga lom von zó ha tá sát, a köz le ke dés biz ton sá gi kö ve tel mé nyek ér vény re jut ta tá sá nak
módját.

9. Az egyes épít mé nyek, épí té si te vé keny sé gek en ge dé lye zé sé hez el já rá si faj tán ként szük sé ges épí té sze ti-mû sza ki
terv do ku men tá ció meg ha tá ro zá sá nál

a) a 150 m2 brut tó alap te rü le tû és két be épí tett szin tû vagy
b) 1000 m3 tér fo ga tú vagy
c) 10,0 m-es épít mény ma gas sá gú vagy
d) 5,4 m-es szer ke ze ti nyí lás mé re tû (fal köz, osz lop köz)

épít ményt, épít mény részt alap eset nek te kint jük.

10. Lát vány terv
A lát vány terv tar tal maz za a je len le gi és a ter ve zett te le pü lés ké pi és táj ál la po tot több né zõ pont ból rög zí tõ fo tó do ku -

men tá ci ót (fo tó mon tázst, ma kett fo tót) a ter ve zett épít mény ál tal meg vál toz ta tott táj kép, ut ca kép ki ter je dé sé bõl kö vet ke -
zõ, azt kel lõ en szem lél te tõ mé ret arány ban, ég táj je lö lés sel.
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11. Az épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ció min den mun ka ré szét olyan lép ték ben kell el ké szí te ni, amely a meg ér té sé -
hez, az en ge dé lye zés hez, a ki vi te le zé si do ku men tá ció el ké szí té sé hez szük sé ges (a do ku men tá ció egyes mun ka ré sze i nek
lép té ké re, ki dol go zott sá gi szint jé re a Ma gyar Épí tész Ka ma ra és a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra vo nat ko zó sza bály za tá ban
fog lal tak irány adó ak).

12. A do ku men tá ció szö ve ges és raj zi ré szek bõl, valamint mel lék le tek bõl áll, de ki egész ül het (illetve ese ten ként kö -
te le zõ rész e) fo tó do ku men tá ci ó val, fo tó mon tázzsal, ma ket tel stb. A do ku men tá ció rész e a ter ve zé si prog ram.

13. Az adott anyag vagy szer ke zet je lö lé sé re vo nat ko zó ha tá lyos szab vány hi á nyá ban egye di leg meg ha tá ro zott, egy -
ér tel mû jel kul csot kell al kal maz ni.

14. Több sza kasz ra bon tott épít ke zés ese té ben az egyes meg va ló su lá si sza ka szo kat a terv la po kon egy ér tel mû en je löl -
ni kell.

15. A ter ve zett épí té si te vé keny ség szem pont já ból ér de mi ada tot, tényt, kö rül ményt nem tar tal ma zó terv do ku men tá -
ció-ré szek el hagy ha tók.

II. Elvi en ge dé lye zé si do ku men tá ció

Több kér dés együt tes tisz tá zá sá ra szol gá ló elvi en ge dé lye zé si ké re lem ese tén a do ku men tá ció tar tal má ra vo nat ko zó -
kat össze sí te ni kell. Nem szük sé ges sta ti kus do ku men tá ció. Ve szé lyes épít mény-üzem, ve szé lyes kör nye zet ese tén a ve -
szé lyek el há rí tá sá ra is uta ló mû sza ki le írás szük sé ges.

1. A te lek be épí té sé vel kap cso la tos kö ve tel mé nyek tisz tá zá sá ra szol gá ló elvi épí té si en ge dé lye zé si do ku men tá ci ó nak 
szük ség sze rint az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) a föld hi va tal ál tal hi te le sí tett in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la tot,
b) a ter ve zõ ál tal ké szí tett hely szín raj zot
ba) ég táj je lö lés sel,
bb) 10 szá za lék nál na gyobb lej té sû te rü let ese té ben az 1 m szint kü lönb sé get áb rá zo ló ré teg vo na lak kal,
bc) a ter ve zés sel érin tett és a köz vet le nül szom szé dos – az in gat lan nal kö zös ha tár vo na lú (te lek ha tá rú) – tel kek és az

azo kon – a ter ve zett épít mény tûz tá vol sá gán be lül el he lyez ke dõ – meg lé võ és ter ve zett va la mennyi épít mény mé ret ará -
nyos kör vo nal raj zá val,

bd) a ter ve zett be épí tett ség re jel lem zõ mu ta tó szá mok kal (be épí té si szá za lék, épít mény ma gas ság stb.),
be) a ter ve zett épít mény sze mély- és gép ko csi for gal mi be- és ki já ra ta i nak, valamint a gép ko csik tel ken be lü li el he lye -

zé sé nek je lö lé sé vel.

2. A te le pü lés ké pi és épí té sze ti kö ve tel mé nyek (épí té sze ti meg je le ní tés kör nye zet be il lesz ke dé se) tisz tá zá sá ra szol -
gá ló elvi épí té si en ge dé lye zé si terv do ku men tá ci ót a ter ve zett épít mény kör nye zet be il lesz té sé nek, meg je le né sé nek (tö -
meg for má lá sá nak, te tõ ki ala kí tá sá nak, hom lok zat kép zé sé nek, szí ne zé sé nek) be mu ta tá sa ér de ké ben a ter ve zett épít mény
jel le gé tõl füg gõ en szük ség sze rint leg alább 1:200 mé ret ará nyú, az épít mény ré szét vagy egé szét be mu ta tó alap -
rajz(ok)ból, hom lok zat(ok)ból, met szet(ek)bõl, to váb bá mû sza ki le írá sok ból és rész let raj zok ból, tö meg váz lat ból, fo tó -
mon tázs ból, ma kett fo tó ból vagy ut ca kép bõl kell össze ál lí ta ni.

3. A mû em lé ki, ré gé sze ti, ter mé szet- és kör nye zet vé del mi, valamint élet vé del mi, tûz vé del mi kö ve tel mé nye ket is
érin tõ (szak ha tó sá gi kö ve tel mé nyek tisz tá zá sa) elvi épí té si en ge dé lye zé si terv do ku men tá ció tar tal mát az épí tés ügyi ha -
tó ság ál tal meg ha tá ro zot ta kon túl az érin tett szak ha tó sá gok – épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rást meg elõ zõ ter ve -
zõi egyez te tés so rán – a fel ve tett szak kér dés tisz tá zá sá hoz szük sé ges mér ték nek meg fele lõen ha tá roz zák meg.

4. A mû sza ki kö ve tel mé nye ket elõ ze tesen tisz tá zó – az épít mé nyek kel kap cso la tos or szá gos szak mai kö ve tel mé nyek
jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ írásaitól el té rõ mû sza ki meg ol dá sok al kal maz ha tó sá gá ra irá nyuló – elvi épí té si en ge dé -
lye zé si terv do ku men tá ci ót az adott mû sza ki kér dés tisz tá zá sá ra elég sé ges rész le te zett sé gû terv raj zok ból és mû sza ki le -
írá sok ból kell össze ál lí ta ni.

III. Épí té si en ge dé lye zé si (be je len té si) do ku men tá ció

1. Tar tó szer ke ze ti mû sza ki le írás szük sé ges új épít mény épí té se ese tén (a ter ve zõ ál tal el ké szí tett iga zo ló tar tó szer ke -
ze ti mû sza ki szá mí tást az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély-ké re lem hez be nyúj ta ni nem szük sé ges). Meg lé võ épít ményt
érin tõ épí té si te vé keny ség ese tén az épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció min den mé re tû épít mény tí pus nál tartalmaz:

a) tar tó szer ke ze ti mû sza ki le írást és
b) szak ér tõi vé le ményt
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ba) az idõ vel vál to zó (rom ló) jel lem zõ jû anyag ból ké szült, 50 év nél idõ sebb tar tó szer ke ze tek rõl (pl. fa, sa lak be ton,
ba u xit be ton stb.),

bb) az épü let összes épí té si te vé keny ség gel, illetve te her nö ve ke dés sel érin tett füg gõ le ges és víz szin tes te her hor dó
szer ke ze té re, valamint a meg lé võ te her hor dó szer ke ze tek meg fe le lõ sé gé re, illetve meg erõ sí té sé re vo nat ko zó, az ele mek
be azo no sí tá sát is biz to sí tó, tar tó szer ke ze ti meg ol dá sok ról.

2. Ta laj me cha ni kai szak vé le mény kell
a) a négy be épí tett szint nél na gyobb vagy
b) a 10 m-es épít mény ma gas ság nál ma ga sabb vagy
c) az 1000 m2-nél na gyobb alap te rü le tû vagy
d) a 7,0 m-nél na gyobb szer ke ze ti fesz tá vol sá gú, elõ re gyár tott vagy vá zas tar tó szer ke ze tû

épít mény épí té si, fenn ma ra dá si en ge dé lye zé se kor az épít mény szer ke ze ti rend sze ré tõl füg get le nül, vagy ha az ala po zás
vár ha tó szint je a kör nye zõ te rep szint alatt 4,0 m-nél mé lyebb re ér.

3. Geo tech ni kai do ku men tá ció kell:
a) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ve szé lyes üzem nél,
b) jog sza bállyal ki je lölt ve szé lyes kör nye zet ben: csú szás-, om lás- és bar lang ve szé lyes, illetve alá bá nyá szott,

valamint ár víz- és föld ren gés ve szé lyes te rü le ten,
c) ha egy nél több szint ke rül a te rep szint alá,
d) 5,0 m-nél na gyobb sza bad ma gas sá gú, föl det meg tá masz tó épít mé nyek hez (tám fal).

4. Tûz vé del mi do ku men tá ció kell – a kü lön jog sza bály ban rög zí tett ese tek ben –, mely tar tal maz za
a) az épít mény meg kö ze lít he tõ sé gé re,
b) ol tó víz-el lá tá sá ra,
c) tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lá sá ra, tûz ál ló sá gi fo ko za tá ra,
d) az al kal ma zott épü let szer ke ze tek ég he tõ sé gi és tûz ál ló sá gi pa ra mé te re i re,
e) a tûz sza ka szok el he lyez ke dé sé re, ki ürí té si szá mí tá sá ra,
f) épü let gé pé sze ti ki ala kí tá sá ra, vil lám vé del mi rend sze ré re, valamint
g) a tûz jel zés re és ol tás ra

vo nat ko zó meg ol dá so kat.

5. A ter ve zõ ál tal ké szí tett hely szín rajz tar tal maz za
a) az ég táj je lö lést,
b) a ter ve zés sel érin tett és a köz vet le nül szom szé dos – az in gat lan nal kö zös ha tár vo na lú – tel kek áb rá zo lá sát,
c) a ter ve zés sel érin tett tel ken va la mennyi meg lé võ te rep szint fe let ti és alat ti, illetve a még fel nem épült, de jog erõs

és vég re hajt ha tó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge déllyel ren del ke zõ épít ményt, valamint a ter ve zett épít ményt, mé ret ará nyos áb -
rá zo lás sal (kör vo nal raj za, te tõ ido ma áb rá zo lá sá val, ren del te té sé nek meg ne ve zé sé vel), a meg lé võ épít mé nyek te lek ha -
tár tól és egy más tól való tá vol sá gi és épít mény ma gas sá gi mé re tét, valamint az el bon tás ra ke rü lõ ve ze té kek je lö lé sét,

d) a ter ve zés sel érin tett te lek kel köz vet le nül szom szé dos tel ke ken va la mennyi épü let mé ret ará nyos kör vo nal raj zát,
te tõ ido mát, to váb bá a ter ve zés sel érin tett te lek fe lõ li ol dal kert ben lévõ föld alat ti és fe let ti épít mé nyek kör vo nal raj zá nak
áb rá zo lá sát, ren del te té se meg je lö lé sét,

e) a ter ve zett és a meg lé võ épü le tek te lek ha tár tól és egy más tól való tá vol sá gi és épít mény ma gas sá gi mé re tét,
f) a ter ve zé si te rü let re vo nat ko zó sza bá lyo zá si terv ben meg ha tá ro zot tak tel je sí té sét iga zo ló mu ta tó szá mo kat, jel lem -

zõ ket (be épí té si szá za lék, épít mény ma gas ság, sza bá lyo zá si vo nal stb.),
g) az épít mény sze mély- és gép ko csi for gal má ra szol gá ló be- és ki já ra tok köz út hoz való csat la ko zá sát, valamint a

gép ko csik tel ken be lü li el he lye zé sé nek áb rá zo lá sát,

h) a ±0,00 ki in du ló re la tív szint ma gas ság nak meg fe le lõ ab szo lút szint ma gas sá gi ér té ket,
i) a ter ve zés sel érin tett tel ken meg lé võ 15 cm-nél na gyobb tör zsát mé rõ jû meg lé võ és ki vá gan dó fa ál lo mány je lö lé sét

és a fa faj tá já nak meg ne ve zé sét,
j) a meg lé võ te rep vi szo nyok áb rá zo lá sát a jel lem zõ szint ma gas sá gok ér té ke i vel, 10 szá za lék nál na gyobb lej té sû te rü -

let ese tén az 1m szint kü lönb sé get áb rá zo ló ré teg vo na lak kal.

6. Az alap rajz tar tal ma
Az azo nos alap raj zi és szer ke ze ti ki ala kí tá sú szin tek alap raj zai – a kü lön bö zõ szint ma gas sá gok egy ér tel mû je lö lé sé -

vel – a terv do ku men tá ci ó ban össze von ha tó ak. Áb rá zol ni és mé re tek kel kell el lát ni:
a) az el met szett és a né zet irá nyá ba esõ nem tel jes szint ma gas sá gú szer ke ze te ket,
b) a be épí tett be ren de zé si tár gya kat,
c) a nyí lá so kat,
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d) az áb rá zolt szin tek szint vál tá sát és szint ma gas sá gát, a szint át hi da lók emel ke dé si irá nyát, mind két vé gé nek szint -
ma gas sá gát,

e) a szer ke ze ti di la tá ci ók he lyét,
f) a föld szin ti alap raj zon a csat la ko zó vég le ge sen ren de zett te re pet, az épü let kö rü li jár dát, az elõ lép csõt és egyéb

szer ke ze te ket,
g) az égés ter mék-el ve ze tõt.
Meg kell ne vez ni az egyes he lyi sé gek ren del te té sét (el ne ve zé sét), alap te rü le tét és bur ko la tát.
Je löl ni kell az észa ki irányt, a met sze tek he lyét, eset le ges tö ré sét és né ze té nek irá nyát.

7. A met szet tar tal ma
a) áb rá zol ni kell és mé ret ada tok kal kell el lát ni:
aa) az el met szet, a né zet irá nyá ba esõ lát ha tó, in do kolt eset ben a né zet irá nyá ba esõ, de a más szer ke ze tek ál tal ta kart

szer ke ze te ket,
ab) zárt so rú be épí tés ese tén a szom széd épü le tek alap sík ját,
ac) az épít mény hez csat la ko zó, vég le ge sen ren de zett te re pet és jár dát, to váb bá
b) meg kell ha tá roz ni az összes egy más tól el té rõ víz szin tes és füg gõ le ges ré teg fel épí tést.

8. A hom lok za ti terv tar tal ma
a) áb rá zol ni kell az épít mény kül sõ meg je le né sét meg ha tá ro zó hom lok za ti ele me ket, így kü lö nö sen a nyí lá so kat, rá -

cso kat, kor lá to kat, rek lám- és hir de tõ be ren de zé se ket, an ten ná kat, cég táb lá kat, esõ víz- és lég csa tor ná kat, égéstermék-
 elvezetõt, dí szí tõ ele me ket, lép csõ ket, valamint a te rep szint alat ti vagy a te rep ál tal ta kart épít mény ré sze ket,

b) meg kell adni a csat la ko zó vég le ges te rep, jár da, te tõ ge rinc, te tõ fel épít mény stb. szint ma gas sá gát,
c) meg kell ha tá roz ni az egyes hom lok za ti fe lü le tek ki kép zé sét, anya gát és szí nét,
d) zárt so rú, ik res vagy ol dal ha tá ron álló be épí tés ese tén – a kör nye zet be il lesz tés be mu ta tá sá ra – áb rá zol ni kell a

szom szé dos épü le tek né ze te it.

9. He lyi sé get tar tal ma zó új épít mény épí té se ese tén az épí té si en ge dé lye zé si do ku men tá ci ó nak kü lö nö sen az aláb bi a -
kat kell tar tal maz nia:

a) a ké re lem be nyúj tá sa kor 90 nap nál nem ré geb bi, a föld hi va tal ál tal hi te le sí tett in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so -
la tát,

b) a ter ve zõ ál tal ké szí tett hely szín raj zot,
c) te rep ren de zé si ter vet a vég le ges te rep szint ma gas sá ga i nak áb rá zo lá sá val, a szük sé ges szá mú szel vény rajz zal és a

10 szá za lék nál na gyobb lej té sû te rü let ese tén az 1 m szint kü lönb sé get áb rá zo ló ré teg vo na lak kal, a vég le ges te rep szint -
ma gas sá ga i nak áb rá zo lá sá val a te lek ter mé sze tes te rep szint jé nek épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély-kö te les meg vál toz ta tá sa
ese tén,

d) alap raj zot a ter ve zett épít mény va la mennyi el té rõ szint jé rõl, a mé ret arány nak meg fe le lõ mû sza ki tar ta lom mal,
e) met sze te ket a meg ér tés hez szük sé ges szá mú, de leg alább két egy más sal szö get be zá ró mó don fel vé ve,
f) hom lok za ti ter ve ket az épít mény min den né ze té rõl,
g) üze me lés tech no ló gi ai ter vet a kör nye zet-, ter mé szet-, tûz- és egész ség vé del mi kö ve tel mé nyek szem pont já ból

meg ha tá ro zó, valamint az elõ ze tes egyez te té sek so rán az érin tett szak ha tó sá gok ál tal – a vo nat ko zó szak mai jog sza bá -
lyok alap ján – jel zett ese tek ben és rész le te zett ség gel,

h) kert épí té sze ti ter ve ket a kü lön jog sza bály ban vagy a he lyi ön kor mány zat ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott ese tek ben,
i) az épí té si en ge dély hez kö tött tám fa lak, te rep biz to sí tá si épít mé nyek és ke rí té sek ter ve it,
j) mû sza ki le írást,
k) a fel vo nók és moz gó lép csõk kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ter ve it és ada ta it,
l) a 4. mel lék let ben sze rep lõ ki töl tött sta tisz ti kai adat la pot.

10. He lyi sé get tar tal ma zó meg lé võ épít mény át ala kí tá sa, bõ ví té se, fel újí tá sa, kor sze rû sí té se, hely re ál lí tá sa ese tén az
épí té si en ge dé lye zé si do ku men tá ci ó nak az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) föld hi va tal ál tal hi te le sí tett in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la tát, ha a te lek be épí tett sé ge meg vál to zik,
b) a ter ve zõ ál tal ké szí tett hely szín raj zot a meg lé võ épít mény be fog la ló tö me gét meg vál toz ta tó ese tek ben,
c) alap raj zo(ka)t a meg lé võ épít mény jel lem zõ, de leg alább az át ala kí ta ni szánt, valamint az az alat ti-fö löt ti épít -

mény szint je i rõl,
d) alap raj zo(ka)t az épít mény át ala kí tott épít mény szint je i rõl,
e) hom lok za ti raj zo(ka)t és fo tó do ku men tá ci ót a meg lé võ épít mény meg je le né se szem pont já ból meg ha tá ro zó néze -

teirõl,
f) hom lok za ti raj zo(ka)t az át ala kí tott hom lok zat(ok)ról,
g) met sze te(ke)t a meg lé võ épít mény szint szá ma szem pont já ból meg ha tá ro zó he lye(ke)n, a be fog la ló mé ret re jel lem -

zõ mé ret ada tok kal és szint ma gas sá gok kal,
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h) szint szám-, bel ma gas ság- vagy te tõ for ma-vál toz ta tást ered mé nye zõ át ala kí tás ese tén met sze te(ke)t a ter ve zett ál la pot ról 
a vál toz ta tás szem pont já ból meg ha tá ro zó he lye(ke)n, a vál to zás ra jel lem zõ mé ret ada tok kal és szint ma gas sá gok kal,

i) a fel vo nók, a moz gó lép csõk kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ter ve it és ada ta it,

j) üze me lés tech no ló gi ai ter ve ket a kör nye zet-, ter mé szet-, tûz- és egész ség vé del mi kö ve tel mé nyek szem pont já ból
meg ha tá ro zó, valamint az elõ ze tes egyez te té sek so rán az érin tett szak ha tó sá gok ál tal – a vo nat ko zó szak mai jog sza bá -
lyok alap ján – jel zett ese tek ben,

k) mû sza ki le írást,

l) egy év nél nem ré geb bi szak ér tõi vé le mé nye ket

la) az idõ táv lat ban vál to zó tel je sít mény-jel lem zõ jû szer ke ze te ket tar tal ma zó (pl. fa, sa lak be ton, ba u xit be ton stb.)
épü let szer ke ze tek rõl és

lb) a 80 éves nél idõ sebb épít mé nyek tar tó szer ke ze te i rõl,

m) a 4. mel lék let ben sze rep lõ ki töl tött sta tisz ti kai adat la pot.

A he lyi vé de lem alatt álló épít mény, illetve mû em lé ki je len tõ sé gû te rü let meg je le né sét érin tõ épí tés, bõ ví tés, át ala kí -
tás ese té ben – el té rõ jog sza bá lyi ren del ke zés hi á nyá ban – a fen ti ek ben fel so rol ta kon túl a meg lé võ ál la po tot be mu ta tó fo -
tó do ku men tá ció és in do kolt eset ben szí ne zé si do ku men tá ció mel lé ke len dõ.

Vé dett ter mé sze ti te rü le ten, Na tu ra 2000 te rü le ten, illetve be épí tés re nem szánt te rü le ten épít mény épí té se, bõ ví té se,
át ala kí tá sa ese té ben a fen ti e ken túl me nõ en a meg lé võ ál la po tot és kör nye ze tét do ku men tá ló fotó, valamint táj ba illesz -
tési do ku men tá ció is szük sé ges.

11. A jog erõs és vég re hajt ha tó épí té si en ge dé lye zé si do ku men tá ci ó tól való el té rés re irá nyuló ké re lem (mó do sí tott
épí té si en ge dély irán ti ké re lem) mel lék le tét szol gá ló do ku men tá ci ó nak csak az el té rést áb rá zo ló terv raj zo kat, valamint
az azo kat is mer te tõ mun ka ré sze ket (pl. mû sza ki le írást és szá mí tá so kat) kell tar tal maz nia. A mû sza ki le írás ban egy ér tel -
mû en meg kell ne vez ni és fel kell so rol ni az el té ré se ket.

12. He lyi sé get nem tar tal ma zó mû tárgy épí té se, át ala kí tá sa, bõ ví té se, fel újí tá sa, kor sze rû sí té se, hely re ál lí tá sa ese tén
az épí té si en ge dé lye zé si do ku men tá ci ó nak az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) föld hi va tal ál tal hi te le sí tett in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la tát, ha a te lek be épí tett sé ge meg vál to zik,

b) a ter ve zõ ál tal ké szí tett, a ter ve zett ál la po tot áb rá zo ló hely szín raj zot,

c) né zet raj zot a ter ve zett, és fo tó do ku men tá ci ót a meg lé võ épít mény meg je le né se szem pont já ból meg ha tá ro zó né ze -
te i rõl,

d) te rep ren de zé si ter vet a vég le ges te rep szint ma gas sá ga i nak áb rá zo lá sá val, a szük sé ges szá mú szel vény rajz zal és a
10 szá za lék nál na gyobb lej té sû te rü let ese tén az 1 m szint kü lönb sé get áb rá zo ló ré teg vo na lak kal, a vég le ges te rep szint -
ma gas sá ga i nak áb rá zo lá sá val a te lek ter mé sze tes te rep szint jé nek épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély-kö te les meg vál toz ta tá sa
ese tén,

e) mû sza ki le írást.

Vé dett ter mé sze ti te rü le ten, Na tu ra 2000 te rü le ten, illetve be épí tés re nem szánt te rü le ten mû tárgy épí té se, bõ ví té se, át -
ala kí tá sa ese té ben a fen ti e ken túl me nõ en a meg lé võ ál la po tot és kör nye ze tét do ku men tá ló fotó, valamint táj ba il lesz té si
do ku men tá ció is szük sé ges.

13. Be je len té si el já rás hoz szük sé ges épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ó nak az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) he lyi sé get tar tal ma zó új épít mény épí té se ese tén a 9. pont a)–d) és i)–j) al pont já ban fog lal ta kat ér te lem sze rû en, az
e)–f) al pont ban fog lal ta kat az zal az el té rés sel, hogy egy met szet rajz és egy jel lem zõ né zet szük sé ges,

b) he lyi sé get tar tal ma zó meg lé võ épít mény át ala kí tá sa, bõ ví té se, fel újí tá sa, kor sze rû sí té se, hely re ál lí tá sa ese tén a
10. pont a)–b) és d), h), k) al pont já ban fog lal ta kat ér te lem sze rû en, az f)–g) al pont ban fog lal ta kat az zal az el té rés sel, hogy
egy met szet rajz és egy jel lem zõ né zet szük sé ges,

c) he lyi sé get nem tar tal ma zó mû tárgy épí té se, át ala kí tá sa, bõ ví té se, fel újí tá sa, kor sze rû sí té se, hely re ál lí tá sa ese tén a
12. pont a)–c) al pont já ban fog lal ta kat ér te lem sze rû en.

Vé dett ter mé sze ti te rü le ten, Na tu ra 2000 te rü le ten, illetve be épí tés re nem szánt te rü le ten épít mény épí té se, bõ ví té se,
át ala kí tá sa ese té ben a fen ti e ken túl me nõ en a meg lé võ ál la po tot és kör nye ze tét do ku men tá ló fotó, valamint táj ba il lesz té -
si do ku men tá ció is szük sé ges.

A mû em lé ki, ré gé sze ti, ter mé szet- és kör nye zet vé del mi, valamint élet vé del mi kö ve tel mé nye ket is érin tõ (szak ha tó sá -
gi kö ve tel mé nyek tisz tá zá sa) elvi épí té si en ge dé lye zé si terv do ku men tá ció tar tal mát az épí tés ügyi ha tó ság ál tal meg ha tá -
ro zot ta kon túl az érin tett szak ha tó sá gok – épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rást meg elõ zõ ter ve zõi egyez te tés
 során – a fel ve tett szak kér dés tisz tá zá sá hoz szük sé ges mér ték nek meg fele lõen ha tá roz zák meg.
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IV. Bon tá si en ge dé lye zé si do ku men tá ció

1. A ve szély el há rí tá sát is meg ol dó tar tó szer ke ze ti mû sza ki le írás szük sé ges az ér zé keny szer ke ze tû épít mény (bon tás 
so rán ál lé kony sá gát vesz ti, élet ve szély lép het fel) bon tá sa kor.

2. A bon tá si en ge dé lye zé si do ku men tá ci ó nak leg alább az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:
a) a föld hi va tal ál tal hi te le sí tett in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la tát,
b) mû sza ki le írást, mely is mer te ti az épít mény ren del te té sét, alap raj zát, met sze tét, mé re te it, anya ga it és szer ke ze te it, a 

csat la ko zó köz mû vek faj tá ját, ál la po tát és hely ze tét,
c) a bon tás hoz ter ve zett tech no ló gi ai le írást, amely tar tal maz za a bon tás hoz fel hasz ná lan dó esz kö zö ket, se géd szer ke -

ze te ket, a mû ve le tek sor rend jét, a köz mû ve ze té kek le vá lasz tá si mód ját, a mun ka vé del mi és kör nye zet vé del mi elõ -
írásokat, valamint az el bon tás ra ke rü lõ szer ke ze tek, anya gok to váb bi sor sá nak meg ha tá ro zá sát,

d) he lyi vé de lem alá tar to zó épít mény, illetve mû em lé ki vagy táj ké pi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ
egye di táj ér ték ké mi nõ sí tett épít mény el bon tá sa ese tén fény ké pe ket az épít mény va la mennyi né ze té rõl,

e) he lyi vé de lem alatt álló vagy egye di táj ér ték ké mi nõ sí tett, to váb bá mû em lé ki te rü le ten meg lé võ épít mény el bon tá -
sa ese tén 1:100 mé ret ará nyú alap raj zo(ka)t min den szint rõl és leg alább két egy más sal szö get be zá ró met sze tet, valamint
a jel lem zõ hom lok za tok fel mé ré si raj zát,

f) zárt so rú be épí tés ese tén tar tó szer ke ze ti szak ér tõi vé le ményt kü lö nös te kin tet tel a szom szé dos in gat la nok ra és az
azo kon lévõ épít mé nyek ál lag vé del mé re.

3. Bon tás be je len té se en ge dé lye zé si do ku men tá ci ó já nak a 2. pont a)–c) és f) al pont já ban fog lal ta kat kell tar tal maz nia.

V. Hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si és be je len té si do ku men tá ció

A hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem mel lék le te ként do ku men tá ci ót csak az e ren de let ben meg ha tá ro zott eset -
ben kell be nyúj ta ni, és annak csak az el té rést áb rá zo ló terv raj zo kat, valamint az azt is mer te tõ mun ka ré sze ket (pl. a mû -
sza ki le írást és a szá mí tá so kat) kell tar tal maz nia.

A terv raj zok mé ret ará nyá ra és tar tal má ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek azo no sak az épí té si en ge dé lye zé si dokumentá -
ciónál meg ha tá ro zot tak kal.

Épü let ese té ben a 4. mel lék let ben sze rep lõ sta tisz ti kai adat la pot kell ki töl te ni.
Új fel vo nó, moz gó lép csõ lé te sí té se vagy meg lé võ mû sza ki jel lem zõ i nek meg vál toz ta tá sa ese tén a kü lön jog sza bály -

ban meg ha tá ro zott ira to kat és ada to kat kell mel lé kel ni.
Mû em lé ki leg vé dett te rü le ten épült épít mény ese tén fo tó do ku men tá ció is szük sé ges.

VI. Fenn ma ra dá si en ge dé lye zé si do ku men tá ció

A do ku men tá ció tar tal má ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek azo no sak az épí té si en ge dé lye zé si do ku men tá ci ó nál le ír tak kal. 
A sza bály ta la nul meg épí tett vagy be fe je zet len épít mény ese té ben a je len le gi ál la po tot és a szán dé kolt to vább épí tett ál la -
po tot kü lön-kü lön kell áb rá zol ni.

A fenn ma ra dá si en ge dé lye zé si terv ben egy ér tel mû en áb rá zol ni kell, hogy
a) mi ben nyil vá nult meg a sza bály ta lan ság (mé re tek kel), és
b) a sza bály ta lan sá got mi lyen mó don szün te tik meg (át ala kí tás sal vagy egyéb mó don).
Mû em lé ki leg vé dett te rü le ten épült épít mény ese tén fo tó do ku men tá ció is szük sé ges.

VII. Ren del te tés-meg vál toz ta tás en ge dé lye zé si (be je len té si) do ku men tá ci ó ja

Az épí té si en ge dély hez kö tött épí té si mun ká val járó ren del te tés-meg vál toz ta tás ese té ben a do ku men tá ció tar tal ma
azo nos az épí té si en ge dé lye zé si do ku men tá ci ó ra elõ ír tak kal.

Az épí té si mun ká val nem járó vagy nem épí té si en ge dély hez kö tött épí té si mun ká val járó ren del te tés-meg vál toz ta tás
ese té ben a do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia kell:

a) a jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek (üze me lés tech no ló gi ai, tûz vé del mi, élet- és egész ség vé del mi elõ -
írások stb.) ki elé gí té sét bi zo nyí tó mû sza ki le írást,

b) szük ség sze rint szak vé le ményt, fény ké pet, illetve
c) fel mé ré si alap raj zot,
d) te her nö ve ke dés sel járó ren del te tés meg vál toz ta tá sa ese té ben tar tó szer ke ze ti mû sza ki le írást, to váb bá
e) gép ko csi tá ro ló ren del te té sé nek meg vál toz ta tá sa ese tén az OTÉK gép ko csi-el he lye zés re vo nat ko zó sza bá lya i nak

tel je sü lé sét iga zo ló raj zi és szö ve ges do ku men tu mo kat, iga zo lá so kat.
Be je len tés ese tén, ha szak ha tó sá gi ál lás fog la lás nem szük sé ges, az a) és b) pont ban meg ha tá ro zott mun ka ré szek el -

hagy ha tó ak.



13136 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/174. szám

VIII. A te lek ala kí tá si do ku men tá ció

A te lek ala kí tá si do ku men tá ció új épí té si te lek ki ala kí tá sa ér de ké ben tör té nõ te lek ala kí tá si el já rás hoz szük sé ges, egy -
más sal össze vet he tõ raj zi mun ka rész bõl és táb lá za tos jegy zék bõl álló do ku men tá ció. A te lek ala kí tá si do ku men tá ció raj -
zi mun ka ré sze a ter ve zõ ál tal – az in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la ta alap ján – ké szí tett, a te lek ala kí tás utá ni ál la po -
tot tar tal ma zó térkép.

A te lek ala kí tá si terv táb lá za tos jegy zé kei:

a) a te lek ala kí tás sal érin tett tel kek ada ta it – cím, hely raj zi szám, tu laj do nos, fek vés, te rü let, meg lé võ be épí tett ség, az
in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett épí tés ügyi jo gok és kor lá to zá sok – tar tal ma zó jegy zék,

b) a te lek ala kí tás után ki ala ku ló tel kek ter ve zett ada ta it – cím, hely raj zi szám, tu laj do nos, fek vés, te rü let, meg lé võ be -
épí tett ség, az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zen dõ épí tés ügyi jo gok és kor lá to zá sok, elõ írt kö te le zett sé gek és az azok
tel je sí té sé hez nyúj tott pénz be li szol gál ta tás – tar tal ma zó jegy zék.

6. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a hírközlési szakhatóság megkereséséhez szükséges
adatlap

An ten na tar tó szer ke zet:

1. Az épí tés he lyé nek köz igaz ga tá si címe:
a) irá nyí tó szám

b) hely ség

c) utca, ház szám, hely raj zi szám

2. Alá tá masz tás kö zép pont já nak ko or di ná tái:
a) Y EOV
b) X EOV

3. Te lep he lyé nek a Bal ti-ten ger szint jé hez mért 
ma gas sá ga (m)

4. Talp pont já nak ma gas sá ga a föld tõl (m)

5. Ma gas sá ga (vil lám csúcs nél kül) (m)

6. Tí pu sa vagy szer ke ze te

7. Tu laj do no sa

8. Tu laj do no sá nak köz igaz ga tá si címe:
a) irá nyí tó szám

b) hely ség

c) utca, ház szám
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Az épí té si en ge dély kö te les an ten na ada tai:

1. Gyár tó ja:

2. Tí pus jel zé se:

3. Tí pu sa:

4. Üze mi frek ven cia sáv ja:

5. Nye re sé ge (dB):

6. Leg na gyobb li ne á ris mé re te (m):

7. Fe lü le te (m2):

7. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

Épület építési engedélyezéséhez statisztikai adatlap

Az épü let ren del te té se
Az épü let hasz nos 

alap te rü le te*
m2

Lé te sí ten dõ la ká sok
(üdü lõ egy sé gek) szá ma,

db

La kó épü let

11. Egy la ká sos la kó épü let

12. Két la ká sos la kó épü let

13. Há rom- és több la ká sos la kó épü let

14. Kö zös sé gi (szál ló jel le gû) la kó épü let (ott hon, szál lás)

20. Üdü lõ épü let

Nem la kó épü let

31. hi va ta li (iro da)épü let

32. ke res ke del mi (nagy- és kis ke res ke del mi) épü let (be vá sár ló köz -
pont, ön ál ló üz let, fe dett piac, la kos sá gi fo gyaszt ási cikk-ja ví tó
hely, szer viz ál lo más)

33. szál lás hely szol gál ta tó és ven dég lá tó épü let (szál lo da, mo tel,
pan zió, fo ga dó, egyéb nya ra ló-pi he nõ ott hon, tá bor, valamint
ét te rem, ká vé ház, büfé)

34. ok ta tá si, egész ség ügyi el lá tást szol gá ló, valamint szó ra koz ta -
tás ra, köz mû ve lõ dés re hasz nált épü let

35. köz le ke dé si és hír köz lé si épü let

36. ipar i épü let, rak tár (gyár, mû hely, sze re lõ üzem, csar nok, vá gó -
híd, sör fõz de, siló)

37. me zõ gaz da sá gi cél ra hasz nált gaz da sá gi és rak tár épü let (is tálló, 
mag tár, pin ce, üveg ház)

38. egyéb nem la kó épü let

40. nem új épü let (épü let bõ ví tés, át ala kí tás stb. so rán épí ten dõ új
la ká sok)

Gaz da sá gi szer ve zet épít ke zé se ese tén az épít te tõ törzs szá ma (az adó -
szám elsõ nyolc szám je gye):

* La kó épü let hasz nos alap te rü le te: a la kás(ok) összes he lyi sé ge i nek te rü le te, to váb bá több la ká sos há zak ban a há zak
kö zös hasz ná la tú he lyi sé ge i nek te rü le te is.

Nem la kó épü let hasz nos alap te rü le te: az épü let ren del te té sé nek meg fe le lõ célú te rü le tek összes sé ge. A hasz nos alap te -
rü let be nem tar to zik bele az épü let szer ke ze tek ál tal el fog lalt te rü let, a se géd be ren de zé sek üze mi te rü le te (fû tõ- és lég -
kon di ci o ná ló be ren de zé sek, áram fej lesz tõk te rü le te) és az át já rók te rü le te.



13138 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/174. szám

8. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap

1. Az in gat lan ada tai:

(1) ..................................... hely ség ........................................ utca
(2) a te lek te rü le te: ........................................ m2

2. Az épí tés jel le ge:

(1) Új épü let épí té se, (2) Épü let-hely re ál lí tás, (3) Eme let rá épí tés, (4) Te tõ tér-, pad lás tér-be épí tés, (5) Tol da lék épí tés,
(6) La kás sá ala kí tás, (7) La kás mû sza ki meg osz tá sa, (8) La kás össze vo nás

3. Az épí tés (ki vi te le zés) idõ tar ta ma: ......... év ......... hó nap tól ......... év ......... hó na pig

4. (1) Az épü let ben épí tett la ká sok szá ma: ............ db, (2) összes hasz nos alap te rü le te: ........ m2

(3) Más, ön ál ló ren del te té si egy ség szá ma: ........ db, (4) összes hasz nos alap te rü le te: ........ m2

5. Az épü let (la kás) anya gai:

(1) A füg gõ le ges te her hor dó szer ke zet anya ga

(2) A te tõ fe dés anya ga

(3) A hom lok za ti fe lü let kép zés anya ga

6. Az új la kó épü let te tõ szer ke ze té nek for má ja:

(1) La pos tetõ, (2) Sá tor te tõ, (3) Nye reg te tõ, (4) Ta golt, (5) Erõ sen ta golt

7. Az új la kó épü let szint jei és azok te rü le te:

(1) Pin ce szint: ..... m2, (2) Alag sor: ..... m2, (3) Föld szint: ..... m2, (4) Eme let szint: ..... db

8. A la ká sok hoz tar to zó egyéb épít mé nyek és he lyi sé gek:

(1) Gép ko csi tá ro lók szá ma: ..... fé rõ hely
(2) Úszó me den ce, (3) Té li kert, (4) Egyéb, és pe dig .....

9. Az épü let (la kás) egyéb fel sze relt sé ge:

(1) Klí ma, (2) Mes ter sé ges szel lõ zés, (3) Köz pon ti por szí vó, (4) Nap kol lek tor, (5) Pa ra bo la an ten na, 
(6) Komp lett ká bel szol gál ta tás, (7) Lift, (8) Elekt ro ni kus va gyon vé de lem, (9) Au to ma ta ön tö zõ be ren de zés,
(10) Egyéb, és pe dig ...................................

10. Az épü let (la kás) köz mû el lá tott sá ga:

(1) Ve ze té kes gáz, (2) Tar tá lyos gáz, (3) Köz üze mi víz el lá tás la ká son be lül, (4) Köz üze mi víz el lá tás tel ken be lül,
(5) Házi víz el lá tás, (6) Köz mû ves csa tor na, (7) Házi csa tor na (de rí tõ)

11. Az épí tett la ká sok te rü le te, he lyi sé gei:

1 szo bás 2 szo bás 3 szo bás 4 szo bás 5 szo bás
6 és több
szo bás

Összes

La kás

 1 La ká sok szá ma (db)

 2 Eb bõl: dup la kom for tos (db)

 3 La ká sok alap ter. össze sen (m2)

 4 Eb bõl: a szo bák alap ter. (m2)

 5 He lyi sé gek szá ma össze sen (db)

Eb bõl: szo bák szá ma
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1 szo bás 2 szo bás 3 szo bás 4 szo bás 5 szo bás
6 és több
szo bás

Összes

 6  6,1–12,0 m2 alap ter. (db)

 7  12,1–17,0 m2 alap ter. (db)

 8  17,1–25,0 m2 alap ter. (db)

 9  25,1– m2 alap ter. (db)

(5)-bõl: fõ zõ he lyi sé gek szá ma

10  –4,0 m2 alap ter. (db)

11  4,1–10,0 m2 alap ter. (db)

12  10,1– m2 alap ter. (db)

13 (5)-bõl: gard rób he lyi ség (db)

14  für dõ szo ba (db)

15  mos dó, zu ha nyo zó (db)

16  kü lön WC-he lyi ség (db)

17  sza u na (db)

12. A la kás fû té si rend szer e (db):

1 Táv fû tés

2 Egye di köz pon ti fû tés

3 Etázs fû tés

4 He lyi ség fû tés

13. A hõ le adás mód ja (db):

1 Lég fû tés

2 Pad ló fû tés

3 Ra di á tor

4 Kon vek tor

5 Kály ha

14. A fû tés ener gi á ja (db):

1 Gáz

7 Vil lany

3 Olaj

4 Szi lárd

5 Egyéb

9. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

I. A ter mé szet- és táj vé del mi szak ha tó sá gi ál lás fog la lás meg ké ré sé hez szük sé ges do ku men tu mok an ten na lé te sí té sé re
irá nyuló épí tés ügyi en ge dé lye zés nél

1. Az an ten nát be fo ga dó in gat lan és a szom szé dos in gat la nok hely szín raj za 1:1000 lép ték ben.

2. Az an ten na szer ke ze ti váz raj za ol dal né zet ben.

3. Az an ten nát öve zõ táj 4 km-es su ga rú kö rön be lü li váz raj za 1:5000 lép té kû váz rajz, ame lyen áb rá zol ni kell mind azon
épít ményt és ter mé sze ti kép zõd ményt (jel lem zõ ma gas sá gi ada tok kal), ame lyek be fo lyá sol ják az an ten na lát ha tó sá gát.

4. Az an ten na eset le ges ál cá zá si mód ját.

5. Az an ten na és a vele táv köz lé si kap cso lat ban lévõ szom szé dos an ten nák el he lyez ke dé sé nek váz raj za ér te lem sze rû
lép ték ben.
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II. Épü let épí tés ügyi en ge dé lye zé si el já rá sa ese tén a ter mé szet- és táj vé del mi szak ha tó ság meg ke re sé sé hez szük sé ges
adat lap

1. A ter mé szet- és táj vé del mi szak ha tó sá gi ál lás fog la lás meg ké ré se ab ban az eset ben szük sé ges, ha az épí té si te vé -
keny ség:

a) vé dett ter mé sze ti te rü le tet,
b) Na tu ra 2000 te rü le tet,
c) ,,ex lege” vé dett te rü le tet (for rás, láp, szi kes tó, víz nye lõ, kun ha lom, föld vár, bar lang),
d) ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt nem álló kül te rü le tet

érint.

2. A ter mé szet- és táj vé del mi szak ha tó sá gi ál lás fog la lás hoz az aláb bi do ku men tu mok szük sé ge sek:
a) be épí tett tér ség ben a szom szé dos in gat la nok/épü le tek lát vány- és alap raj zai, el he lyez ke dé sük a be fog la ló tel ke ken

(terv rajz zal, fo tók kal, el he lyez ke dé si váz lat tal do ku men tál va),
b) be épí tett tér ség ben az ut ca kép, hom lok zat, épü let ma gas ság, te lek be épí tés jel lem zõ i nek össze ve té se az en ge dé lye -

zen dõ épí té si te vé keny ség tár gyá val,
c) a be épí tés re szánt in gat lan tény le ges be épí té si szá za lé ka (a ter mé sze tes, ter mett ta laj jal bo rí tott in gat lan mé re té nek

fel tün te té sé vel) a be épí tés után,
d) az épí té si te vé keny ség gel érin tett te rü let re vo nat ko zó ter mé szet vé del mi ol ta lom meg je lö lé se,
e) ter mé sze ti ál la pot (fel szí ni bo rí tott ság, nö vény zet, víz vi szo nyok, dom bor zat) vál to zá sá nak mér té ke,
f) az épí té si te vé keny ség lát vány ha tá sa a táj ra, (adott sá gok tól füg gõ en) leg fel jebb 4 km su ga rú tá vol sá gig, 1:5000

lép té kû váz rajz, ame lyen áb rá zol ni kell mind azon épít ményt (jel lem zõ ada tok kal, fo tók kal), ame lyek be fo lyá sol ják,
vagy ha tást gya ko rol hat nak az épít mény re,

g) a táj ba il lesz tés meg ol dá sa (lát vány, stí lus, funk ció, ter mé sze ti, táji ál la pot) alap ján,
h) bi o ló gi ai ak ti vi tás ér ték szá mí tá sa az épí té si te vé keny ség re és a köz igaz ga tá si egy ség re, en nek ered mé nye.

3. Ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt nem álló kül te rü le ti in gat lan ese té ben csak az f), g), h) pont ban fog lalt do ku men tá -
ció szük sé ges.

10. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a közlekedési szakhatóság megkereséséhez az 5. mellékletben
foglaltakon túlmenõen szükséges dokumentáció

A 28.  § (5) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben a do ku men tá ci ó ban fel kell tün tet ni

1. az épí té si te vé keny ség gel érin tett te lek kel ha tá ros utak ese tén, hogy az
a) or szá gos köz út (út meg ne ve zé se, hely raj zi szá ma)
b) he lyi köz út (út meg ne ve zé se, hely raj zi szá ma)
c) köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán út (út meg ne ve zé se, hely raj zi szá ma, tu laj do nos, ke ze lõ meg ne ve zé se) vagy
d) köz for ga lom elõl el zárt ma gán út (út meg ne ve zé se, szá ma, jele, hely raj zi szá ma, tu laj do nos, ke ze lõ meg ne ve zé se,

az út el zá rá sá nak mód ja),

2. köz te rü le ti ra ko dás (áru fel töl tés) ese tén a köz te rü le ti par ko lás meg ol dá sát,

3. a ter ve zett épít mény ren del te tés for ga lom von zó ha tá sa i ra vo nat ko zó becs lé se ket,

4. a hir de té si vagy rek lám cé lú épít mény el he lye zé sét,

5. hely szín raj zi szin ten a ter ve zett épít mény jár mû for gal mi be- és ki já ra ta i nak köz út hoz való csa ta la ko zá sá nak
 módját,

6. a ter ve zett épít ménnyel össze füg gés ben szük sé ges sé váló, a köz utat érin tõ és a köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lye zé si
ha tás kö ré be tar to zó ter ve zett épí té si te vé keny sé gek fel so ro lá sát (jár da épí té se, át épí té se, busz meg ál ló át he lye zé se, át ala -
kí tá sa, út csat la ko zás ki épí té se, át ala kí tá sa, kap cso ló dó út épí tés stb.).

Mel lé kel ni kell a te lek köz úti csat la ko zá sa ki ala kí tá sá nak mû sza ki le írá sát jár mû for ga lom-tech ni kai szem pont ból.



 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
104/2007. (XII. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyuló in dít vány tár gyá ban – dr. Bi ha ri Mi hály és
dr. Hol ló And rás al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel –
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a bün te tõ -
el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 245.  § (4) be kez dé -
sé nek „[...], a tár gya lás ról való ki ve ze té se vagy ki uta sí tá sa
ese tén a rend za va rás nap ján tar tott tár gya lás be fe je zé sé ig
õri zet be ve he ti” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért azt a
ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg sem mi sí ti.

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 245.  §
(4) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha tály ban:

„(4) A bí ró ság a rend za va rót vagy azt, aki a tár gya lás
sza bály sze rû me ne tét za var ja, rend bír ság gal sújt hat ja.”

2. Az Alkot mány bíró ság a bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény 245.  § (4) be kez dé se alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyuló in dít ványt egye bek ben el uta sít ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz in dít vány ér ke zett a bün -
te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (a továb biak -
ban: Be.) 245.  § (4) be kez dé se alkot mány elle nességének
utó la gos meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí té se tár gyá ban.

Az in dít vá nyo zó for ma i lag a 245.  § (4) be kez dé sé nek
egé szét tá mad ta, de ér ve lé sét lé nye gé ben a tár gya lás rend -
jét za va ró sze mély õri zet be vé te lé nek le he tõ sé gé re vo nat -
ko zó szö veg rész alkot mány elle nességére ala pí tot ta. Ál lás -

pont ja sze rint a tá ma dott ren del ke zés alkot mány elle nes,
mert sér ti az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sét és az Alkot -
mány 8.  § (1)–(2) be kez dé sé re fi gye lem mel az 55.  § (1) be -
kez dé sét. Rész le tes in do ko lá sá ban ki fej tet te, hogy a tár -
gya lá si rend za va rás cí mén al kal maz ha tó õri zet be vé tel
szük ség te le nül és arány ta la nul kor lá toz za a sze mé lyi sza -
bad ság hoz való alap jo got. Ezen kí vül a jog al ko tó nem ha -
tá roz ta meg azo kat a kri té ri u mo kat sem, me lyek alap ján a
rend za va rás ese té re fenn tar tott esz kö zök – köz tük az õri -
zet be vé tel – kö zött a bí ró ság nak vá lasz ta nia kell, ami pe -
dig a jog biz ton ság el vét sér ti.

II.

Az Alkot mány bíró ság a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del -
ke zé se ket vizs gál ta:

1. Az Alkot mány ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -

he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„55.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad ság ra és a sze mé lyi biz ton ság ra, sen kit sem le -
het sza bad sá gá tól más ként, mint a tör vény ben meg ha tá ro -
zott okok ból és a tör vény ben meg ha tá ro zott el já rás alap ján 
meg fosz ta ni.”

2. A Be. érin tett ren del ke zé sei:
„245.  § (...)
(2) Azt, aki a tár gya lás rend jét za var ja, a ta nács el nö ke

rend re uta sít ja, is mé telt vagy sú lyos rend za va rás ese tén a
tár gya lás ról ki uta sít hat ja, ille tõ leg ki ve zet tet he ti. A ta nács
el nö ke ugyan így jár el az zal szem ben, aki a tár gya lás sza -
bály sze rû me ne tét za var ja.

(3) A ta nács el nö ke ren del kez het úgy, hogy a rend za va -
ró vagy az, aki a tár gya lás sza bály sze rû me ne tét za var ja, a
tár gya ló te rem be azon a tár gya lá si na pon nem tér het vissza.

(4) A bí ró ság a rend za va rót vagy azt, aki a tár gya lás sza -
bály sze rû me ne tét za var ja, rend bír ság gal sújt hat ja, a tár -
gya lás ról való ki ve ze té se vagy ki uta sí tá sa ese tén a rend za -
va rás nap ján tar tott tár gya lás be fe je zé sé ig õri zet be ve he ti.
(...)”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1.1. A ma gyar jog rend szer ben a sze mé lyi sza bad ság -
hoz való jog kor lá to zá sá nak szá mos for má ja is mert. Az

2007/174. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13141



Alkot mány bíró ság ed di gi ha tá ro za ta i ban az alap jog kor lá -
to zá sá nak kér dé sét dön tõ en a bün te tõ igaz ság szol gál ta tás -
hoz kap cso ló dó an a bün te tõ anya gi jogi szank ci ók, az el já -
rá si kény szer cse lek mé nyek és bün te tés vég re haj tás ve tü le -
té ben vizs gál ta [pl. 66/1991. (XII. 21. AB ha tá ro zat,
1406/B/1991. AB ha tá ro zat, 723/B/1991. AB ha tá ro zat,
42/1993. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, 3/1998. (II. 11.) AB ha tá -
ro zat, 5/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, 19/1999. (VI. 25.)
AB ha tá ro zat, 26/1999. (IX. 8.) AB ha tá ro zat, 13/2001.
(V. 14.) AB ha tá ro zat, 14/2004. (V. 7.) AB ha tá ro zat,
10/2007. (III. 7.) AB ha tá ro zat]. Szû kebb kör ben foly ta tott 
el já rást a sza bály sér té si el já rás, az egész ség ügyi, a ren dé -
sze ti igaz ga tás és az ön kor mány za ti igaz ga tás ke re té ben
al kal maz ha tó alap jo gi kor lá to zás sal össze füg gés ben [pl.
74/1995. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, 36/2000. (X. 27.) AB ha -
tá ro zat, 71/2002. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, 13/2003. (IV. 9.) 
AB ha tá ro zat, 3/2007. (II. 13.) AB ha tá ro zat].

A pszi chi át ri ai be te gek jo ga i nak kor lá to zá sá ra vo nat ko -
zó 36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro zat ki mond ta, hogy az
Alkot mány 55.  § (1) be kez dé se a sze mé lyi sza bad ság hoz
való jo got ál ta lá nos ér vénnyel dek la rál ja és e jog „ér vé -
nye sü lé se vizs gál ha tó va la mennyi – a sze mé lyi sza bad sá -
got va ló ban érin tõ – ál lam i in téz ke dés al kot má nyos sá gi
meg íté lé se kor.” A moz gás és hely vál toz ta tás sza bad sá gát
érin tõ kor lá to zó ren del ke zé sek al kot má nyos sá gá nak meg -
íté lé se pe dig min den eset ben az Alkot mány 8.  § (2) be kez -
dé se sze rint, a szük sé ges ség – ará nyos ság teszt je alap ján
tör tén het (rész le te sen: ABH 2000, 241, 270–272.). E ha tá -
ro zat alap té te le i bõl ki in dul va, és figye lembe véve a bün te -
tõ jo gi tár gyú ha tá ro za tok ban meg fo gal ma zott spe ci á lis
kö ve tel mé nye ket is, az egyes rend õrségi kény szer in téz ke -
dé sek al kot má nyos sá gát (is) vizs gá ló 65/2003. (XII. 18.)
AB ha tá ro zat a sze mé lyi sza bad ság kor lá to zá sá nak al kot -
má nyos sá gi kri té ri u ma it ál ta lá nos ér vénnyel fog lal ta
össze. E sze rint: a sze mé lyi sza bad ság „kor lá to zás ra vo -
nat ko zó sza bá lyo zás nak – az Alkot mány ren del ke zé sé bõl
fa ka dó an – tar tal maz nia kell a kor lá to zás okát, to váb bá
meg kell ha tá roz nia az adott kor lá to zá si for má nak meg fe -
le lõ el já rást. A kor lá to zás ará nyos sá gá nak és ezzel együtt
al kot má nyos sá gá nak meg íté lé sét az al kot má nyi kö ve tel -
mé nye ken ala pu ló té nye zõk be fo lyá sol ják. En nek kö ré ben 
meg ha tá ro zó je len tõ sé gû a sza bad ság el vo nás idõ tar ta má -
nak mér té ke, annak in do kolt sá ga, a sza bad ság el vo nás sal
érin tett sze mély meg fe le lõ kö rül mé nye i nek és az õt meg il -
le tõ jo gok gya kor lá sá nak biz to sí tá sa, valamint a jog ta lan
sza bad ság el vo nás ese té re nyúj tott jog or vos la ti jog és
egyéb jog kö vet kez mé nyek meg ha tá ro zá sa és azok meg fe -
le lõ sé ge.” (ABH 2003, 707, 716.)

1.2. A sze mé lyi sza bad ság hoz való jog kér dé se az em -
ber i jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló Ró -
má ban, 1950. no vem ber 4-én kelt és az 1993. évi XXXI.
tör vénnyel ki hir de tett Egyez mény nek (a továb biak ban:
Egyez mény) az Em ber i Jo gok Euró pai Bí ró sá ga (a továb -
biak ban: Bí ró ság) ál tal leg töb bet vizs gált ren del ke zé se. A
Bí ró ság dön té se i ben kö vet ke ze te sen hang sú lyoz za, hogy
az Egyez mény 5. cik ke ki me rí tõ és rész le tes fel so ro lá sát

adja a sze mé lyi sza bad ság tól meg fosz tás oka i nak, össze -
kap csol va azo kat az el já rá si jo gok ál tal biz to sí tan dó ga -
ran ci ák kal. Ki zá ró lag az õri zet azon hat cso port ja is mer he -
tõ el tör vényesnek, ame lyet az 5. cikk 1. pont ja fel so rol
(pl. Van der Leer cont ra Hol lan dia ügy ben ho zott, 1990.
feb ru ár 21-i íté let; Was sink cont ra Hol lan dia ügy ben ho -
zott, 1990. szep tem ber 27-i íté let; Qu inn cont ra Francia -
ország ügy ben ho zott, 1995. már ci us 22-i íté let; En horn
cont ra Svéd or szág ügy ben ho zott, 2005. ja nu ár 25-i dön -
tés).

Az 5. cikk. 1. pont já nak kü lön bö zõ as pek tu sa it vizs gá ló
eset jog nem hagy két sé get az iránt sem, hogy az okok – a
sze mé lyi sza bad ság kor lá to zá sát vagy el vo ná sát iga zo ló
„ál lam i ér dek” – fenn ál lá sát a nem ze ti jog sza bá lyok meg -
al ko tá sa kor, illetve a konk rét ese tek ben is szi go rú an és
meg szo rí tó an kell ér tel mez ni. Eb ben a te kin tet ben az ál la -
mok nem él vez nek mér le ge lé si sza bad sá got; így nem ele -
gen dõ te hát, ha fog va tar tás el ren de lé se össz hang ban áll a
nem ze ti jog gal, amennyi ben az okok és fel té te lek kö ré ben
a nem ze ti jog nem mi nõ sül Egyez mény-kon form nak (pl.
Wi told Lit wa cont ra Len gyel or szág ügy ben ho zott, 2000.
áp ri lis 4-i íté let; Sta sa i tis cont ra Lit vá nia ügy ben ho zott,
2000. már ci us 21-i íté let; But ke vi ci us cont ra Lit vá nia ügy -
ben ho zott, 2002. már ci us 26-i íté let; Hil da Hafs te in dót tir
cont ra Iz land ügy ben ho zott, 2004. jú ni us 8-i íté let).

Az õri zet oka i ra vo nat ko zó, az 5. cikk ben fog lalt át fo gó
fel so ro lás ból kö vet ke zõ en e cikk ha tá lya irány adó a bün te -
tõ el já rás ke re tén be lül és az azon kí vül el ren delt fog va tar -
tás ra és ki ter jed az el já rás va la mennyi részt ve võ jé re. A Bí -
ró ság dön té se i bõl ki tû nõ en a sze mé lyi sza bad ság hoz való
jog, amely csu pán cél sze rû sé gi vagy „éssze rû nek tûnõ”
ok ból nem kor lá toz ha tó. Erre csak a szük sé ges ség és az
ará nyos ság fel té te le i nek tel je sü lé se mel lett van mód. A
sza bad ság el vo nás ra csu pán tör vény ben pon to san, kel lõ en
vi lá go san és elõ re lát ha tó an kö rül írt ese tek ben, az ön ké -
nyes ség ki zá rá sa mel lett ke rül het sor, füg get le nül annak
idõ tar ta má tól (pl. van Dro o genb ro eck cont ra Bel gi um
ügy ben ho zott, 1982. jú ni us 24-i íté let; Kaw ka cont ra Len -
gyel or szág ügy ben ho zott, 2001. ja nu ár 9-i íté let). Azt ön -
ma gá ban nem ala poz za meg az egyéb ként egész sé gü gyi -
leg in do kolt ke ze lés, a sú lyos és rend sze res, egyéb ként a
ha tó ság ren del ke zé sit is neg li gá ló an ti szo ci á lis vi sel ke dés, 
(amennyi ben az nem éri el a bûn cse lek mény szint jét)
(pl. Bo za no cont ra Fran cia or szág ügy ben ho zott, 1986.
 december 18-i íté let; Bo u a mar cont ra Bel gi um ügy ben ho -
zott, 1988. feb ru ár 29-i íté let; Was sink cont ra Hol lan dia
ügy ben ho zott, 1989. szep tem ber 27-i íté let), to váb bá a
köz rend, köz biz ton ság, illetve a köz nyu ga lom, mint el vont 
ér té kek meg za va rá sá nak po ten ci á lis és/vagy kö zel gõ ve -
szé lye (pl. Ste el és má sok cont ra Egye sült Ki rály ság ügy -
ben ho zott, 1998. szep tem ber 23-i íté let).

A bün te tõ el já rás ke re té ben al kal ma zott sza bad ság el vo -
nás kap csán rá mu ta tott a Bí ró ság arra is, hogy az õri zet
szük sé ges sé gé nek ér té ke lé se és a bû nös ség meg ál la pí tá sa
kö zött „túl sá go san szo ros” a kap cso lat (pl. Lamy cont ra
Bel gi um ügy ben ho zott, 1989. már ci us 30-i íté let) és még a 
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né hány órás õri zet be vé tel sem te kint he tõ au to ma ti ku san
ará nyos nak (Va si le va cont ra Dá nia ügy ben ho zott, 2003.
szep tem ber 25-i íté let). Nem al kal maz ha tó to váb bá az ún.
„en ge det len sé gi õri zet” a ta nú val szem ben, mert erre az
5. cikk egyet len pont ja sem ad iga zo lást [pl. K. cont ra
Auszt ria ügy ben szü le tett 16002/90 (13/10/1992) szá mú
ha tá ro zat; Ser ves cont ra Fran cia or szág ügy ben ho zott,
1997. ok tó ber 20-i íté let].

A Bí ró ság ál lás pont ja sze rint a sze mé lyi sza bad ság kor -
lá to zá sa a bün te tõ el já rás ban min den eset ben szo ros össze -
füg gés ben áll a tisz tes sé ges el já rás hoz való jog gal, és az
el já rá si en ge det len ség nem iga zol ja vé de ke zé si jo gok
csor bí tá sát (pl. Lala cont ra Hol lan dia ügy ben ho zott, 1994. 
szep tem ber 22-i íté let). Túl a Co loz za cont ra Olasz or szág
ügy ben ho zott (1985. ja nu ár 22.) íté le ten, a Pit kä nen cont -
ra Finn or szág 30508/96 szá mú (09/03/2004) ügy ben a Bí -
ró ság azt is meg ál la pí tot ta, hogy a tisz tes sé ges el já rás
szem pont já ból a köz vet len ség elve annak az emi nens ga -
ran ciá ja, hogy a vád lott és a tanú a bí ró ság elõtt konf ron tá -
lód has son. Az utób bi ha tá ro za tok meg erõ sí tet ték a tá vol -
lé võ ter helt re, illetve a ter helt tá vol lé té ben tar tott tár gya -
lás ra vo nat ko zó – a 14/2004. (V. 7.) AB ha tá ro zat ban,
illetve a 20/2005. (V. 26.) AB ha tá ro zat ban más össze füg -
gés ben már rész le te zett – dön té sek nek a ki vé te les ség re, az
új ra tár gya lá si ga ran ci ák ra vo nat ko zó kö ve tel mény rend -
sze ré re, a tisz tes sé ges el já rás és a sze mé lyi sza bad ság ará -
nyos kor lá to zá sa vo nat ko zó el ve it (pl. So mo gyi cont ra
Olasz or szág ügy ben ho zott, 2004. má jus 18-i íté let; Sej do -
vic cont ra Olasz or szág ügy ben ho zott, 2004. no vem ber
10-i íté let; Sto ich kov cont ra Bul gá ria ügy ben ho zott,
2005. már ci us 20-i íté let).

1.3. Az Alkot mány bíró ság – a bün te tõ el já rá si kény -
szer in téz ke dé sek re vo nat koz tat va és dön tõ en a ter helt el já -
rás jo gi hely ze té re kon cent rál va – leg utóbb a 10/2007.
(III. 7.) AB ha tá ro zat ban fej tet te ki össze fog la ló an, hogy
az ál lam erre ren delt szer ve i nek al kot má nyos kö te les sé ge
az ál lam bün te tõ igé nyé nek ér vé nye sí té se, amely szük ség -
kép pen együtt jár a sú lyo san jog kor lá to zó bün te tõ el já rá si
in téz ke dé sek al kal ma zá sá val is. A tár sa da lom, a köz ér dek
vé del me szem pont já ból az ál lam bûn ül dö zõ ha tó sá gai és a
bí ró ság szá má ra al kot má nyo san is in do kolt olyan ha té -
kony esz kö zök – köz tük kény szer in téz ke dé sek – igény be -
vé te lé nek biz to sí tá sa, ame lyek le he tõ vé te szik, hogy a tisz -
tes sé ges el já rás ból le ve ze tett, a bün te tõ ügyek idõ sze rû el -
bí rá lá sá nak kö ve tel mé nye ér vé nye sül jön. Meg erõ sít ve a
20/2005. (V. 26.) AB ha tá ro zat ban fog lal ta kat az Alkot -
mány bíró ság is mé tel ten hang sú lyoz ta azon ban azt is, hogy 
az egyes jog in téz mé nyek és dön té si el já rá sok sza bá lyo zá -
sa kor cél sze rû sé gi és gaz da sá gos sá gi szem pon tok ér de ké -
ben a jog al ko tó nem mond hat le az al kot má nyi ga ran ci ák
ér vé nye sí té sé rõl. „Eb bõl kö vet ke zõ en az el já rás idõ sze rû -
sé gé re és a kény szer in téz ke dé sek al kal ma zá sá ra vo nat ko -
zó szük sé ges ség – ará nyos ság kö ve tel mé nye sem ver seng -
het egy más sal.” Az alap jo gok kor lá to zá sá ra vo nat ko zó
szük sé ges sé gi-ará nyos sá gi kö ve tel mé nye ket szem elõtt
tart va, a kény szer in téz ke dé sek sza bá lyo zá sa kor a jog al ko -

tó nak a tisz tes sé ges el já rás va la mennyi ele mét biz to sí tó
dif fe ren ci ált fel té tel rend szert kell ki ala kí ta nia (ABK
2007. már ci us, 212, 216.).

2.1. Az õri zet be vé tel a Be. rend sze ré ben – ki zá ró lag a
ter helt tel szem ben igény be ve he tõ – sze mé lyes sza bad sá -
got kor lá to zó kény szer in téz ke dés, amely nek tar tal mát,
cél ját és ál ta lá nos sza bá lya it a Be. 126–128.  §-ai ha tá roz -
zák meg. A vizs gált ren del ke zés ben sze rep lõ rend za va rás,
mint õri zet be vé te li ok, nem a kény szer in téz ke dés fel té te -
le ként, ha nem el já rá si szank ci ó ként funk ci o ná ló sze mé lyi
sza bad ság el vo ná sá nak in do ka ként ke rült sza bá lyo zás ra.
Szem ben a kény szer in téz ke dé sek pro ak tív, az el já rás elõ -
moz dí tá sát, a ter helt je len lé té nek biz to sí tá sát szol gá ló, s
így az el já rás idõ sze rû sé gét is szol gá ló jel le gé vel, az el já -
rá si szank ci ó ként sze rep lõ – azo nos el ne ve zé sû – õri zet -
nek csu pán a ter helt nek és más el já rá si részt ve võk nek a
tár gya lás ról tör té nõ el tá vo lí tá su kat kö ve tõ re ak tív sze re pe
van. A Be. to váb bi – meg kö tött sé gek nél kü li (ki vé te le ket
nem tar tal ma zó) – sza bá lya it is figye lembe véve a rend za -
va rás cí mén al kal ma zott õri zet a ter hel ten kí vül má sok kal
szem ben is al kal maz ha tó. Érint he ti mind azo kat, akik kel
szem ben a bí ró ság ko ráb ban ki uta sí tás vagy ki ve zet te tés
in téz ke dést al kal ma zott, így – a 163.  § és a 246.  § ren del -
ke zé se i nek össze ve té sé bõl kö vet ke zõ en – el szen ve dõ je le -
het a ter helt, a sér tett, (élet kor ra te kin tet nél kül) a tanú, a
szak ér tõ, a tol mács, illetve a hall ga tó ság bár mely tag ja.

2.2. A tár gya lás a bí ró sá gi el já rás leg fon to sabb rész e,
amely nek cél ja a konk rét ügy ben vád tár gyá vá tett bûn cse -
lek mény meg va ló su lá sá nak és a ter helt fe le lõs sé gé nek
tisz tá zá sa, illetve a bün te tõ jo gi szank ció al kal ma zá sa. Az
eh hez szük sé ges, ala pos és tör vényes, ugyan ak kor kel lõ en
gyors bi zo nyí tás fel vé te lé re csak ki egyen sú lyo zott, a ha tó -
sá gok és az el já rá si cse lek mé nyek részt ve või (érin tett jei)
fi gye lem kon cent rá ci ó ját biz to sí tó tár gya lá si kö rül mé nyek
kö zött van mód. A tör vény ezért kü lön is ren del ke zik a cél -
tu da tos és zök ke nõ men tes tár gya lás ve ze té sét le he tõ vé
tévõ, az igaz ság szol gál ta tás te kin té lyét pe dig me góv ni ké -
pes azon esz kö zök rõl, ame lye ket a tár gya lás ve ze té sé ért
fe le lõs ta nács el nö ke igény be ve het.

A 245–249.  § sza bá lyai a Be. 60.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek ér vény re ju -
tá sa ér de ké ben az igény be ve he tõ in téz ke dé sek szé les ská -
lá ját vo nul tat ják fel. A ta nács el nö ké nek, illetve a bí ró ság -
nak az in téz ke dé si jog kö re a leg eny hébb nek te kin ten dõ
rend re uta sí tás tól kezd ve odá ig ter jed, hogy a tár gya lás
egé szé rõl a nyil vá nos sá got ki zár ja, illetve a tár gya lás egé -
szét a tár gya ló te rem bõl ki ve zet te tett ter helt tá vol lé té ben
tart sa meg. A sze mé lyi sza bad ság köz vet len és azon na li el -
vo ná sá val járó õri ze tet szük ség kép pen meg elõ zi to váb bá
az el zá rás ra is át vál toz tat ha tó [161.  § (5) be kez dés] rend -
bír ság ki sza bá sa. A tá ma dott ren del ke zés ben sze rep lõ, a
tár gya lás be fe je zé sé ig tar tó õri zet be vé tel re mind eze ken
fe lül és csak al kal ma zá su kat köve tõen ke rül het sor.
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3.1. Az Alkot mány bíró ság az Alkot mány 55.  § (1) be -
kez dé sé ben, a sze mé lyes sza bad ság alap jo gá nak kor lá to -
zá sá ra adott tör vényi fel ha tal ma zást min den eset ben az
Alkot mány 8.  § (1)–(2) be kez dé sé bõl le ve ze tett szük sé -
ges ség-ará nyos ság kö ve tel mé nyé vel együtt vizs gál ja. Kö -
vet ke ze tes gya kor la ta sze rint az Alkot mány „[...] csak úgy
te szi le he tõ vé a sze mé lyes sza bad ság el vo ná sa oka i nak és
az az zal kap cso la tos el já rás nak a sza bá lyo zá sát, hogy ez a
sza bá lyo zás nem kor lá toz za szük ség te le nül vagy arány ta -
la nul a sze mé lyes sza bad ság hoz való jo got” [5/1999.
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 75, 84.].

Az elõ ze tes le tar tóz ta tás ra vo nat ko zó bün te tõ el já rá si
sza bá lyo zást vizs gál va az Alkot mány bíró ság a kény szer -
in téz ke dé sek kel kap cso lat ban ál ta lá nos ér vénnyel mond ta
ki, hogy az al kot má nyo san el is mert cél fon tos sá ga ezek
sza bá lyo zá sa kor sem ele gen dõ ok az alap jog kor lá to zá sá -
ra. A szük sé ges ség és ará nyos ság el vont, a tör vényi sza bá -
lyo zás szint jén való meg te rem té se egy fe lõl a kényszer -
intézkedések ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i nek, más fe lõl a
dön té si el já rás ga ran ci á lis sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá val
biz to sít ha tó [26/1999. (IX. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
265, 276.].

Az Alkot mány bíró ság le szö gez te azt is, hogy az alap ve -
tõ jo gok kor lá to zá sá nak min den kor össz hang ban kell áll -
nia az el ér ni kí vánt cél lal, így arra csak a vég sõ eset ben és
a le he tõ leg ki sebb, de még ha té kony mér ték ben ke rül het rá 
sor. A kény szer in téz ke dé sek sza bá lyo zá sa kor is te kin tet tel 
kell len nie te hát a tör vényhozónak arra, hogy a kor lá to zás
le he tõ sé gé nek meg te rem té se kor, csak az adott cél el éré sé -
re al kal mas leg eny hébb esz köz igény be vé te lét te gye le he -
tõ vé. Alkot mány el le nes a jog tar tal má nak kor lá to zá sa, ha
kény sze rí tõ ok nél kül, ön ké nye sen tör té nik, vagy ha a kor -
lá to zás sú lya az el ér ni kí vánt cél hoz ké pest arány ta lan [vö.
pl. 30/1992. (I. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 171.;
20/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 68, 71.].

3.2. A rend za va rás cí mén tör té nõ õri zet be vé tel fel té te -
le it a Be. ak ként ha tá roz za meg, hogy ez csak vég sõ eset -
ben és ak kor ve he tõ igény be, ha más in téz ke dé sek nem ve -
zet tek ered mény re. Együtt vizs gál va azon ban e jog in téz -
ményt a rend za va rás ese tén al kal maz ha tó rend re uta sí tás,
ki uta sí tás, ki ve zet te tés, a tár gya lá si nap vé gé ig ter je dõ
vissza té ré si ti la lom és rend bír ság jog in téz mé nye i vel,
valamint a nyil vá nos ság ki zá rá sá nak le he tõ sé gé vel, meg -
ál la pít ha tó, hogy az õri zet be vé tel al kal ma zá sa nem jár
olyan ered ménnyel, amely a fel so rolt to váb bi in téz ke dé sek 
ré vén nem ér he tõ el. Az eny hébb ese tek ben a bár ki vel
szem ben igény be ve he tõ rend re uta sí tás és/vagy a rend bír -
ság ki sza bá sa (amely vég sõ so ron ön ma gá ban is a sze mé -
lyi sza bad ság el vo ná sá ra ve zet het) biz to sít ja a tár gya lás
rend jé nek hely re ál lí tá sát. Ak kor pe dig, ha a rend za va ró
ma ga tar tás to vább ra is sú lyo san sér ti a tár gya lás mél tó sá -
gát, aka dá lyoz za annak meg tar tá sát, ered ményt csak a
rend za va ró nak a tár gya ló te rem bõl tör té nõ el tá vo lí tá sa
hoz hat, amely a ki uta sí tás sal, illetve ki ve zet te tés sel ér he tõ
el. Ezek ben az ese tek ben az õri zet be vé tel te hát sem mi lyen 
to váb bi ered ménnyel nem jár, mint hogy az õri zet be vé tel

elõtt, a te rem bõl való el tá vo lí tás sal meg va ló sul a rend za -
va rás  miatti in téz ke dés cél ja.

A szank ci ók egy más ra hal mo zá sa nem já rul hoz zá az el -
já rás ered mé nyes sé gé hez, ugyan ak kor ve szé lyez te ti a tisz -
tes sé ges el já rás egyes kö ve tel mé nye i nek, köz tük az idõ -
sze rû ség nek a meg va ló su lá sát. A tör vény to váb bi sza bá -
lya i ból ugyan is az kö vet ke zik, hogy – amennyi ben a rend -
za va ró köz re mû kö dé sé vel foly ta tan dó el já rá si cse lek mény 
el vég zé se szük sé ges – az érin tet tet utóbb is mé tel ten idéz ni 
kell a tár gya lás ra. A rend za va rás cí mén való õri zet be vé tel
sza bá lya it ugyan is a tör vényhozó nem kap csol ta össze sem 
a tár gya lás nak a ter helt tá vol lé té ben tör té nõ meg tar tá sa
sza bá lya i val, sem a ta nú ki hall ga tás mel lõz he tõ sé gé vel, s a
tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nye i re fi gye lem mel erre
nem len ne le he tõ sé ge.

A Be. to váb bi ren del ke zé sei vi szont õri zet be vé tel nél -
kül is biz to sít ják, hogy a bí ró ság a mi ni má lis együtt mû kö -
dést sem ta nú sí tó ter helt nek a tár gya lás egé szé rõl tör té nõ
el tá vo lí tá sá val is meg hoz hat ja és ki hir det he ti a ha tá ro za tát
(247.  §) és a rend za va ró ta nú val, szak ér tõ vel szem ben is
he lye van más kény szer in téz ke dés al kal ma zá sá nak. A tár -
gya lá son je len lévõ, ke zel he tet len rend za va ró ma ga tar tást
ta nú sí tó hall ga tó ság ese té ben pe dig le he tõ vé te szi a tör -
vény a bí ró ság szá má ra a nyil vá nos ság ki zá rá sát [245.  §
(5) be kez dés], mely nek vég re haj tá sa so rán vi szont az õri -
zet be vé tel nek a tár gya lás rend jé nek fenn tar tá sa szem -
pont já ból nincs funk ci ó ja. Azok ra az ese tek re, ami kor a
tár gya lás rend jé nek meg za va rá sa sú lyo sabb ered ménnyel
jár: azaz a rend za va ró sze mély fe gyel mi vét sé get vagy
bûn cse lek ményt va ló sít meg a Be. 249.  §-a (akár a 72 órá ig 
ter je dõ õri zet be vé tel el ren de lé sé vel), abszt rakt és konk rét
ér te lem ben is biz to sít ja az igaz ság szol gál ta tás te kin té lyé -
nek meg óvá sát.

3.3. A Be. sza bá lya i ból kö vet ke zõ en az el já rá si szank -
ci ó ként al kal ma zott õri zet cél ja el vi leg az el já rá si cse lek -
mény (tár gya lás) za var men tes tel je se dé sé nek elõ se gí té se,
igény be vé te lé re csak a tár gya lás ke re té ben van mód. Nem
von ha tók ha tá lya alá a tár gya ló ter men kí vül tör tént rend -
za va rás ese tei, ame lyek kap csán a bí ró ság igaz ga tá si ve ze -
tõ je – és nem a konk rét ügy ben el já ró bíró – jo go sult a
meg fe le lõ in téz ke dé sek kez de mé nye zé sé re. A vizs gált el -
já rá si szank ció al kal ma zá si fel té te le i bõl kö vet ke zõ en
azon ban az õri zet el ren de lé sét meg elõ zõ en a cél – más
szank ci ók igény be vé te lé vel – már szük ség kép pen meg va -
ló sult.

A ter helt ese té ben az el já rás funk ci ó já nak tel je sü lé sét
szol gá ló kény szer in téz ke dé sek re vo nat ko zó sza bá lyok
– rész le te sen meg ál la pí tott fel té te lek hez kö töt ten – meg -
ha tá roz zák azo kat az ese te ket, ami kor a sze mé lyi sza bad -
sá ga el von ha tó. Ezek – a jel zett to váb bi szank ci ók kal
együtt – al kal ma sak arra, hogy a ter helt köz re mû kö dé si
kö te le zett sé gét meg fe le lõ me der ben tart sák, az el já rás más 
részt ve võ i nek jo ga it ol tal maz zák és a tár gya lás za var men -
tes le fo lyá sát biz to sít sák. Ugyan ak kor szem ben a szank -
cióként al kal ma zott õri zet tel, ga ran tál ják azt is, hogy a
sze mé lyi sza bad ság tól való meg fosz tás ra csak sza bad ság -
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vesz tés sel fe nye ge tett bûn cse lek mé nyek el kö ve té se kor az
al kal maz ha tó bün te tés sel össz hang ban ke rül jön sor.

Az el já rás to váb bi – nem ter hel ti po zí ci ó ban sze rep lõ,
sõt ese ten ként az el já rá si jog vi szo nyok ala nyá vá nem is
váló, az el já rá si cse lek mény re a li zá lá sát meg za va ró –
részt ve võ i vel szem ben a vizs gált ren del ke zés a tör vény
sze rin ti cél já nak be tel je sí té sé re szin tén al kal mat lan és így
az el já rás me ne té nek elõ se gí té se szem pont já ból szin tén
nem el ke rül he tet len esz köz. Ezen túl me nõ en az Egyez -
mény 5. cik ké bõl, to váb bá a bí ró ság sze re pé re és fel ada tá -
ra ki ha tó el ve ket is rög zí tõ nem zet kö zi jogi inst ru men tu -
mok ból – az Euró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak a ta -
núk meg fé lem lí té se és a vé de lem hez való jog ról  szóló
R (97) 13. sz. Aján lá sá ból, az ál do za tok bün te tõ jo gi és
bün te tõ el já rás-jo gi hely ze té rõl  szóló R (85) 11. sz. Aján -
lás ból, az Euró pai Ta nács 2001. már ci us 15-én el fo ga dott
2001/220 JHA ke ret ha tá ro za tá ból – meg ál la pít ha tó an a
sze mé lyi sza bad ság el vo ná sát je len tõ szank ció e részt ve -
võk re nem is ter jed het ki.

3.4. Meg ál la pít ha tó te hát, hogy nincs olyan fel is mer he -
tõ – a tár gya lás ha té kony sá gát, a bi zo nyí tá si el já rás vagy a
bün te tõ el já rás ered mé nyes sé gét elõ nyö sen be fo lyá so ló –
kény sze rí tõ ok, amely a sze mé lyi sza bad ság el vo ná sát szé -
les sze mé lyi kör ben al kal maz ha tó el já rá si szank ció ke re té -
ben in do kol ná. Az el já rá si szank ci ó ként al kal maz ha tó õri -
zet be vé tel lel el ér ni kí vánt cé lok más in téz ke dé sek kel
min den eset ben köz vet le nül meg va ló sít ha tók. A ki fej tet -
tek re fi gye lem mel az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a tá ma dott ren del ke zés az Alkot mány 55.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott alap jo got kor lá to zó szük ség te -
len esz köz. Ezért a rend za va rás cí mén al kal maz ha tó õri -
zet be vé tel jog in téz mé nye alkot mány elle nes, így az Alkot -
mány bíró ság a Be. 245.  § (4) be kez dé sé nek erre vo nat ko zó 
ren del ke zé sét meg sem mi sí tet te.

Az Alkot mány bíró ság utal arra, hogy a meg sem mi sí tés
sem mi lyen te kin tet ben nem érin ti az e tör vényi ren del ke -
zés ben csu pán az õri zet be vé tel elõ fel té te le ként em lí tett,
de a Be. más ren del ke zé se i ben ön ál ló an sza bá lyo zott ki -
uta sí tás és ki ve zet te tés, illetve a tár gya lá si nap vé gé ig tör -
té nõ tá vol tar tás al kal maz ha tó sá gát.

4. El uta sí tot ta vi szont az Alkot mány bíró ság a Be.
245.  § (4) be kez dé se to váb bi ren del ke zé se i nek alkot mány -
elle nességére vo nat ko zó in dít ványt.

A 2., illetve a 3.2. pont ból ki tû nõ en a tör vény to váb bi
sza bá lya i nak (245–248.  §-ok, 163.  §) figye lembe véte lével 
és össze ve té sé vel meg ha tá roz ha tó azon sze mé lyek köre,
akik a rend za va ró fo gal ma alá es nek, sõt az is, hogy me lyi -
kük kel szem ben mi lyen in téz ke dé sek al kal maz ha tók. A
tör vénybõl és a hosszú ide je ki kris tá lyo so dott ítél ke zé si
gya kor lat ból meg ál la pít ha tó to váb bá az is, hogy az egyes
in téz ke dé sek mi lyen vi szony ban áll nak egy más sal, mi az
al kal ma zá si sor rend jük, és igény be vé te lük nek me lyek a
fel té te lei. Ek ként nem sé rül az Alkot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé bõl le ve ze tett nor ma vi lá gos ság és a jog biz ton ság jog -
ál la mi kö ve tel mé nye.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 956/B/2005.

Dr. Bi ha ri Mi hály alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ren del ke zõ rész 1. pont já val, amely -
nek alap ján az Alkot mány bíró ság alkot mány elle nesnek
mi nõ sí ti, és rész le ge sen meg sem mi sí ti a bün te tõ el já rás ról
 szóló 1998. évi XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 245.  §
(4) be kez dé sé nek „[...], a tár gya lás ról való ki ve ze té se vagy 
ki uta sí tá sa ese tén a rend za va rás nap ján tar tott tár gya lás
be fe je zé sé ig õri zet be ve he ti” szö veg ré szét.

Nem ér tek egyet a ren del ke zõ rész 1. pont já hoz fû zött
in do ko lás sal és az ab ban ki fej tet tek kel sem.

Nem vi ta tom, hogy a meg sem mi sí tett tör vényi szö veg -
rész, illetve az ab ban fog lalt egyes fo gal mak fel vet het nek
jog ér tel me zé si kér dé se ket, azon ban a nor ma dif fe ren ci á -
lat lan sá ga (az ala nyi kör túl ál ta lá nos meg fo gal ma zá sa)
nem éri el az alkot mány elle nesség szint jét. A sza bá lyo zás
leg fel jebb nor ma fe lül vizs gá la ti, tör vényalkotási re ví zi ót
igé nyel, ko di fi ká ci ós vita, s nem al kot má nyos sá gi vita tár -
gya le het.

Ál lás pon tom sze rint az alap jog in dok nél kü li, arány ta -
lan kor lá to zá sa nem áll fenn. A tár gya lás a bí ró sá gi el já rás
leg fon to sabb rész e. A Be. tá ma dott ren del ke zé se a bí ró sá -
gi el já rás tár gya lá si sza ka szát védõ esz köz. A rend fenn tar -
tás ér de ké ben igény be ve he tõ szank ci ók egy más ra épül -
nek. Az õri zet be vé tel re csak ki uta sí tás, illetve ki ve zet te -
tés ese tén ke rül het sor. A tár gya lás be fe je zé sé ig való õri -
zet be vé tel cél ja annak meg aka dá lyo zá sa, hogy a ki uta sí -
tott/ki ve ze tett sze mély a tár gya ló te rem be vissza tér jen,
vagy a tár gya lást eset leg a tár gya ló ter men kí vül rõl za var ja, 
le he tet le nít se el. Az „õri zet be ve he ti” meg fo gal ma zás
mér le ge lést tesz le he tõ vé a ta nács el nök szá má ra. A bí ró -
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ság a gya kor lat ban csak vég sõ eset ben, és ak kor al kal maz -
za az õri zet be vé tel szank ci ó ját, ha a ki uta sí tás/ki ve ze tés
nem ve ze tett ered mény re. Ál lás pon tom sze rint a tisz tes sé -
ges el já rás hoz való jog, a tár gya lás za var ta lan sá gá hoz,
rend jé hez fû zõ dõ ér dek, valamint a bí ró ság te kin té lyé nek
meg õr zé se te szi szük sé ges sé – ese ti mér le ge lés alap ján – a
nó to ri us és sú lyos rend za va ró sze mé lyi sza bad sá gá nak a
rö vid idõ tar ta mú kor lá to zá sát.

Az igaz ság szol gál ta tás, a tár gya lás rend jé nek fo lya ma -
tos, is mét lõ dõ meg za va rá sa ese tén al kal ma zan dó õri zet be
vé tel, mint el já rá si szank ció nem arány ta lan az el ér ni kí -
vánt cél hoz ké pest. A kor lá to zás szük sé ges és ará nyos a
tisz tes sé ges tár gya lás hoz való jog és a vé de ke zés hez való
jog vé del me ér de ké ben is.

A ki fej tet tek alap ján a ren del ke zõ rész 1. pont já ban fog -
lalt mo za i kos meg sem mi sí tés sel nem ér tek egyet.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
alkot mány bíró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
alkot mány bíró

Az Alkotmánybíróság
105/2007. (XII. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyuló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat ellen be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
114/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján há rom

ki fo gást nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban: OVB)
114/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro za ta ellen, amely ben az
OVB ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új el já -
rás ra uta sí tá sát ké rik.

Az OVB a tá ma dott ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te annak az 
or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyuló alá írás -
gyûj tõ ív nek a min ta pél dá nyát, ame lyen a kö vet ke zõ kér -
dés sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon 
ne ve zes sék be a min den ki ál tal kö te le zõ en vá lasz tan dó
üz le ti ala pon mû kö dõ több biz to sí tós egész ség biz to sí -
tást?”

A 114/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 51. szá má nak I. kö te té ben 2007. áp ri lis 24-én je len t
meg. Az egyik ki fo gást 2007. má jus 2-án, a má sik ki fo gást
2007. má jus 8-án, a har ma di kat pe dig 2007. má jus 9-én
12 óra 35 perc kor nyúj tot ták be az OVB-hez. Az Alkot -
mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gá so kat a Ve.
130.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt mó don és ha tár idõn be lül
nyúj tot ták be.

Te kin tet tel arra, hogy a ki fo gá sok ugyan azon OVB ha -
tá ro zat tör vényességének fe lül vizs gá la tá ra irá nyul nak, az
Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo kat egye sí tet te, és egy el -
já rás ban bí rál ta el.

2. Mind há rom ki fo gás ki fej ti, hogy az OVB-nek meg
kel lett vol na ta gad nia az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér -
dés hi te le sí té sét, mert az nem fe le l meg az or szá gos nép -
sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé -
ben meg fo gal ma zott egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.

Az in dít vá nyo zók sze rint a „több biz to sí tós” ki fe je zés
nem al kal mas arra, hogy a vá lasz tó pol gá rok szá má ra kel lõ
pon tos ság gal le ír ja a nem kí vánt szer ve ze ti for má ció lé -
nye gét. Az egész ség biz to sí tás szer ve ze ti rend szer e ugyan -
is je len leg is több biz to sí tó ra épül, az Or szá gos Egész ség -
biz to sí tá si Pénz tár és igaz ga tá si szer ve i nek do mi nan ci á ja
mel lett az egész ség biz to sí tás ban sze re pet kap nak az ön -
kén tes köl csö nös egész ség pénzt árak és az üz le ti ala pon
mû kö dõ biz to sí tók is. Nem ér tel mez he tõ, hogy a kér dés a
tu laj do ni ala pon el kü lö nü lõ biz to sí tók, vagy az azo nos tu -
laj do nos ke zé ben lévõ több biz to sí tó ki zá rá sá ra irá nyul,
ki zár ja-e a köz tu laj don ban álló re gi o ná li san, vagy szak mai 
ala pon szer ve zett több biz to sí tós rend szer lét re ho zá sát is.

Vi tat ják az in dít vá nyo zók a kér dés ben sze rep lõ „üz le ti
ala pon mû kö dõ” ki fe je zés ér tel mez he tõ sé gét is. Az üz le ti
ala pon tör té nõ mû kö dés sok fé le va ri á ci ót rejt ma gá ban.
A vá lasz tó pol gár nem tud ja meg ítél ni, hogy me lyik va ri á -
ció ellen fog lal ál lást a sza va za tá val. Az egyik indítvá -
nyozó sze rint az egész ség biz to sí tás biz to sí tá si jel le ge ele -
ve „üz le ti ala pon” tör té nõ mû kö dést fel té te lez, non pro fit
mû kö dés mel lett is szá mos va gyo ni vi szo nyo kat sza bá lyo -
zó szer zõ dé sen ke resz tül tud ja biz to sí ta ni az egész ség ügyi
el lá tást.

Az egyik in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a „kö te le zõ en 
vá lasz tan dó” szö veg rész egy ér tel mû sé ge is vi tat ha tó.
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3. Két in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a kér dés az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek d) pont já ba üt kö zik,
mert a kér dés az egész ség biz to sí tás szer ve ze ti rend sze ré -
nek át ala kí tá sá ra irá nyul. Az Alkot mány hi vat ko zott ren -
del ke zé se alap ján nincs he lye nép sza va zás nak az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be tar to zó szer ve zet ala kí tá si kér dés ben.

4. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint az OVB-nek meg kel -
lett vol na ta gad nia a kér dés hi te le sí té sét a miatt is, mert az
az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban meg fo -
gal ma zott nép sza va zá si ti la lom ba üt kö zik. Ál lás pont ja
sze rint – mi vel az egész ség biz to sí tás fi nan szí ro zá sa a költ -
ség ve té sen ke resz tül tör té nik – az egész ség biz to sí tás rend -
sze ré nek alap ve tõ át ala kí tá sa a nép sza va zás idõ pont já ban
ha tá lyos költ ség ve tés mó do sí tá sát igé nyel né.

5. Ugyan ez az in dít vá nyo zó hi vat ko zik arra is, hogy a
kér dés – mi u tán a ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek
alap ján nem dönt he tõ el, hogy a nép sza va zás ered mé nye
mennyi ide ig köti az Or szág gyû lést – bur kolt al kot mány -
mó do sí tást is ered mé nyez.

6. Egy má sik in dít vá nyo zó sze rint a kér dés ben tar tan dó 
nép sza va zás érin ti a Kor mány prog ra mot, ezért ar ról az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés f) pont ja alap ján nem le -
het nép sza va zást tar ta ni.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Alkot mány bíró ság az aláb bi
jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön té sét:

1. Az Alkot mány vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„70.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel

ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt meg il -
let az a jog, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán
vá lasz tó és vá laszt ha tó le gyen, valamint or szá gos nép sza -
va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve gyen.”

„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

„28/C.  § (5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a

köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról,
valamint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör -
vények tar tal má ról,

(...)
d) az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi és

szer ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg szün te té si) kérdé -
sekrõl,

(...)
f) a Kor mány prog ram já ról,”

2. Az Nsztv.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé -
nye zé sé re irá nyuló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vonat -
kozó sza bá lyai:

„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.”

3. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé re irá nyuló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyai:

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj -
tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
ha tá ro za tát nyolc na pon be lül a Ma gyar Köz löny ben köz zé 
kell ten ni.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(...)
(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Alkot mánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont ja alap ján a Ve.
130.  §-a ha tá roz za meg. Az Alkot mány bíró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Alkot -
mány bíró ság az OVB ha tá ro za tá ban, valamint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Alkot mány bíró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban

2007/174. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13147



lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

1. Az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyok alap ján el sõ -
ként azt vizs gál ta, hogy az el já rás tár gyát ké pe zõ kér dés
sér ti-e az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott egy -
ér tel mû sé gi kö ve tel ményt.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta so rán több ha tá ro za -
tá ban ér tel mez te az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben a nép -
sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel szem ben tá masz tott egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. E ha tá ro za ta i ban az Alkot -
mány bíró ság ki fej tet te, hogy az egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nye a nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek ga ran -
ciá ja. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye eb ben az össze füg -
gés ben azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés nek
egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó nak kell len nie. Ah hoz,
hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra fel tett kér dés re
egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé ges, hogy a kér -
dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le -
gyen, a kér dés re „igen”-nel vagy „nem”-mel le hes sen fe -
lel ni (vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség). Az ered mé nyes
nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû lés nek az
Alkot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö -
ré nek – Al kot mány ban sza bá lyo zott – kor lá to zá sa: az Or -
szág gyû lés kö te les az ered mé nyes nép sza va zás ból kö vet -
ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Ezért a kér dés egy ér tel mû sé -
gé nek meg ál la pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál -
nia kell azt is, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az
Or szág gyû lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze -
rint – el tud ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le -
zett ség, ha igen, mi lyen jog al ko tás ra kö te les (jog al ko tói
egy ér tel mû ség) [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABK
2006. jú ni us, 429, 430.].

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az alá írás -
gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés nem sér ti sem a vá lasz -
tó pol gá ri egy ér tel mû ség, sem a jog al ko tói egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyét.

A kér dés a vá lasz tó pol gá rok szá má ra egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ, „igen”-nel vagy „nem”-mel meg vá la szol ha tó.
A vá lasz tó pol gá rok nak a kér dés alap ján arra kell vá laszt
ad ni uk, hogy meg kí ván ják-e aka dá lyoz ni az egész ség biz -
to sí tá si rend szer nek kö te le zõ en vá lasz tan dó üz le ti ala pon
mû kö dõ biz to sí tók ra épü lõ rend szer ré való át ala kí tá sát.
Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás ese tén, ha a vá lasz -
tó pol gá rok az „igen” vá lasz mel lett dön te nek, az Or szág -
gyû lés nem dönt het az egész ség biz to sí tá si rend szer e mo -
dell je mel lett.

Az Alkot mány bíró ság – több ha tá ro za tá ban ki fej tett –
ál lás pont ja sze rint az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se nem tá -
maszt olyan kö ve tel ményt a nép sza va zás kez de mé nye zõ i -
vel szem ben, hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor pon to san
hasz nál ják a ha tá lyos jog sza bá lyok ter mi no ló gi á ját, il le tõ -
leg pon to san meg ha tá roz zák azt, hogy a nép sza va zá si kez -

de mé nye zés mely jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra, ha tá lyon
kí vül he lye zé sé re, vagy vál to zat lan ál la pot ban való fenn -
tar tá sá ra irá nyul [leg utóbb: 43/2007. (VI. 27.) AB ha tá ro -
zat, ABK 2007. jú ni us, 565, 567.].

Mind eze ket figye lembe véve az Alkot mány bíró ság
meg ál la pí tot ta, hogy a 114/2007. (IV. 18.) OVB ha tá ro zat -
ban meg fo gal ma zott kér dés az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét nem sér ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gá sok alap ján vizs -
gál nia kel lett azt is, hogy az el já rás tár gyát ké pe zõ kér dés
tar tal ma olyan nak te kint he tõ-e, amely nek nép sza va zás ra
bo csá tá sát az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé se tilt ja.

2.1. Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ja alap -
ján nem le het nép sza va zás ra bo csá ta ni olyan kér dést,
amely a költ ség ve té si tör vény tar tal mát érin ti.

Az Alkot mány bíró ság már szá mos ha tá ro za tá ban ér tel -
mez te az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ját.
[51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 395.;
59/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 834, 837.;
15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 165, 171.;
16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. már ci us, 239.;
32/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, MK 2007, 69. szám, 4902,
4905.; 33/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, MK 2007, 69. szám, 
4908, 4910–4912.; 34/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat,
MK 2007, 69. szám, 4915, 4918–4919.]

Az Alkot mány bíró ság e ha tá ro za ta i ban rá mu ta tott arra,
hogy a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény fo gal má ba sem mi -
kép pen sem tar toz hat bele az összes olyan jog sza bály,
amely nek pénz ügyi-költ ség ve té si von za ta van. Ön ma gá -
ban az, hogy a nép sza va zás ered mé nye eset le ge sen érin ti
az Or szág gyû lés moz gás te rét a kö vet ke zõ költ ség ve té si
tör vény meg al ko tá sa kor, nem te szi til tot tá a nép sza va zás ra 
bo csá tan dó kér dést. [Elõ ször: 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2001, 392, 395.]

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az OVB ál tal
hi te le sí tett kér dés és a költ ség ve té si tör vény kö zött köz -
vet len tar tal mi össze füg gés nem ál la pít ha tó meg.

A költ ség ve té si tör vény az ál lam i fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges ki adá so kat és a ki adá sok fe de ze té ül szol gá ló be -
vé te le ket ha tá roz za meg. Azok nak az ál lam i fel ada tok nak
a kö rét, tar tal mát, kö ve tel mé nye it, ame lyek nek a pénz ügyi 
fe de ze tét az ál lam a költ ség ve té si tör vény ben biz to sít ja
– az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
9.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – kü lön
tör vények ír ják elõ.

Az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés bõl ered -
mé nyes nép sza va zás ese tén egy ál lam i fel adat, az egész -
ség biz to sí tás el lá tá sá nak mód ját érin tõ jog al ko tá si kö te le -
zett sé ge ke let ke zik az Or szág gyû lés nek. Az Or szág gyû lés
az egész ség biz to sí tá si rend szert úgy kö te les ala kí ta ni,
hogy az ne a kö te le zõ en vá lasz tan dó üz le ti ala pon mû kö dõ 
több biz to sí tós mo del len ala pul jon. A nép sza va zás ra bo -
csá tan dó kér dés te hát az ál lam i fel adat el lá tá sá nak mód já -
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ra és nem az ál lam i fel adat pénz ügyi fe de ze té re, il le tõ leg
annak for rá sa i ra vo nat ko zik, így a költ ség ve té si tör vény
tar tal mát köz vet le nül nem érin ti.

2.2. Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés d) pont ja alap -
ján nem le het nép sza va zást tar ta ni az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó sze mé lyi és szer ve zet ala kí tá si kér dé sek rõl.
Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a vi ta tott kér dés az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó szer ve zet ala kí tá si kér dés,
így ar ról nép sza va zás nem tart ha tó.

Az Alkot mány bíró ság 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban ér tel mez te az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés d) pont -
ját. E ha tá ro za tá ban rá mu ta tott: „Az Or szág gyû lés dön té si
jog kö ré be tar to zó szer ve zet ala kí tó kér dé sek rõl az Or szág -
gyû lés szá mos for má ban és mi nõ sé gé ben dönt het. Al kot -
má nyo zó ha ta lom ként az Al kot mány ban sze rep lõ ál lam i
szerv tí pu so kat is ala kít hat ja, tör vényhozóként az al kot -
mány ban nem sze rep lõ kér dé sek ben sza bá lyoz hat az
Alkot mány ke re tei kö zött. Szer ve ket hoz hat lét re, szün tet -
het meg, ala kít hat át, de ha tá ro za ti for má ban is hoz hat
egyes – pl. a sa ját bel sõ szer ve ze té re vo nat ko zó – szer ve -
zet ala kí tó dön té se ket. Az Or szág gyû lés al kot má nyo zó -
ként és tör vényhozóként is sza bá lyoz hat ja a sa ját lét re jöt -
te, mû kö dé se sza bá lya it. Ugyan úgy, aho gyan bár mely más 
szerv lét re jöt té re, ala ku lá sá ra, össze té te lé re vo nat ko zó or -
szág gyû lé si sza bá lyo zás szer ve zet ala kí tás nak mi nõ -
sül,(...).” (ABH 2004, 380, 385.)

Az Alkot mány bíró ság e ha tá ro za tá ból ki tû nõ en va la -
mely konk rét szerv vagy szerv tí pus lét re ho zá sá ra, át ala kí -
tá sá ra, il le tõ leg meg szün te té sé re irá nyuló kér dés mi nõ sít -
he tõ olyan szer ve zet ala kí tá si kér dés nek, amely re a nép sza -
va zás el ren de lé sé nek ti lal ma ki ter jed.

Az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés nem szer ve zet ala -
kí tás ra irá nyul, a kér dés alap ján a vá lasz tó pol gá rok nak
nem az egész ség biz to sí tás szer ve ze té rõl kell ál lást fog lal -
ni uk, ha nem az egész ség biz to sí tá si rend szer egyik alap -
kér dé sé rõl, egyik le het sé ges mo dell jé nek be ve ze té sé rõl,
ar ról, hogy egyet ér te nek-e az zal, hogy az egész ség biz to sí -
tá si alap ke ze lé sét pi a ci ala pon mû kö dõ biz to sí tók ve gyék
át. A nép sza va zás te hát nem az egész ség biz to sí tás szer ve -
ze ti kér dé se i rõl dönt a kér dés nép sza va zás ra bo csá tá sa
ese tén, ha nem az egész ség biz to sí tá si fel ada tok el lá tá sá nak 
mód já ról. Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az el -
já rás tár gyát ké pe zõ kér dés nem te kint he tõ az Alkot mány
28/C.  § (5) be kez dés d) pont ja alap ján a nép sza va zás til tott 
tárgy kö ré be tar to zó kér dés nek.

2.3. Az in dít vá nyok alap ján az Al kot mány bí ró ság nak
vizs gál nia kel lett azt is, hogy az alá írás gyûj tõ íven meg fo -
gal ma zott kér dés nem üt kö zik-e az Alkot mány 28/C.  §
(5) be kez dés f) pont já ba, mely sze rint nem tart ha tó nép sza -
va zás a Kor mány prog ram já ról.

Az Alkot mány bíró ság ko ráb bi ha tá ro za ta i ban már ér tel -
mez te az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés f) pont ját. E ha -
tá ro za ta i ban meg ál la pí tot ta:

„Az Alkot mány 28/C.  §-a (5) be kez dé sé nek f) pont ja azt 
je len ti, hogy a kor mány prog ram egé szé rõl nem tart ha tó
nép sza va zás. Az Al kot mány nak ez a ren del ke zé se nem
zár ja ki azon ban, hogy a kor mány prog ram egyes ele me i rõl 
nép sza va zás dönt sön, nem érint ve a mi nisz ter el nök, a Kor -
mány és az Or szág gyû lés kap cso lat rend sze rét, a mi nisz ter -
el nök sze mé lyé rõl való dön tést.” [14/2007. (III. 9.) AB ha -
tá ro zat, ABK 2007. már ci us, 229, 232.; 15/2007. (III. 9.)
AB ha tá ro zat, ABK 2007. már ci us, 233, 235.]

Az Alkot mány bíró ság ki ala kult gya kor la tát figye lembe
véve a vi ta tott kér dés alap ján az Alkot mány 28/C.  § (5) be -
kez dés f) pont já nak sé rel me sem ál la pít ha tó meg.

3. Az egyik ki fo gás sze rint az OVB-nek azért is meg
kel lett vol na ta gad nia a kér dés hi te le sí té sét, mert az bur -
kolt al kot mány mó do sí tás ra irá nyul. Ál lás pont ja sze rint a
ha tá lyos al kot má nyi és tör vényi ren del ke zé sek alap ján je -
len leg nem ál la pít ha tó meg, hogy a nép sza va zás ered mé -
nye mennyi idõ re kö te lez né a tör vényhozást, en nek kö vet -
kez té ben az ered mé nyes nép sza va zás az Al kot mány nak a
kép vi se le ti és a köz vet len de mok rá cia in téz mé nye i re vo -
nat ko zó ren del ke zé sei meg vál toz ta tá sát, azaz az Alkot -
mány bur kolt mó do sí tá sát ered mé nyez né.

Az Alkot mány bíró ság ed di gi gya kor la tá ban ak kor ítél te 
az al kot mány mó do sí tás ti lal má ba üt kö zõ nek a nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dést, ha a kér dés tar tal má ból va la -
mely új sza bály nak az Al kot mány ba való be épí té sé re ke -
let ke zett vol na kö te le zett sé ge az Or szág gyû lés nek
[2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 33, 37.], vagy a
kér dés az Alkot mány va la mely té te les ren del ke zé sé vel el -
len té tes sza bály meg al ko tá sá ra irá nyult. [22/1999.
(VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251.; 28/1999. (X. 6.)
AB ha tá ro zat, ABH 1999, 290.] Nem mi nõ sí tet te az Alkot -
mány bíró ság bur kolt al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló nak a 
kér dést pusz tán a miatt, mert a nép sza va zás ra irány adó jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek nem ren del kez nek ar ról, hogy a
nép sza va zás ered mé nye mennyi idõ re kö te le zi a tör -
vényhozást. [15/2007. (III. 9.) AB ha tá ro zat, ABK 2007.
már ci us, 233.; 32/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, MK 2007,
69. szám, 4902, 4906.; 33/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat,
MK 2007, 69. szám, 4908, 4912.; 34/2007. (VI. 6.) AB ha -
tá ro zat, MK 2007, 69. szám, 4915, 4919.]

Te kin tet tel arra, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés tar tal ma al kot má nyi ren del ke zést nem érint, az
ered mé nyes nép sza va zás ból az Or szág gyû lés nek nem ke -
let ke zik olyan jog al ko tá si kö te le zett sé ge, amely csak az
Alkot mány mó do sí tá sá val tel je sít he tõ, az Alkot mány bíró -
ság ál lás pont ja sze rint a kér dés tar tal ma alap ján annak bur -
kolt al kot mány mó do sí tás ra irá nyult sá ga nem ál la pít ha tó
meg.

Mind eze ket figye lembe véve az Alkot mány bíró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az OVB jog sze rû dön tést ho zott, ami -
kor az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dést hi te le sí -
tet te. Ezért a ki fo gá so kat el uta sí tot ta, és a 114/2007.
(IV. 18.) OVB ha tá ro za tot hely ben hagy ta.
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Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lé re te -
kin tet tel ren del te el.

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 516/H/2007.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke, alkot mány bíró

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Pa czo lay Pé ter

alkot mány bíró he lyett

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1098/2007. (XII. 13.) Korm.

határozata

a Magyarországi Református Egyház
és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára

2007. évben rendezésre javasolt ingatlanokról,
az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról,

illetve az egyházi ingatlanrendezéssel összefüggõ
egyéb kérdésekrõl

A Kor mány

1. a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek ren -
de zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény ér tel mé ben ala -

kí tott egyez te tõ bi zott ság ál tal ren de zés re ja va solt in gat la -
nok jegy zé két jó vá hagy ja, és el ren de li, hogy az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter gon dos kod jon az 1. szá mú mel lék let
sze rin ti jegy zék ben fel so rolt in gat la nok nak a Magyar -
országi Re for má tus Egy ház és a Ma gyar or szá gi Evangé -
likus Egy ház tu laj do ná ba adá sá ról és a kár ta la ní tás ki fi ze -
té sé rõl a 2. szá mú mel lék let ben csa tolt pénz el lá tá si terv
alap ján;

2. fel hív ja az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy a
Ma gyar Pi a ris ta Rend tar to mány Bu da pest V., Pi a ris ta
köz 1. (hrsz: 24312) szám alat ti in gat lan ügyé vel kap cso -
lat ban az At lan tisz Kft. vo nat ko zá sá ban a kár ta la ní tá si el -
já rást foly tas sa le a kö vet ke zõk figye lembe véte lével: az
At lan tisz Kft. 70 mil lió Ft kár ta la ní tás ban ré sze sül jön
funk ció ki vál tás cí mén 2007. de cem ber 15-ei ki fi ze té si ha -
tár idõ vel, az zal, hogy az ál ta la a hi vat ko zott in gat lan ban
hasz nált he lyi sé ge ket leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-ei ha -
tár idõ vel kö te les el hagy ni és azt a Ma gyar Pi a ris ta Rend -
tar to mány bir to ká ba adni;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét köve tõen
 azon nal

3. egyet ért az zal, hogy a volt egy há zi in gat la nok tu laj -
do ni hely ze té nek ren de zé sé re biz to sí tott 2008. évi költ ség -
ve té si elõ irány zat ter hé re 4 mil lió Ft az egyez te tõ bi zott sá -
gok fo lya ma tos mû kö dé sé hez, szak ér tõi és meg bí zá si dí -
jak, illetve az egy há zi in gat lan ren de zés sel kap cso la tos be -
szer zé sek cél já ra ke rül jön fel hasz ná lás ra.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

4. E ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára 2007-ben rendezésre javasolt ingatlanokról

Magyarországi Evangélikus Egyház

Sor -
szám

Az in gat lan címe Az in gat lan hasz ná la tá nak cél ja Az in gat lan tu laj do no sa,
 illetve ke ze lõ je Az ál lam i 

tu laj don ba vé tel
 jog cí me

Ön kor mány za ti, illetve
egyéb szerv kár ta la ní tá sa

Egy há zi kár ta la ní tás
Bir tok ba a dás

 ter ve zett
 ide je
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Magyarországi Református Egyház
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Egy há zi 
kár ta la ní tás

Bir tok ba a dás
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Pénzellátási terv

Át uta lás idõ pont ja, össze ge:

2007. de cem ber 15. 422,996 mil lió Ft

2008. feb ru ár 20. 200,000 mil lió Ft

2009. feb ru ár 20.  187,704 mil lió Ft

Össze sen: 810,700 mil lió Ft

A ko ráb bi kor mány ha tá ro za tok ban el fo ga dott és meg állapított kár ta la ní tá si össze gek ki fi ze té se vál to zat lan  marad.

MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2007. november hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve köz zé tett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2007. évi 174. 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.

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

07.4157 – 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.



I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Sze mély ügyi hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3611

Ál lás pá lyá za tok

A kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi -
nisz ter pá lyá za tot hir det a jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár
irá nyí tá sa alá tar to zó Jo gi és Ko or di ná ci ós Tit kár ság fõosztály-
 vezetõi mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3612

A kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi -
nisz ter pá lyá za tot hir det a jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár
irá nyí tá sa alá tar to zó Jo gi és Ko or di ná ci ós Tit kár ság fõ osz tály ve -
ze tõ-he lyet te si mun ka kö ré nek be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . 3613

Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok (OTKA) Iro da
(1093 Bu da pest, Czu czor u. 10.) pá lyá za tot hir det gaz da sá gi ve -
ze tõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3614

A Pest Me gyei Föld hi va tal pá lyá za ti fel hí vá sa a Da ba si Kör ze ti Föld -
hi va tal (2370 Da bas, Bar tók B. u. 52) hi va tal ve ze tõi mun ka kö ré -
nek be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3614

Ó bu da-Bé kás me gyer Köz te rü let-fel ügye let (Bu da pest III., Ju hász
Gyu la u. 10.) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do -
sí tott 1992. évi XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.)
pá lyá za tot hir det gaz da sá gi ve ze tõ mun ka kör be töl té sé re . . . . . 3615

Ó bu da-Bé kás me gyer Köz te rü let-fel ügye let (Bu da pest III., Ju hász
Gyu la u. 10.) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do -
sí tott 1992. évi XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.)
pá lyá za tot hir det köz te rü le ti osz tály ve ze tõ mun ka kör be töl té sé re 3615

Ó bu da-Bé kás me gyer Köz te rü let-fel ügye let (Bu da pest III., Ju hász
Gyu la u. 10.) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do -
sí tott 1992. évi XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.)
pá lyá za tot hir det köz te rü le ti ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re . . 3616

Bu da pest III. Ker. Ó bu da-Bé kás me gyer Pol gár mes te ri Hi va tal a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí tott 1992. évi
XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.) pá lyá za tot hir det
la kás gaz dál ko dá si ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . 3617

Zá hony Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot
hir det nyug dí ja zás foly tán meg üre se dett kör jegy zõ sé gi fel ada to -
kat is el lá tó vá ro si jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . 3617

Ad or jás, Ba ra nya hid vég, Kis szent már ton, Sá mod köz sé gek kör jegy -
zõ je pá lyá za tot hir det a kör jegy zõ ség pénz ügyi ügy in té zõi ál lá sá -
nak be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3618

Aparhant–Mucs fa–Nagy vej ke köz sé gek 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. . . . . . . . . . . . . . . . 3618

Ács Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás hely
be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3618

Bak–Sár hi da köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek
Bak–Sár hi da Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge kör jegy zõi ál lá sá nak be -
töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3619

Bics ke Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det épí tés ha tó sá gi 
ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3620

Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak
jegy zõ je Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Osz tály ra
tan ügy igaz ga tá si ügy in té zõt ke res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3620

Bu da pest Jó zsef vá ro si Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak
jegy zõ je Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si, If jú sá gi és Sport Osz tály ra
köz mû ve lõ dés és sport igaz ga tá si ügy in té zõt ke res . . . . . . . . . . 3621

Bu da pest Fõ vá ros XIII. ke rü le ti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det jegy zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . 3621

Ceg léd Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot
hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re, ha tó sá gi iro da ve ze tõi fel ada tok
el lá tá sa mel lett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3622

Ceg léd vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det épí tés ha tó sá gi mun ka kör be -
töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3622

Ceg léd vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det épí tés ügyi ügy in té zõ mun ka -
kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3623

Ceg léd vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det köz te rü let-fel ügye lõi mun -
ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3623

Az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let pá lyá za tot hir det bel sõ el len õri
fel ada tok el lá tá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3624

Elõ szál lás Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -
lyá za tot ír ki jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3624

Ér pa tak Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det Ér pa tak Köz -
ség Kép vi se lõ-tes tü le té nek Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban jegy zõi ál -
lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3625

Az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal pá lyá za -
tot hir det a Ko or di ná ci ós és Szer ve zé si fõ osz tály fõ osz tály-ve ze -
tõi  mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3625

Gyön gyös ha lász 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3626

Ha lász te lek Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot
hirdet köz te rü let-fel ügye lõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . 3626
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Budapest, 2007. de cem ber 10–14.
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A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

T A R T A L O M

FELHÍVÁS!
Fel hív juk tisz telt elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett

2008. évi elõ fi ze té si ára ink ra



Hi das né me ti–Her nád szur dok Ön kor mány za tok kör jegy zõ je pá lyá -
za tot hir det Hi das né me ti–Her nád szur dok Ön kor mány za tok Kör -
jegy zõi Hi va ta lá nál szo ci á lis ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . 3627

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár -
mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det 2 fõ hi va tá sos gond nok ál lás -
hely be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3627

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár -
mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det 2 fõ ál ta lá nos ügy in té zõ ál lás -
hely be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3628

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár -
mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det le vél tá ros ál lás hely be töl té sé re 3628

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár -
mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det pénz tá ros ál lás hely be töl té sé re 3629

Jár mi Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és Pa pos Köz -
ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot ír ki kör -
jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3629

Ka rancs ke szi és Ka rancs be rény Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det nek kör jegy zõi mun ka kör be töl té -
sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3629

Kar tal Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det a
Pol gár mes te ri Hi va tal Pénz ügyi-Gaz da sá gi iro da iro da ve ze tõi ál -
lá sá nak be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3630

Kis kun lac há za Nagy köz ség és Ápor ka Köz ség kör jegy zõ je pá lyá za -
tot hir det igaz ga tá si ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re a Kis kun -
lac házi Kör jegy zõ sé gi Hi va tal ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3630

Kis tar csa Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det épí -
tés ha tó sá gi-mû sza ki ügy in té zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . 3631

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.) ha tá ro zat lan ide jû köz tiszt vi se lõi jog vi szony ba
pá lyá za tot hir det ügy fél szol gá la ti szak re fe rens mun ka kör be töl té -
sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3631

Mar ton vá sár Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la pá -
lyá za tot hir det mû sza ki ügy in té zõ ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . 3632

Mar ton vá sár Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la pá -
lyá za tot hir det Mar ton vá sár Vá ros Ví zi köz mû ve ket Üze mel te tõ
In téz mény ve ze tõi ál lás he lyé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3632

Mar ton vá sár Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la pá -
lyá za tot hir det pénz ügyi osz tály ve ze tõ ál lás be töl té sé re . . . . . . 3633

Me zõ ko má rom és Sza bad hid vég 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. 3633

Me zõ kö vesd vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det köz mû ve lõ dé si és tu -
risz ti kai re fe rens ál lás hely be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3634

Mo gyo ród nagy köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det igaz ga tá si elõ adó
ál lás hely ha tá ro zott ide jû be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3635

Mu ra ke resz túr és Fi tye ház köz sé gek kör jegy zõ je pá lyá za tot hir det
igaz ga tá si ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . 3635

Nesz mély Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za -
tot ír ki jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3636

Pé cel Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det pénz ügyi
iro da ve ze tõ ál lás hely be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3636

A Pénz ügy mi nisz té ri um pá lyá za tot hir det a Gaz da ság po li ti kai fõ osz -
tály ve ze té sé re szó ló fõ osz tály-ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re . . 3636

Rá tót, Rá ba gyar mat és Ne mes med ves köz sé gi ön kor mány za tok pá -
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Állami Számvevõszék

személyügyi hírei

Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke

dr. Csapodi Pálnak, az Állami Számvevõszék fõtitkárá-
nak Hagelmayer István-díjat adományozott 2007. novem-
ber 22-én;

dr. Endrédy Györgyinát az Államháztartás Központi
Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjévé nevezte ki,

Simon Ákosnét, az Államháztartás Központi Szintjét El-
lenõrzõ Igazgatóság fõcsoportfõnök, fõigazgató-helyette-
sét saját kérésére elõrehozott öregségi nyugdíj miatt fel-
mentette a munkavégzési kötelezettség alól. Ezzel egy
idõben a fõcsoportfõnöki teendõk ellátásával Horváth
Sándort a 2.2.7. osztály vezetõjét bízta meg. A 2.2.7. Köz-
ponti Költségvetés Zárszámadását Ellenõrzõ osztályt meg-
bízott osztályvezetõként Morvay András számvevõ taná-
csos irányítja 2007. december 1-jétõl;

Kemény Emilnek, az Államháztartás Központi Szintjét
Ellenõrzõ Igazgatóság fõcsoportfõnökének fõigazgató-he-
lyettesi megbízást adott,

dr. Réti Nórának, a Szervezetirányítási és Mûködtetési
Igazgatóság számvevõjének és Czúcz Dénesnek, az Ál-
lamháztartás Központi Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság
számvevõ gyakornokának közszolgálati jogviszonya kö-
zös megegyezéssel megszûnt,

dr. Horvát Erika számvevõt a 2.3.3. osztályról az
1.1.1. jogi osztályra helyezték át 2007. december 3-tól.

Bánkné Simon Judit az Államháztartás Központi Szint-
jét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ közszolgálati jogvi-
szonyáról lemondott.

A Legfõbb Ügyészség
személyügyi hírei

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Györe István Veszprém megyei fõügyészségi cso-
portvezetõ ügyészt
szolgálati helyén fõügyész-helyettessé;

dr. Geráth Krisztina zalaegerszegi városi ügyészségi
titkárt,

dr. Harcz Gabriella,
dr. Huszár Tamás,
dr. Kiss Árpád budapesti nyomozó ügyészségi titká-

rokat,
dr. Otta Andrea szentesi városi ügyészségi titkárt,
dr. Újhelyi Tamara zalaegerszegi nyomozó ügyészségi

titkárt,
dr. Zsadányi Nagy Fruzsina budapesti nyomozó

ügyészségi titkárt
szolgálati helyükön ügyésszé;

dr. Csehi Regina Ildikó budapesti kerületi ügyészségi
fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez,

dr. Kökényesi Attila budakörnyéki ügyészségi fogalma-
zót szolgálati helyén,

dr. Lõrincz Eszter Éva,
dr. Wéber Natália budapesti kerületi ügyészségi fogal-

mazókat budapesti kerületi ügyészséghez
ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Bézsenyi Balázs,
dr. Csicsák Zoltán,
dr. Medveczky Gábor,
dr. Monostori-Nagy Helga,
dr. Vígh Éva Rebeka budapesti kerületi ügyészségi tit-

károkat a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez és egyidejû-
leg kinevezte õket ügyésszé;

dr. Fehér Szabolcs Pestvidéki nyomozó ügyészségi
nyomozót a Budakörnyéki Ügyészséghez,
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dr. Kelemen Zsolt legfõbb ügyészségi tisztviselõt a Bu-
dapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészséghez és egy-
idejûleg kinevezte ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Somodi János fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ
ügyészt a Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészséghez fellebb-
viteli fõügyészségi ügyészi munkakörbe;

dr. Nagy Izabella szolnoki városi ügyészségi ügyészt a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészséghez fõ-
ügyészségi ügyészi munkakörbe;

dr. Pukler Zoltán Székesfehérvári Városi Ügyészségen
szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyészt a Szegedi Nyo-
mozó Ügyészséghez ügyészi munkakörbe;

dr. Gyõri Adrienn kõszegi városi ügyészségi fogalma-
zót a Váci Városi Ügyészséghez.

Szolgálativiszony-megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt

dr. Nyerges Éva címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Veszprém megyei fõügyésznek 2007. október 31.
napjával,

dr. Derkovits Gyöngyvér esztergomi városi ügyészségi
fogalmazónak 2007. október 31. napjával,

dr. Halász Blanka karcagi városi ügyészségi fogalma-
zónak 2007. október 31. napjával.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A kormányzati igazgatás összehangolásáért felelõs
tárca nélküli miniszter

pályázatot hirdet
a jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá

tartozó Jogi és Koordinációs Titkárság
fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére

(Hivatkozási szám: VI-ÁJ/188/2007)

A kormányzati igazgatás összehangolásáért felelõs tár-
ca nélküli miniszter a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a
alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kine-
vezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése:

Fõosztály-vezetõi munkakör a jogi és koordinációs
szakállamtitkár irányítása alá tartozó Jogi és Koordinációs
Titkárságon.

2. Az ellátandó feladatok ismertetése:
– A Jogi és Koordinációs Titkárság vezetése.
– A jogi és koordinációs szakállamtitkár helyettesítése.
– Részvétel a kormányzati döntés-elõkészítés koordi-

nációjában (a Kormány munkatervének elõkészítése, rész-
vétel a Kormány ügyrendje szerinti egyeztetésekben, elõ-
terjesztések véleményezése, államtitkári értekezletek szer-
vezése, lebonyolítása, felkészítõ anyagok készítése a kor-
mányzati igazgatás összehangolásáért felelõs tárca nélküli
miniszter részére).

– Közremûködés a Magyar Közlöny és a Határozatok
Tára szerkesztésében.

3. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeré-
séhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltétel:

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû jogász szakképzettség,
– legalább hároméves vezetõi gyakorlat,
– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.

Elõnyt jelent:
– Jogszabály-szerkesztés területén szerzett szakoklevél

és gyakorlat.

4. Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé-
koztatás:

Az illetményre a Ktv. rendelkezései az irányadók,
egyéb juttatások körében a munkáltató – a Ktv.-ben, illet-
ve a Szociális szabályzatában foglaltak szerint – helyi köz-
lekedési bérletet, étkezési hozzájárulást, ruházati- és uta-
zásiköltség-térítést, lakásbérleti támogatást és üdülési hoz-
zájárulást biztosít.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot postai úton a Miniszterelnöki Hivatal

Munkaügyi, Jogi és Biztonsági fõosztály 1357 Budapest,
Pf. 2 címére kell benyújtani. A csatolandó anyagok nélküli
szakmai önéletrajzot az allaspalyazatok@meh.hu e-mail
címre is meg kell küldeni, mely a pályázat érvényességi
feltétele. A pályázat hivatkozási számát a pályázati anya-
gokon és a postai borítékon is fel kell tüntetni.

6. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, a referenci-

át adó személyek megjelölésével,
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– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló do-
kumentumok fénymásolata,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány fénymásolata, vagy az igénylõlap postára adását iga-
zoló szelvény.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 24.

8. A pályázat elbírálásának határideje:
2007. december 29.

9. Az állás betöltésének idõpontja:
2007. december 31.

10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozó tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül elektro-
nikus levélben értesítjük. A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információ a 06 (1) 441-3831-es telefonszá-
mon, illetve az allaspalyazatok@meh.hu, és az ildiko.mi-
halyi@meh.hu e-mail címeken kérhetõ.

A kormányzati igazgatás összehangolásáért felelõs
tárca nélküli miniszter

pályázatot hirdet
a jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá

tartozó Jogi és Koordinációs Titkárság
fõosztályvezetõ-helyettesi munkakörének betöltésére

(Hivatkozási szám: VI-ÁJ/189/2007)

A kormányzati igazgatás összehangolásáért felelõs tár-
ca nélküli miniszter a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a
alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kine-
vezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése:

Fõosztályvezetõ-helyettesi munkakör a jogi és koordi-
nációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó Jogi és Koor-
dinációs Titkárságon.

2. Az ellátandó feladatok ismertetése:
– A Jogi és Koordinációs Titkárság vezetõjének általá-

nos helyettesítése.

– Részvétel a kormányzati döntés-elõkészítés koordi-
nációjában (a Kormány munkatervének elõkészítése, rész-
vétel a Kormány ügyrendje szerinti egyeztetésekben, elõ-
terjesztések véleményezése, államtitkári értekezletek szer-
vezése, lebonyolítása, felkészítõ anyagok készítése a kor-
mányzati igazgatás összehangolásáért felelõs tárca nélküli
miniszter részére).

3. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeré-
séhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltétel:

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû jogász vagy közgazdász szakkép-

zettség,
– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.

4. Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé-
koztatás:

Az illetményre a Ktv. rendelkezései az irányadók,
egyéb juttatások körében a munkáltató – a Ktv.-ben, illet-
ve a Szociális szabályzatában foglaltak szerint – helyi köz-
lekedési bérletet, étkezési hozzájárulást, ruházati- és utaz-
ásiköltség-térítést, lakásbérleti támogatást és üdülési hoz-
zájárulást biztosít.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot postai úton a Miniszterelnöki Hivatal

Munkaügyi, Jogi és Biztonsági fõosztály 1357 Budapest,
Pf. 2 címére kell benyújtani. A csatolandó anyagok nélküli
szakmai önéletrajzot az allaspalyazatok@meh.hu e-mail
címre is meg kell küldeni, mely a pályázat érvényességi
feltétele. A pályázat hivatkozási számát a pályázati anya-
gokon és a postai borítékon is fel kell tüntetni.

6. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, a referenci-

át adó személyek megjelölésével,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló do-

kumentumok fénymásolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány fénymásolata, vagy az igénylõlap postára adását iga-
zoló szelvény.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 24.

8. A pályázat elbírálásának határideje:
2007. december 29.

9. Az állás betöltésének idõpontja:
2007. december 31.
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10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozó tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre. A
döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül elektro-
nikus levélben értesítjük. A pályázati kiírással kapcsolato-
san további információ a 06 (1) 441-3831-es telefonszá-
mon, illetve az allaspalyazatok@meh.hu, és az ildiko.mi-
halyi@meh.hu e-mail címeken kérhetõ.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

(OTKA) Iroda

(1093 Budapest, Czuczor u. 10.)

pályázatot hirdet

gazdasági vezetõi munkakör betöltésére

Az OTKA Iroda gazdasági vezetõi közalkalmazotti
munkakörbe munkatársat keres: az OTKA Iroda, mint
központi költségvetési szerv és az OTKA-programok mint
fejezeti kezelésû elõirányzat gazdálkodásával kapcsolatos
teljes körû feladatok koordinálására, irányítására.

A munkakör betöltésének feltételei:
– felsõfokú szakirányú iskolai végzettség,
– mérlegképes könyvelõi vagy könyvvizsgálói nyil-

vántartásba történõ regisztráció,
– 5 éves költségvetési gyakorlat,
– 5 éves vezetõi gyakorlat,
– számítógép kezelésének felhasználó szintû ismerete,
– büntetlen elõéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány.

Elõnyt jelent:
– tárgyalóképes angolnyelv-tudás,
– elkülönített állami pénzalapnál eltöltött gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fizetési igény megjelö-

lésével
– a képesítést igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesí-

tett másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– két szakmai referencia megjelölését,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásában részt vevõk megismerhetik

A munkakör betölthetõ: 2008. február 1-jétõl.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. január 10.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani az OTKA Irodába (1093 Budapest, Czuczor u. 10.
I. emelet Stúdium Irodaház).

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelentke-
zõk személyes meghallgatására 2008. január második felé-
ben kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. január 31.

A Pest Megyei Földhivatal

pályázati felhívása

a Dabasi Körzeti Földhivatal

(2370 Dabas, Bartók B. u. 52)

hivatalvezetõi munkakörének betöltésére

A körzeti hivatalvezetõi megbízás – köztisztviselõi ki-
nevezéssel – 6 évre meghatározott idõre szól.

A besorolás, az illetmény és a juttatások megállapítása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján történik.

A körzeti földhivatal vezetõje felett a munkáltatói jogo-
kat a megyei földhivatal vezetõje gyakorolja.

A hivatalvezetõ feladatai:
– a körzeti földhivatal illetékességi területén a földtu-

lajdon, a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyil-
vántartás, a földértékelés, a földmérés és térképészet külön
jogszabályokban meghatározott hatósági feladati ellátásá-
nak szervezése, ellenõrzése,

– a földhivatal informatikai tevékenységének szer-
vezése,

– munkáltatói jogkör gyakorlása a körzeti földhivatal
köztisztviselõi és munkavállalói felett,

– kapcsolattartás a szakmai társintézményekkel, köz-
igazgatási szervekkel és társadalmi szervezetekkel.

A pályázónak meg kell felelnie a Ktv.-ben szereplõ álta-
lános alkalmazási feltételeknek: magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, összeférhetetlenség
hiánya.

Pályázhatnak azok a köztisztviselõi követelményeknek
megfelelõ szakemberek, akik:

– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert –
szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel [jogász,
agrármérnök, földmérõ (és térinformatikai) mérnök, ingat-
lan-nyilvántartási szervezõ vagy igazgatásszervezõ vég-
zettségû],

– továbbá a vezetõi feladatok eredményes ellátásához
szükséges vezetõi, döntési, tárgyalási, kapcsolatteremtõ
képességgel rendelkeznek.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– egyetemi végzettség,
– jogi szakvizsga vagy közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatási/földügyi igazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató – saját kézzel

írt – önéletrajzot az eddigi munkahelyek és munkakörök
feltüntetésével és a betöltött munkaköri feladatok rövid is-
mertetésével,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok másolatát,

– a megpályázott munkakörre vonatkozó elképzelései-
nek rövid leírását,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– munkaköri orvosi alkalmasság igazolását,
– 1 db igazolvány méretû fényképet,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pá-

lyázatát az elbírálásban részt vevõ személyek megis-
merjék.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történt megjelenés-
tõl számított 30 napon belül a Pest Megyei Földhivatalhoz
(1051 Budapest, Sas u. 19.) kell benyújtani. A borítékon
feltüntetendõ: „Pályázat – Dabasi Földhivatal”.

A pályázatok elõzetes értékelésére a beérkezési határ-
idõt követõ 15 napon belül, a döntésre 30 napon belül ke-
rül sor.

A munkakör betölthetõ az elbírálás után, várhatóan
2008. február 1-jétõl.

Minden pályázatot a jogszabályban meghatározottak
szerint, bizalmasan kezelünk. Az elbírálás eredményérõl
minden pályázót írásban tájékoztatunk.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Nagy Józsefné, a Pest Megyei Földhivatal humánpolitikai
ügyintézõje, tel.: 06 (1) 269-4551/112 (pályázattal kapcso-
latos általános kérdések).

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Juhász Gyula u. 10.)
a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a
alapján (a továbbiakban: Ktv.)

pályázatot hirdet
gazdasági vezetõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Az intézmény pénzügyi és számviteli feladatainak ellá-

tása, költségvetés összeállítása, éves mérleg és beszámoló
elkészítése, a jóváhagyott elõirányzattal történõ gazdálko-
dás, banki pénzforgalom lebonyolítása, munkaügyi fel-
adatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyve-
lõi képesítés, vagy azzal egyenértékû képesítés,

– öt év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– költségvetési számviteli gyakorlat,
– TTG-rendszer ismerete,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és
a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Gazdasági vezetõi pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-

hetõ a munkaügyi osztályvezetõ 437-8605-ös telefon-
számán.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Juhász Gyula u. 10.)
a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a
alapján (a továbbiakban: Ktv.)

pályázatot hirdet
közterületi osztályvezetõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Az intézmény alapfeladatai körébe tartozó, a közterületi

rend és tisztaság, az épített és természeti környezet védel-
mére, a helyi közbiztonság megóvására irányuló közterü-
leti feladatok tervezése, szervezése és irányítása.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– jogász szakképzettség, fõiskolai szintû igazgatás-

szervezõ vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett szak-
képzettség,

– öt év vezetõi gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közterület-felügyeletnél vagy rendvédelmi szervnél

eltöltött jogviszony,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és

a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Közterületi osztályvezetõi
pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a munkaügyi osztályvezetõ 437-8605-ös telefon-
számán.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Juhász Gyula u. 10.)
a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a
alapján (a továbbiakban: Ktv.)

pályázatot hirdet
közterületi ügyintézõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Az intézmény alapfeladatai körébe tartozó, a közterületi

rend és tisztaság, az épített és természeti környezet védel-

mére, a helyi közbiztonság megóvására irányuló közterü-
leti feladatok, valamint a közterületi tevékenység során
keletkezett adminisztráció, nyilvántartási, iratkezelési fel-
adatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel

egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett vég-
zettség, rendõr-szakközépiskolai végzettség, középiskolai
végzettség és rendõri szakképesítés vagy ezzel egyenérté-
kû más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés
vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, közép-
iskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga,

– öt év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és
a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Közterületi ügyintézõ pá-
lyázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a munkaügyi osztályvezetõ 437-8605-ös telefon-
számán.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.
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Budapest III. Ker. Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatal

a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a

alapján (a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet

lakásgazdálkodási ügyintézõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Helyi támogatással, fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásá-

hoz nyújtott támogatással, valamint az állami lakásépítési
kedvezményekkel összefüggõ ügyintézési feladatok ellá-
tása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

I/1. pontjában meghatározottak valamelyike: jogász szak-
képzettség, fõiskolai szintû igazgatásszervezõ vagy rend-
védelmi felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyete-
mi vagy fõiskolai szintû végzettség és középfokú számí-
tástechnikai szakképesítés,

– legalább két év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban eltöltött jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és
a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Lakásgazdálkodási ügyinté-
zõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a vagyonhasznosítási osztályvezetõtõl a 437-8640-es
telefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.

A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

Záhony Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
nyugdíjazás folytán megüresedett
körjegyzõségi feladatokat is ellátó

városi jegyzõi állás betöltésére

Záhony Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
Hivatalánál a városi jegyzõi álláshely betöltése, valamint
Zsurk és Gyõröcske községek vonatkozásában a körjegy-
zõségi feladatellátás a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben és a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján ke-
rül meghatározásra.

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

doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait,
– részletes szakmai önéletrajzát, vezetõi, szakmai el-

képzeléseit,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az elõírt képesítést tartalmazó okiratok másolatait.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a
köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokról szóló helyi önkormányzati ren-
delet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján tör-
ténik.

Az álláshely az elbírálást követõ munkanaptól betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására meghatározott határidõt követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülés.

A pályázatot zárt borítékban Záhony város polgármes-
teréhez címezve (4625 Záhony, Ady Endre út 35.) kell be-
nyújtani „Pályázat jegyzõi álláshelyre” felirattal ellátva.
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A jegyzõi pályázatok felbontására a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ munkanapon kerül sor. A pályázatok
felbontására a képviselõ-testület bizottságot hoz létre. A
bizottság feladata a pályázatok vizsgálata abból a szem-
pontból, hogy a pályázati kiírás feltételeinek megfelel-e.

Adorjás, Baranyahidvég, Kisszentmárton,
Sámod községek körjegyzõje

pályázatot hirdet
a körjegyzõség pénzügyi ügyintézõi állásának

betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú vagy felsõfokú pénzügyi-

számviteli végzettség,
– két év államigazgatási rendszerben szerzett gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,

Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai és szakmai képesítést igazoló okiratok máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– önkormányzati igazgatásban, költségvetési intéz-

ménynél szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi képesítés.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

Az állás 2008. január 1-jétõl betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést (2007. december 5.) követõ

15. nap.

A pályázatot zárt borítékban a körjegyzõhöz kell be-
nyújtani: 7841 Sámod, Rózsa Ferenc u. 33. Telefon: (73)
496-079.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
a körjegyzõ dönt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ:
Mészáros Gyula körjegyzõtõl, telefon: (73) 496-079, (30)
237-4644.

A körjegyzõ fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

Aparhant–Mucsfa–Nagyvejke községek
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigaz-

gatási fõiskola igazgatásszervezõ szakán szerzett diploma,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– teljes ECDL-vizsga (az alkalmazást követõ 60 napon

belül).

A pályázathoz csatolandó:
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– a vezetõi elképzelések bemutatásáról, a körjegyzõség

irányításáról szóló szakmai program.

Illetmény, juttatások az 1992. évi XXIII. tv. alapján.
Szolgálati lakás biztosított.

A pályázat elbírálásánál elõnyt élvezõ feltételek:
– idegennyelv-tudás,
– pályázatírói gyakorlat,
– anyakönyvi szakvizsga,
– „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést (2007. december 5.) követõ

15. nap 14 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: 15 napon belül.
Az állás betölthetõ: 2008. január 1. napjától.
A pályázatokat Aparhant Község Önkormányzata pol-

gármesteréhez címezve kell benyújtani: 7186 Aparhant,
Kossuth u. 34.

További információ: 06 (20) 576-2382.

Ács Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi álláshely betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekez-
dése alapján kerül meghirdetésre.
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Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy Országos

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés és

– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– legalább egy év vezetõi gyakorlat,
– általános igazgatási, hatósági feladatok végzésében

való jártasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok eredeti vagy

közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelé-

seket,
– pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pá-

lyázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevõk meg-
ismerhetik,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség teljesítésének vállalásáról.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek is (magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, összeférhetetlenség
hiánya).

Illetmény és juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint, a vonatkozó önkor-
mányzati rendelet és a Közszolgálati szabályzat alapján.

Igény esetén szolgálati lakás biztosítható.
Az aljegyzõi kinevezés határozatlan idõre szól. A kine-

vezett aljegyzõ belsõ szervezeti egységet is vezethet.

A pályázati eljárás:
A pályázatot 2 példányban, a pályázati felhívásnak Bel-

ügyi Közlönyben történt megjelenését (2007. december 5.)
követõ 15 napon belül lehet benyújtani Ács város jegyzõ-
jéhez (2941 Ács, Gyár u. 23.) címre postán vagy személye-
sen. A postai úton megküldött pályázatokra kérjük feltün-
tetni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
10. §-ának elõírásai szerint történik.

Az álláshely az elbírálást követõen – 2008. január 1.
napjától, illetõleg megegyezés szerint – betölthetõ.

Az állással kapcsolatos bõvebb felvilágosítást Deákné
dr. Schiffner Márta jegyzõnél a (34) 595-140-es telefon-
számon vagy személyesen lehet kérni.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ pályázat hiányában a pályázati eljárást ered-
ménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot
írjon ki.

Bak–Sárhida községek képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

Bak–Sárhida Községek Körjegyzõsége
körjegyzõi állásának betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény (Ktv.) 8. §
(1) bekezdése alapján kerül meghirdetésre.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a körjegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdése alapján va-

gyonnyilatkozat-tételre köteles.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot (szakmai elképzelésekkel),
– iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítvá-

nyok másolatát az eredeti bemutatása mellett,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgáról, illetve ezek

alóli mentesítésrõl kiállított dokumentumot vagy ezek má-
solatát.

Elõnyt jelent:
– idegennyelv-ismeret.

Ellátandó feladat: a pályázatot kiíró települések kör-
jegyzõi feladatának ellátása.

Munkavégzés helye: Bak, Rákóczi u. 2/A.
Juttatások: a Ktv. szerint.

A pályázat beérkezési határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2007. december 5.) követõ 15. nap.

A pályázatot ajánlott küldeményként vagy személyesen
lehet benyújtani Bak község polgármesterének: Molnár
Károly, Bak, Rákóczi u. 2/A.

A körjegyzõi munkakör a pályázat elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

További információ kérhetõ: Bak község polgármeste-
rétõl, telefon: (92) 461-001.
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A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
együttes testületi ülésen kerül sor. A pályázat eredményé-
rõl a pályázó 8 napon belül írásban értesítést kap.

Bicske Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

építéshatósági ügyintézõ munkakör
betöltésére

Ellátandó feladatok: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való szakmai elõkészítése, építésügyi nyilvántar-
tások vezetése, jelentések készítése, építésügyi körbe tar-
tozó önkormányzati feladatok ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki), fõ-
iskolai szintû településmérnöki szakképzettség,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– kinevezése esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– szakmai, közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– „B” kategóriás vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó bemutatkozását tartalmazó fényképes szak-

mai önéletrajzot, elérhetõséget,
– motivációs levelet,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvény szabályai szerint.

Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ köz-
zétételt (2007. december 5.) követõ 15. nap.

A pályázatot Molnár Julianna jegyzõnek címezve (Pol-
gármesteri Hivatal, 2060 Bicske, Kossuth tér 14.) kell be-
nyújtani.

Érdeklõdni lehet a (22) 566-517-es telefonszámon.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja a

Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.
Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 30 na-

pon belül.
Az álláshely betölthetõ: a pályázat kedvezõ elbírálását

követõen azonnal.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport osztályra
tanügy-igazgatási ügyintézõt keres

Az ellátandó feladatok:
– a közoktatási intézmények irányításával, felügyeleté-

vel, fenntartásával összefüggõ feladatok végrehajtása,
– törvényességi ellenõrzések ellátása.

A munkakör betöltésének feltétele:
– szakirányú felsõfokú végzettség a köztisztviselõk ké-

pesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet-
ben elõírtak alapján,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki:
– közigazgatási szakvizsgával, illetve
– közigazgatásban szerzett gyakorlattal rendelkezik.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza:

= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását;
= jelenlegi munkakörét, beosztását;
= a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 4 hónapos próba-
idõ kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján tör-
ténik.

A betöltendõ munkakörrel és a foglalkoztatási viszo-
nyokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást az Oktatási,
Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport osztály ad a 459-2192- es
telefonszámon.

A benyújtás határideje:

2007. december 17.

Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ
15 napon belül.

Az önéletrajzokat a Józsefvárosi Önkormányzat jegyzõ-
jének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzõi és Személyügyi Irodára (cím:
1082 Budapest, Baross u. 65–67. II. em. 215., telefon:
459-2192).
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

Oktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport osztályra
közmûvelõdés és sportigazgatási ügyintézõt keres

Az ellátandó feladatok:
– az önkormányzat közmûvelõdési, sportfeladataiból

adódó döntések elõkészítése; a diáksport-tevékenység
koordinálása.

A munkakör betöltésének feltétele:
– szakirányú felsõfokú végzettség a köztisztviselõk ké-

pesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet-
ben elõírtak alapján,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Az elbírálásnál elõnyben részesül, aki:
– közigazgatási szakvizsgával, illetve
– közigazgatásban szerzett gyakorlattal rendelkezik.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza:

= a jelentkezõ legfontosabb személyi adatait,
= eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását;
= jelenlegi munkakörét, beosztását;
= a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.

A kinevezés határozott idõre szól, 3 hónapos próbaidõ
kikötésével. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai alapján történik.

A betöltendõ munkakörrel és a foglalkoztatási viszo-
nyokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást az Oktatási,
Közmûvelõdési, Ifjúsági és Sport osztály ad a 459-2192- es
telefonszámon.

A benyújtás határideje:

2007. december 17.

Az elbírálás határideje: a beadási határidõt követõ
15 napon belül.

Az önéletrajzokat a Józsefvárosi Önkormányzat jegyzõ-
jének címezve, zárt borítékban kérjük benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzõi és Személyügyi Irodára (cím:
1082 Budapest, Baross u. 65–67., II. em. 215., telefon:
459-2152).

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bek. alapján, a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendel-
kezéseinek figyelembevételével.

Ellátandó feladatok: a hatályos jogszabályokban, az
SZMSZ-ben, ügyrendben a jegyzõ számára meghatározott
hatáskörök gyakorlása és feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori, vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés, vagy okleveles közigazgatás menedzser
szakképesítés és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége ál-
tal a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu-
dományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázat tartalmi követelményei:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, képesítést, szakvizsgát igazoló

okiratok másolatai,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát,
– a munkakör ellátására vonatkozó részletes szakmai

elképzelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jogi szakvizsga.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. december 5.) számí-
tott 20. nap.

A pályázatot zárt borítékban a Budapest Fõváros
XIII. kerület polgármesterének címezve postai úton vagy
személyesen (1139 Budapest, Béke tér 1. I. 102.) lehet be-
nyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ képviselõ-testületi ülés.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ, a kinevezés határozatlan idõre szól.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai az irányadók.

További információk: Budapest Fõváros XIII. kerületi
Polgármesteri Hivatal Személyzeti és Munkaügyi vezetõ-
jénél (1139 Budapest, Béke tér 1. II. 201., tel.: 452-4175).

2007/50. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3621



Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére,
hatósági irodavezetõi feladatok ellátása mellett

A munkakör betöltésére a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 8. § (1) bekezdése,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv.
36. § (1) bekezdése alapján kerül sor.

Ellátandó feladatok: a jegyzõ helyettesítése, a jegyzõ ál-
tal meghatározott egyéb feladatok végrehajtása, valamint a
Hatósági Iroda vezetõi feladatainak ellátása.

Pályázatot az nyújthat be, aki:
– büntetlen elõéletû, cselekvõképes magyar állam-

polgár, és
– állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy

igazgatásszervezõi oklevéllel, vagy okleveles közigazga-
tási menedzser szakképesítéssel rendelkezik és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, valamint
– legalább 5 éves közigazgatási, ezen belül legalább

3 éves vezetõi gyakorlattal rendelkezik.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. rendelkezései
alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait (név, születési hely, idõ,

anyja neve, állandó lakóhely címe, tartózkodási hely címe,
személyazonosító igazolvány sorszáma),

– részletes szakmai önéletrajzát, eddigi munkakörei-
nek, tevékenységének leírását,

– az aljegyzõi munkával kapcsolatos szakmai és veze-
tési programot,

– képesítését igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatát a képviselõ-tes-

tület nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. december 5.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ képviselõ-testületi ülés napja. A képviselõ-
testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyilvánítja.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen, 2008. ja-
nuár 1-jétõl betölthetõ.

A pályázatot postai úton, Cegléd város polgármesteré-
hez kell benyújtani: Földi László polgármester, 2701 Ceg-
léd, Pf. 85. A borítékon fel kell tüntetni: „Aljegyzõi pá-
lyázat”.

Cegléd Város Önkormányzatáról és a polgármesteri hi-
vatalról a pályázó részletes tudnivalókat talál a www.ceg-
led.hu honlapon.

Cegléd város jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki vég-

zettséggel rendelkezik.

Ellátandó feladatok:
– ellátja az elsõfokú (kiemelt) építéshatóság feladatkö-

rébe utalt feladatokat,
– érdemi döntéshez teljes körû eljárás lefolytatása.

A pályázati elbírálásnál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– építéshatóság területén szerzett közigazgatási gya-

korlat,
– gépjármû-vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, ami részletezi eddigi

tevékenységét,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
15. nap.

Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõtõl számított
5. nap.

A munkakör betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 3 hó-

nap próbaidõt köt ki.
A pályázatot Cegléd város jegyzõje címére kell benyúj-

tani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Építéshatósági munkakör pályázat”.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Cegléd város
jegyzõjétõl kérhet a pályázó, tel.: (53) 511-405, fax: (53)
511-406, e-mail: jegyzo@cegledph.hu.

3622 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/50. szám



Cegléd város jegyzõje
pályázatot hirdet

építésügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– 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.

Ellátandó feladatok:
– elsõfokú közlekedés, víz- és útügyi hatósági felada-

tok ellátása,
– döntés-elõkészítés.

A pályázati elbírálásnál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– mûszaki ellenõri szakvizsga, felelõs mûszaki vezetõi

jogosultság,
– építéshatóság területén szerzett közigazgatási gya-

korlat,
– vízépítésben és útépítésben való jártasság,
– gépjármûvezetõi engedély,
– mérnökinformatikai jártasság.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, ami részletezi eddigi

tevékenységét,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát (az

eredeti okiratok bemutatására az elsõ meghallgatás alkal-
mával kerül sor),

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
15. nap.

Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõtõl számított
5. nap.

A munkakör betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 3 hó-

nap próbaidõt köt ki.
A pályázatot Cegléd város jegyzõje címére kell benyúj-

tani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Építésügyi ügyintézõ munkakör pályázat”.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Cegléd város
jegyzõjétõl kérhet a pályázó, tel.: (53) 511-405, fax: (53)
511-406, e-mail: jegyzo@cegledph.hu.

Cegléd város jegyzõje
pályázatot hirdet

közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– rendészeti szakközépiskolai végezettség vagy ezzel

egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett vég-
zettség; rendõr szakközépiskolai, határrendészképzõ szak-
iskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendõri
szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szak-
képesítés; határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenér-
tékû más korábbi szakképesítés vagy középiskolai vég-
zettség és közterület-felügyelõi vizsga,

– közterület-felügyelõkre vonatkozó egészségügyi al-
kalmasság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– közigazgatási szakmai gyakorlat.

Ellátandó feladatok:
– a közterületek jogszerû használatának, a közterületen

folytatott engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése,

– a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jog-
szabály által tiltott tevékenység megelõzése, megakadá-
lyozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcio-
nálása,

– közremûködés a közterület, az épített és a természeti
környezet védelmében,

– közremûködés a közrend, a közbiztonság védelmében,
– közremûködés az önkormányzati vagyon védelmében,
– közremûködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabá-

lyok végrehajtásának ellenõrzésében,
– közremûködés állat-egészségügyi és ebrendészeti

feladatok ellátásában.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
15. nap.

Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõtõl számított
5. nap.

A munkakör betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
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A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkáltató 3 hó-
nap próbaidõt köt ki.

A kinevezés elõtt egészségi alkalmassági vizsgálaton
kell részt venni a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes
rendelet alapján.

A pályázatot Cegléd város jegyzõje címére kell benyúj-
tani: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Közterület-felügyelõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Mû-
szaki Iroda vezetõjétõl Kovács Ferenctõl kérhet a pályázó,
tel.: (53) 511-426, fax: (53) 511-406, e-mail: muszak@
cegledph.hu.

Az Egészségbiztosítási Felügyelet
pályázatot hirdet

belsõ ellenõri feladatok ellátására

Feladat: a belsõ ellenõr feladatairól szóló 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendelet 8–10. §-aiban meghatározott
belsõ ellenõrzési feladatok ellátása.

Illetmény, juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szabályai
szerint.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazda-

sági, jogi, államigazgatási) vagy más felsõfokú iskolai
végzettség esetén a következõ képesítések valamelyikével
rendelkezik:

= okleveles pénzügyi revizor,
= pénzügyi-számviteli szakellenõri,
= okleveles könyvvizsgálói,
= költségvetési ellenõri,
= mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû

képesítés,
= Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okle-

veles belsõ ellenõri képesítése,
= okleveles informatikai rendszerellenõr,
= közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szak-

értõ;
– legalább 2 éves munkaviszony, köztisztviselõi, illet-

ve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szol-
gálati viszony megléte ellenõrzési, költségvetési, pénz-
ügyi vagy számviteli munkakörben.

Elõnyt jelent:
– egészségügyben szerzett gyakorlat,
– nyelvismeret.

A pályázathoz csatolandó:
– vázlatos szakmai önéletrajz,

– szakmai program az alábbi szempontokat figyelembe
véve (terjedelme: legfeljebb 5000 leütés):

= adott területtel kapcsolatos célkitûzések,
= célok megvalósítása, szervezeti és mûködési kiala-

kítások javaslata,
= eredményesség mérése minõségi indikátorokkal;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a
pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést (2007. december 5.) követõ 15. nap

A pályázatot az Egészségbiztosítási Felügyelet elnöké-
nek címezve (1132 Budapest, Váci út 30.) kell benyújtani.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a
Ktv. 10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen 15 napon belül.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Elõszállás Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján kiállított mentesítés igazolása,

– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.

A kinevezés 3 hónap próbaidõvel határozatlan idõre
szól, a munkakört teljes munkaidõben kell betölteni.

Ellátandó feladat:
– valamennyi jegyzõi hatáskörbe tartozó államigazga-

tási ügy,
– az ÖTV-ben foglalt, a képviselõ-testület mûködésé-

vel kapcsolatos feladat.
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Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló törvény alapján kerül megállapításra.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a képzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolását,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul-e a

pályázat nyilvános ülésen való tárgyalásához,
– a hivatali munka szervezésével, irányításával kapcso-

latos elképzeléseit.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2007. december 5.) követõ 15. nap
(amennyiben ez a nap ünnepnap vagy munkaszüneti nap,
úgy az azt követõ munkanap).

A pályázatokat Elõszállás nagyközség polgármesteré-
hez kell benyújtani a következõ címen: Elõszállás Nagy-
község Önkormányzata, 2424 Elõszállás, Fõ tér 3.

A jegyzõi állás betöltésére kiírt pályázatról a képvise-
lõ-testület a határidõ lejártát követõ elsõ ülésén, a pályá-
zók személyes meghallgatását követõen dönt.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A jegyzõi munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettséggel jár.

Érpatak Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Érpatak Község Képviselõ-testületének
Polgármesteri Hivatalában

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– 2 év szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– már meglévõ közigazgatási gyakorlat,
– számítógépes ismeretek,
– pályázatkészítésben való jártasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vo-

natkozó szakmai elképzeléseit, a végzettséget igazoló ok-
iratok hiteles másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. december 5.) követõ
15. nap.

Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtása határide-
jét követõ 15. nap.

Az állás 2008. január 6. napjával tölthetõ be. A kineve-
zés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõ-
ben kell ellátni.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Igény esetén szolgálati lakás.
A képviselõ-testület a Ktv. 8 § (2) bekezdésének a) és

b) pontjai, valamint a (4) bekezdése alapján fenntartja ma-
gának a jogot, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges
közigazgatási szakvizsga megléte alól felmentést adhat a
pályázónak.

A pályázatokat Érpatak község polgármesteréhez kell
benyújtani lezárt borítékban. Cím: 4245 Érpatak, Béke
u. 28. Tel.: (42) 268-804. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Jegyzõi pályázat”.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Az Észak-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal

pályázatot hirdet
a Koordinációs és Szervezési fõosztály

fõosztály-vezetõi munkakör betöltésére

A fõosztály-vezetõi munkakör feladatait a közigazgatási
hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és az
Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szervezeti és mûködési szabályzat 33. §-a határozza meg.

A fõosztály-vezetõi beosztás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány),
– tudományegyetem állam- és jogtudományi karán

szerzett jogász végzettség, valamint jogi vagy közigazga-
tási szakvizsga megléte,

– vezetõi megbízással egyidejûleg határozatlan idõre
szóló közszolgálati jogviszony létesítése,

– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
(a továbbiakban: Ktv.) 22/A. §-a szerinti vagyonnyilatko-
zat megtétele,

– a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idõ,
lakcíme), az életútját (eddigi munkahelyek és munkakörök
felsorolásával), továbbá a szakmai gyakorlatát tartalmazó
önéletrajz leadása,

– a pályázó szakmai programjának mellékelése, amely
tartalmazza az egységes regionális hivatal koordinációs
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és szervezési munkájának irányítására, a Regionális
Államigazgatási Kollégium hatékony mûködtetésére, a
297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott fel-
adatok ellátására vonatkozó elképzeléseit.

Az álláshely betöltésénél elõnyt jelent:
– a közigazgatásban, ezen belül területi államigazga-

tásban vagy helyi önkormányzati igazgatásban szerzett
legalább ötéves közigazgatási gyakorlat.

Az álláshellyel járó illetmény és egyéb járandóságok:
– A munkakör betöltõje fõosztályvezetõ besorolású és

vezetõi megbízása határozatlan idõre szól.
– Illetményét és juttatásait a Ktv. 42–49. §-ai, valamint

az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Közszolgálati szabályzata határozza meg.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést

(2007. december 5.) követõ naptól számított 20 napon be-
lül lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. Azok a
pályázatok minõsülnek határidõn belül benyújtottnak,
amelyeket legkésõbb a megjelenést követõ naptól számí-
tott 20. napon 16 óráig személyesen benyújtottak, vagy
24 óráig postára adtak. Amennyiben a 20. nap munkaszü-
neti vagy pihenõnapra esik, úgy az azt követõ munkana-
pon 16 óráig személyesen benyújtott, illetve 24 óráig pos-
tára adott pályázatok tekinthetõk határidõn belül benyúj-
tottnak.

A pályázat elbírálásának módja és határideje: a pályáza-
tok elbírálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 na-
pon belül kerül sor, melynek eredményérõl a pályázók
írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatok értékelését bizottság végzi. A pályázat el-
bírálása során személyes meghallgatásra is sor kerül.
A személyes meghallgatáson a bizottság értékeli, hogy a
pályázó kvalifikációi, kompetenciái mennyire felelnek
meg a vezetõi munkakör követelményrendszerének.

Az álláshely betöltésének várható idõpontja: az elbírá-
lást követõen azonnal.

A pályázatot az Észak-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal vezetõjéhez kell benyújtani a következõ
címre: dr. Balás István hivatalvezetõ, Észak-magyaror-
szági Regionális Közigazgatási Hivatal, 3300 Eger,
Kossuth L. u. 9.

A pályázattal kapcsolatos további információk: a pá-
lyázó az írásos pályázati anyag elkészítéséhez tájékozód-
hat a hivatal honlapján (www.heveskozig.helyinfo.hu).

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Gnotekné
Szecskó Ágnes az Észak-magyarországi Regionális Köz-
igazgatási Hivatal Koordinációs és Szervezési fõosztály
szakmai tanácsadójánál a (36) 323-392-es telefonszámon.

E-mail cím: agnes.gnotekne@heves.b-m.hu

Gyöngyöshalász 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 XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

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

doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai,

vezetési elképzeléseket,
– 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. december 5.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálója: Gyöngyöshalász Község Képvi-
selõ-testülete.

A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ elsõ testületi ülés.

A kinevezés 3 hónapos próbaidõ kikötésével határo-
zatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell el-
látni.

A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. elõírá-
sa alapján történik.

Az állás betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban „Jegyzõi pá-

lyázat” megjelöléssel kell Gyöngyöshalász község polgár-
mesterének (3212 Gyöngyöshalász, Fõ u. 49.) címre be-
nyújtani.

A pályázattal kapcsolatos információt nyújt: Hegedûs
Gyula polgármester, telefon: 06 (37) 368-001.

Halásztelek Nagyközség
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
közterület-felügyelõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– szakirányú szakképesítés,
– közterület-felügyelõi vizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– szakmai képesítést igazoló okiratok másolatát.

Fõbb feladatok: a közterület rendjére és tisztaságára vo-
natkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelõzése,
megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása. Közre-
mûködik a közrend és a közbiztonság védelmében.

Illetmény, egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény és az önkormányzat he-
lyi rendelete szerint biztosított egyéb juttatások alapján.

A pályázat benyújtásának helye: 2314 Halásztelek, Pos-
ta köz 1. Tel.: (24) 517-270.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. december 5.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbí-
rálásáról a hivatal vezetõje a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül dönt.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

Hidasnémeti–Hernádszurdok Önkormányzatok
körjegyzõje

pályázatot hirdet
Hidasnémeti–Hernádszurdok Önkormányzatok

Körjegyzõi Hivatalánál
szociális ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– legalább középiskolai végzettség vagy a köztisztvise-

lõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren-
delet 1. számú mellékletének 18. pontja szerinti képesítési
elõírásának való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül, aki
– legalább két év azonos területen szerzett gyakorlattal

rendelkezik,
– számítógép-kezelõi gyakorlattal rendelkezik.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló bizonyítvány vagy bizonyítvá-

nyok eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– önéletrajzot.

Ellátandó feladatok:
– egyes szociális ügyek intézése,
– hagyatéki ügyek intézése,
– anyakönyv-vezetõi feladatok ellátása,
– ügyfélszolgálati feladatok,
– iktatás,
– adatszolgáltatás.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. december 5.)
számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra nyit-
va álló határidõt követõ 15. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A ki-
nevezés határozatlan idõre szól.

Az illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.-ben meghatározottak
szerint.

A pályázat benyújtásának helye: Körjegyzõség Hidas-
németi, 3876 Hidasnémeti, Petõfi u. 11.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet: Tóthné
Kotány Beáta körjegyzõnél, 3876 Hidasnémeti, Petõfi
u. 11., tel./fax: (46) 452-102, (46) 552-203.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
2 fõ hivatásos gondnok álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– közigazgatási gyakorlat.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Ptk. és a további
vonatkozó jogszabályi elõírások alapján a hivatásos gond-
noki feladatok ellátása, rendszeres kapcsolattartás a gond-
nokokkal.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.
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Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a Bel-
ügyi Közlönyben történõ megjelenését (2007. decem-
ber 5.) követõ 15. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy a (62) 530-198-as telefon-
számon.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
2 fõ általános ügyintézõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– felsõfokú iskolai végzettség,
– nyilvántartási és okmány-ügyintézõi képesítés,
– közigazgatási gyakorlat.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalban általános ügyintézõi
és adminisztratív feladatok ellátása, ügyfélfogadással kap-
csolatos teljes körû ügyintézés.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

Egyéb: az egyik álláshely határozatlan idõre, a másik
státus pedig határozott idõre, helyettesítés céljából kerül
betöltésre.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a Bel-
ügyi Közlönyben történõ megjelenését (2007. decem-
ber 5.) követõ 15. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy a (62) 530-198-as telefon-
számon.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
levéltáros álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú levéltáros végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– önkormányzatnál vagy levéltárban szerzett gyakorlat.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Központi Iktatójában
szakirányú feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a Bel-
ügyi Közlönyben történõ megjelenését (2007. decem-
ber 5.) követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy a (62) 530-198-as telefon-
számon.

3628 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/50. szám



Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénztáros álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– felsõfokú iskolai végzettség,
– közigazgatási gyakorlat.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalban pénztárosi feladatok
ellátása, készpénzfizetések és bevételek szabályszerû le-
bonyolítása, nyilvántartások vezetése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a Bel-
ügyi Közlönyben történõ megjelenését (2007. decem-
ber 5.) követõ 15. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy a (62) 530-198-as telefon-
számon.

Jármi Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Papos Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény 7. § (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettség vállalása.

A munkavégzés helye: Jármi község (körjegyzõségi
székhely), Papos község.

Ellátandó feladat: a pályázatot kiíró települések kör-
jegyzõi feladatainak ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a körjegyzõség vezetésére vonatkozó szakmai kon-

cepciót,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– elõírt képesítést igazoló dokumentumok hiteles má-

solatát.

A körjegyzõ illetménye, egyéb juttatásai a Ktv. szerint
kerülnek megállapításra.

A kinevezés határozatlan idõre szól. Az állás 2008. ja-
nuár 1. napjától tölthetõ be.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben való megjelenést
(2007. december 5.) követõ 15 napon belül lehet benyújtani
lezárt borítékban személyesen vagy postai úton Jármi köz-
ség polgármesteréhez. Cím: Gyõrfiné Papp Judit polgár-
mester, 4337 Jármi, Kossuth u. 41. A borítékra írják rá:
„Körjegyzõi pályázat”.

További információk Gyõrfiné Papp Judit [tel.: (44)
502-620] és Kállai Tibor [tel.: (44) 500-149] polgármeste-
rektõl kérhetõ.

A pályázatok elbírálása a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ elsõ együttes képviselõ-testületi ülésen történik.

A pályázat elnyeréséhez a képviselõ-testületek minõsí-
tett többséggel hozott, egybehangzó döntése szükséges.

Karancskeszi és Karancsberény Község
Önkormányzatának Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
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lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) be-
kezdése és 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.

A közigazgatási szerv megnevezése: Karancskeszi–Ka-
rancsberény községek körjegyzõsége.

Betöltendõ munkakör: körjegyzõ.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a körjegyzõség kialakításával és vezetésével kapcso-

latos szakmai elképzeléseket.

A pályázat kiírásával kapcsolatos egyéb tudnivalók:
– illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint,
– a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a salgótarjáni

kistérségben szerzett 2 évnél hosszabb jegyzõi, vezetõi ta-
pasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. december 5.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen azonnal.

Az állás a Belügyi Közlönyben történõ megjelenéstõl
függõen 2008. január 1-jétõl, vagy 2008. február 1-jétõl
tölthetõ be.

A pályázatokat 2 példányban személyesen vagy postai
úton lehet benyújtani Karancskeszi község polgármesteré-
hez (Kurunczi István) a következõ címen: 3183 Karancs-
keszi, Fõ út 49.

Kartal Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi-Gazdasági iroda
irodavezetõi állásának betöltésére

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

(Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételek (magyar
állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet),

– felsõfokú közgazdasági végzettség, vagy más felsõ-
fokú végzettség és felsõfokú pénzügyi-számviteli szakké-
pesítés,

– közigazgatási szervnél pénzügyi-gazdasági területen
szerzett legalább kétéves gyakorlat.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi oklevél,
– közigazgatási szakvizsga,
– önkormányzatnál vagy önkormányzati hivatali szerv-

nél szerzett gyakorlat.

Ellátandó feladatok:
– a Pénzügyi-Gazdasági Iroda munkájának koordiná-

lása, vezetése,
– az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos fel-

adatok ellátása, irányítása,
– részben önállóan gazdálkodó intézményekkel való

kapcsolattartás,
– képviselõ-testületi, bizottsági döntések elõkészítésé-

ben való közremûködés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény, egyéb juttatások: a Ktv. alapján.
A pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben történõ

megjelenést (2007. december 5.) követõ 15 napon belül
Kartal nagyközség jegyzõjéhez a következõ címre: 2173
Kartal, Baross u. 103.

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

A pénzügyi-gazdasági irodavezetõi álláshely a pályázat
elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Kiskunlacháza Nagyközség és Áporka Község
körjegyzõje

pályázatot hirdet
igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére
a Kiskunlacházi Körjegyzõségi Hivatalba

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség,
– közigazgatási alapvizsga.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett ta-

pasztalat,
– felsõfokú végzettség,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot (eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását),
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatok: közigazgatási hatósági ügyintézés
(elsõsorban hagyatékkal, mûködési engedélyekkel, moz-
gáskorlátozottak közlekedési támogatásával kapcsolatos
ügyek).

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. december 5.) számí-
tott 15. nap.

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

Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatot Kiskunlacháza Nagyközség és Áporka

Község körjegyzõjéhez kell benyújtani, címe: 2340 Kis-
kunlacháza, Kossuth tér 1.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Szarvákné
dr. Garai Ágnes körjegyzõ, telefon: 06 (24) 519-830.

A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát
fenntartja.

Kistarcsa Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági-mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/2005. (II. 3) Korm. rendelet által elõírt egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki szak-
képzettség.

A pályázat elbírálásnál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. december 5.) követõ
15. nap

A pályázat elbírásának határideje: a benyújtási határidõt
követõ 30 napon belül.

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

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés 2008. január 16-tól tölthetõ be.

A pályázatot zárt borítékban Kistarcsa Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez lehet benyúj-
tani, cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Telefon: 06
(28) 470-711.

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

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

ügyfélszolgálati szakreferens munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése: a Tanácsadó és
Ügyfélszolgálati Irodába érkezõ ügyiratok érkeztetése, és
az ügyfelek szakszerû tájékoztatása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középfokú vagy felsõfokú iskolai végzettség, a köz-

tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet szerint,

– magas kommunikációs képesség,
– problémamegoldó készség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Elõnyt jelent:
– angol, német vagy francia nyelv tárgyalóképes isme-

rete, vagy nyelvvizsga,
– közigazgatási gyakorlat,
– kereskedelmi területen szerzett tapasztalat.
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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 juttatá-
sok megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést (2007. december 5.) követõ
15 napon belül.

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

mi Engedélyezési Hivatal Koordinációs és Humánpoli-
tikai fõosztálynak címezve (1024 Budapest, Margit
krt. 85.) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat Ügyfélszolgálati szakrefe-
rens munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje: a bizalmasan kezelt pá-
lyázatok a benyújtást követõen kerülnek elbírálásra. A kivá-
lasztott pályázók hivatali vezetõkkel személyes konzul-
táción vesznek részt. A pályázat eredményérõl az elbírálás-
tól számított 8 napon belül a pályázók írásban értesítést
kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: a MKEH
Tanácsadó és Ügyfélszolgálati Irodán személyesen vagy a
06 (1) 336-7402-es telefonszámon. A pályázati felhívás a
Hivatal honlapján (www.mkeh.gov.hu) is megtekinthetõ.

Martonvásár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
mûszaki ügyintézõ állás betöltésére

Ellátandó feladatok:
Önkormányzati, államigazgatási mûszaki, építésható-

sági, igazgatási társulási feladatok ellátása:
Építéshatósági, egyéb mûszaki feladatok ellátása az

igazgatási társulás munkáltatói intézkedésben kijelölt tele-
pülésein, környezet-, természetvédelmi, közlekedési és
hírközlési, mûemlékvédelmi, energia- és iparügyi, vízügyi
feladat- és hatáskörök ellátása. Közremûködés az önkor-
mányzati fejlesztési, felújítási, karbantartási feladatok el-
látásában, tervek, programok mûszaki elõkészítése, a vég-
rehajtás szervezése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (a köztisztvi-

selõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. Korm. rendelet
1. sz. melléklet 4. pontjában megjelölt szakképesítések va-
lamelyikének megléte),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség vállalása,
– nyilatkozat összeférhetetlenségrõl,
– elõzetes foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton való

részvétel vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képesítést, vizsgát, végzettséget, nyelvismeretet iga-

zoló okiratok másolatát.

Elõnyt jelent:
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szervezetben szerzett gyakorlat,
– vezetõi engedély, saját gépkocsi.

Illetmény, juttatások: a Ktv., valamint a 2/2005. (II. 14.)
önkormányzati rendelet szabályai szerint.

A pályázat benyújtásának feltételei, határidõk:
A pályázatot Martonvásár város jegyzõjének (Polgár-

mesteri Hivatal, 2462 Martonvásár, Budai út 13.) kell be-
nyújtani a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl (2007.
december 5.) számított 15 napon belül.

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

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el a polgármester egyetértésével, a Ktv. 10. §-ában
foglaltaknak megfelelõen.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ. A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre, há-
rom hónap próbaidõvel létesül.

Érdeklõdni a 06 (22) 569-221-es telefonszámon lehet.

Martonvásár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
Martonvásár Város

Víziközmûveket Üzemeltetõ Intézmény
vezetõi álláshelyére

Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség,
– szakirányú felsõfokú szakmai (technikusi) képesítés.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

ha jelenleg erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben
dolgozik, ennek igazolását (határidõ után pótolható).

Besorolás, illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 77/1993. (V. 12.)
Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtása: a pályázatot Martonvásár pol-
gármesterének kell benyújtani a Belügyi Közlönyben való
megjelenést (2007. december 5.) követõ 15 napon belül.
Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

A pályázat elbírálása: az elbírálás a benyújtási határidõt
követõ soron következõ testületi ülésen történik.

Az álláshely a döntés után azonnal betölthetõ.
Érdeklõdni a 06 (22) 460-004-es telefonszámon lehet.

Martonvásár Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõ állás betöltésére

Martonvásár Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. §-a alapján pá-
lyázatot hirdet az alábbiak szerint:

Betöltendõ munkakör: Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi
osztály, pénzügyi osztályvezetõ munkakör.

Ellátandó feladatok: a gazdasági munkaterület (Pénz-
ügyi osztály) irányítása, vezetése. Az önkormányzati szin-
tû gazdálkodás tervezése, szervezése: az önkormányzati
szintû pénzügyi tervezés, beszámolók elõkészítése, tervek,
beszámolók összeállítása. Intézmények mûködõképessé-
gének biztosítása, önkormányzati fejlesztési, beruházási,
felújítási, karbantartási feladatok pénzügyi bonyolítása, fi-
nanszírozása, önkormányzati vagyon pénzügyi nyilvántar-
tása, elszámolása, kapcsolódó kiadások teljesítése, bevéte-
lek beszedése. Állammal szembeni elszámolások. Számvi-
teli, nyilvántartási rend megszervezése, naprakészség biz-
tosítása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú iskolai végzettség, szakképesítés (a köz-

tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. Korm.
rendelet 1. sz. melléklet 16. pontjában, az I. besorolási osz-
tályban megjelölt szakképesítések valamelyikének meg-
léte),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdése szerinti vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség vállalása,

– nyilatkozat összeférhetetlenség hiányáról,
– elõzetes foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton való

részvétel vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 1 db arcképet,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képesítést, vizsgát, végzettséget, nyelvismeretet iga-

zoló okiratok másolatát.

Elõnyt jelent:
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szervezetben szerzett vezetõi gya-

korlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– mérlegképes könyvelõi képesítés.

Illetmény, juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.), va-
lamint a 2/2005. (II. 14.) önkormányzati rendelet szabályai
szerint.

A pályázat benyújtásának feltételei, határidõk:
A pályázat benyújtása: a pályázatot Martonvásár város

jegyzõjének (Polgármesteri Hivatal, 2462 Martonvásár,
Budai út 13.) kell benyújtani postai úton, a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
15 napon belül.

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

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el a polgármester egyetértésével, a Ktv. 10. §-ában
foglaltaknak megfelelõen.

Az állás a pályázat elbírálását követõ hó 1. napjától be-
tölthetõ. A közszolgálati jogviszony határozatlan idõre,
három hónap próbaidõvel létesül.

Érdeklõdni a 06 (22) 569-221-es telefonszámon lehet.

Mezõkomárom és Szabadhidvég községek
önkormányzatának képviselõ-testületei

pályázatot írnak ki
körjegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés vagy okleves közigazgatási menedzser szak-
képesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jelle-
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gûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mente-
sítés,

– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség a Ktv. 22/A. §-a alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Elõnyt jelent:
– a közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– számítástechnikai ismeretek,
– gépjármû-vezetõi engedély és saját gépjármû haszná-

latának vállalása.

A képviselõ-testület a kinevezésben a közszolgálati jog-
viszony létesítésekor 3 hónapig terjedõ próbaidõt köt ki.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázó részére a szolgálati lakás igény szerint bizto-
sítható.

Ellátandó feladat: az újonnan alakuló pályázatot kiíró
települések körjegyzõi feladatainak ellátása.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának helye: a benyújtásra elõírt ha-
táridõt követõ következõ képviselõ-testületi ülés.

Az álláshely 2008. január 1. napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatot Mezõkomárom község polgármesteréhez
kell benyújtani. Cím: 8137 Mezõkomárom, Petõfi S. u. 74.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pá-
lyázó írásos értesítést kap.

Érdeklõdni lehet Mezõkomárom és Szabadhidvég pol-
gármesterénél.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

Mezõkövesd város jegyzõje
pályázatot hirdet

közmûvelõdési és turisztikai referens álláshely
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû jogász, közgazdasági, természettu-

dományi, bölcsészettudományi, hittudományi, mûvészeti
felsõoktatásban szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû
pedagógus, hittudományi, mûvész, közmûvelõdési, köz-
gyûjteményi, államigazgatási felsõoktatásban szerzett
szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség
és az OKJ szerint: felsõfokú közmûvelõdési, közgyûjte-
ményi szakképesítés; egyetemi szintû nemzetközi kapcso-
latok szakértõ szakképzettség; Európai Unió szakirányú
továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; fõiskolai
szintû gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment,
nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi
marketing és teljes körû minõségirányítási szakon szerzett
közgazdász szakképzettség.

A pályázathoz csatolni szükséges:
– önéletrajzot, elérhetõséget,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló diploma másolatát.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 18.,

Mezõkövesd Város Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez
(3400 Mezõkövesd, Mátyás király u. 112.) zárt borítékban,
„Közmûvelõdés és turisztika” jeligével ellátva.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázati eljárás 3 tagú elõkészítõ bizottság javas-

lata alapján történik, melynek keretében személyes meg-
hallgatásra kerül sor,

– a pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon
belül – a polgármester egyetértésével – kerülnek elbírá-
lásra,

– a pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól
számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak,

– a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent az angol, illetve
a német középfokú nyelvvizsga, valamint, ha a pályázó
mezõkövesdi lakos.

A pályázati állás betölthetõ: a pályázatok elbírálását kö-
vetõen azonnal.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló törvényben foglaltak szerint történik. A kineve-
zés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
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Az állást elnyerõ pályázó a Polgármesteri Hivatal Ön-
kormányzati és Szolgáltató Irodájában végzi munkáját.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni a következõ te-
lefonszámon lehet: (49) 511-537.

Mogyoród nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási elõadó álláshely
határozott idejû betöltésére

Az ellátandó feladatok:
– egyes szociális ügyek intézése,
– egyéb igazgatási jellegû feladatok intézése,
– önkormányzati rendelettervezetek készítése.

A munkakör betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– fõiskolai szintû igazgatásszervezõi szakképzettség

vagy a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott végzettség,

– számítógépes ismeretek.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– az érintett területen szerzett közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga.

Alkalmazás, illetmény és egyéb juttatások: a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a Közszolgálati szabályzatban foglaltak alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló ok-

iratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírá-

lásában részt vevõk a pályázati nyilatkozatot megismer-
hetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. december 5.) számí-
tott 15. nap.

A pályázatot az alábbi címre lehet benyújtani: Mogyo-
ród nagyközség jegyzõje, 2146 Mogyoród, Dózsa Gy.
u. 40.

A munkakör betölthetõ: azonnal.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-

táridõt követõ 15 napon belül a munkáltatói jogkör gya-

korlója dönt a pályázatokról, melynek eredményérõl a pá-
lyázók tájékoztatást kapnak.

Érdeklõdni Pervainé Hangodi Ágnes jegyzõnél lehet,
telefon: (28) 540-716.

Murakeresztúr és Fityeház községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

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

A köztisztviselõi kinevezés 6 hónap próbaidõvel, hatá-
rozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni, 2008. január 1-jétõl.

A pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséget.

Ellátandó munkakör: önkormányzati igazgatási fel-
adatok.

Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és a helyi
rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázati határidõt követõ
15 napon belül.

A pályázatot Murakeresztúr és Fityeház községek kör-
jegyzõje részére (8834 Murakeresztúr, Honvéd u. 3.) kell
benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Murakeresztúr
és Fityeház községek körjegyzõjénél lehet személyesen,
illetve a (93) 369-001-es telefonszámon.
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Neszmély Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

A jegyzõi állás betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közigazgatási, vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza ed-

digi munkaköreinek, tevékenységeinek leírását,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy

munkáltatói igazolást, jelenleg is fennálló közszolgálati
jogviszonyról,

– az elõírt képesítésekrõl szóló oklevél, okirat máso-
latát,

– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,
vezetési elképzelések leírását.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Az illetmény és egyéb személyi juttatások a köztisztvi-

selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény elõírásai
szerint kerülnek megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. december 5.) követõ
15 napon belül.

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

Az álláshely a pályázat eredményes elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A pályázatokat Neszmély község polgármesteréhez,
Benkõ Ferenchez [2544 Neszmély, Fõ u. 129., telefon:
(34) 451-778] kell benyújtani. A borítékra rá kell írni:
„Jegyzõi pályázat”.

Pécel Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi irodavezetõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közigazgatási felsõ-

fokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves gya-

korlat.

Az álláshely betöltésénél elõnyt jelent: a közigazgatás-
ban, ezen belül a helyi önkormányzati igazgatási szervnél
szerzett költségvetési vezetõi gyakorlat, közigazgatási
szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– kézzel írott, szakmai elképzelést is tartalmazó moti-

vációs levelet,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Pécel Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján irodavezetõi fel-
adatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a hatályos önkormányzati rendeletben
elõírtak alapján. Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbí-
rálását követõen azonnal.

A pályázat beérkezési határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést (2007. december 5.) követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Pécel Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala, titkárság 2119 Pécel,
Kossuth tér 1., I. emelet.

A Pénzügyminisztérium
pályázatot hirdet

a Gazdaságpolitikai fõosztály vezetésére szóló
fõosztály-vezetõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltõje által ellátandó feladatok, a Pénz-
ügyminisztérium Szervezeti és mûködési szabályzata és a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján:

– A Kormány gazdasági stratégiája, gazdaságpolitikai
céljaira, prioritásaira és eszközrendszerére irányuló javas-
latok kidolgozása. Javaslat készítése a pénzügypolitika
(a költségvetési, a jövedelmi, ár, árfolyam) kereteinek, fõ
irányainak és követelményeinek kialakítására; kezdemé-
nyezve és összehangolva a minisztériumon belül, a többi
tárcánál, az MNB-nél ezzel kapcsolatban folyó munkát,
egyeztetve és ellenõrizve ennek eredményét.

– A kormányzati gazdaságpolitika, elsõsorban a pénz-
ügypolitika megalapozásához rövid- és középtávú makro-
gazdasági prognózisok, hatásvizsgálatok készítése, e
prognózisok, hatásvizsgálatok módszertanának fejleszté-
se, az alkalmazott modellek körének bõvítése.

– A gazdasági (és ezen belül elsõsorban a pénzügypoli-
tika hatókörébe tartozó jövedelmi, ár- és pénzügyi) folya-
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matok jellemzõinek és összefüggéseinek, a jóváhagyott
gazdaságpolitikai program megvalósításának folyamatos
elemzése, értékelése.

– A Magyar Nemzeti Bank feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátása, javaslattétel
a monetáris politikával kapcsolatos, valamint a Magyar
Nemzet Bankról szóló törvényre vonatkozó minisztériumi
álláspont kialakítására.

– A nemzetközi intézményekkel (Valutaalap, OECD)
és a befektetési bankokkal, elemzõkkel való kapcsolattar-
tás a gazdaságpolitikával és a makrogazdasági helyzettel
kapcsolatosan.

– Az európai uniós tagságból adódó gazdaságpolitikai
koordinációban való részvétel – ezzel összefüggésben – a
felkészüléshez szükséges munka megszervezése és koor-
dinálása.

A munkakör betöltésének feltételei:
– közgazdasági egyetemi végzettség, vagy egyetemi

végzettség és felsõfokú szakirányú közgazdasági szakké-
pesítés,

– legalább 5 éves szakirányú vezetõi gyakorlat,
– angol nyelv tárgyalási szintû ismerete,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– további európai uniós nyelv tárgyalási szintû ismerete,
– közigazgatási szakvizsga,
– felhasználó szintû informatikai ismeret.

A munkakör betöltésére kiválasztott személy hat évre
szóló határozott idejû fõosztály-vezetõi vezetõi megbí-
zással a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény elõírásai szerint kerül foglalkoztatásra.
A munkakör betöltése C típusú nemzetbiztonsági ellenõr-
zéshez és vagyonnyilatkozat tételéhez –, valamint köz-
igazgatási szakvizsga hiánya esetén annak egy éven belüli
letételéhez – kötött.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– fényképes, a pályázó szakmai életútját részletesen

bemutató önéletrajz,
– a fõosztály feladataival kapcsolatos szakmai-vezetõi

koncepció,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (mun-

kakör betöltéséhez szükséges, a pályázathoz elegendõ a
feladóvevény csatolása),

– a végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok
másolatai.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

A pályázatot (zárt borítékban) személyesen vagy postai
úton kell benyújtani a következõ címre: Pénzügyminiszté-

rium, Humánpolitikai osztály, 1051 Budapest, József ná-
dor tér 2–4.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Gazdaságpo-
litikai fõosztály fõosztály-vezetõi munkakörének betöl-
tésére”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
15. naptári nap.

A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A pályázatokat az e célra felállított bizottság értékeli, a

kiválasztott személyérõl a bizottság javaslata alapján a
pénzügyminiszter dönt, a benyújtási határidõtõl számított
30 napon belül.

Az álláshely – eredményes pályázati eljárás esetén – az
elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Rátót, Rábagyarmat és Nemesmedves
községi önkormányzatok

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

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

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves, közigazgatási szervnél szerzett veze-

tõi és szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok

másolata,
– részletes szakmai önéletrajz.

Ellátandó feladat: a pályázatot kiíró önkormányzatok
körjegyzõi feladatainak ellátása.

Egyéb tudnivalók:
Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be, a kinevezés ha-

tározatlan idõre szól.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. tv. szerint.
Szolgálati lakás biztosított.
Próbaidõ idõtartama: 6 hónap.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenéstõl (2007. december 5.) számí-
tott 15. nap.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15 napon belül, együttes képviselõ-testületi
ülésen.

A pályázatot benyújtani – személyesen vagy postai úton
– Málics Ferenc, Rátót község polgármesterénél lehet,
cím: 9951 Rátót, Ady Endre u. 6. A borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Málics Ferenc
polgármesternél a (94) 538-021-es telefonszámon lehet.

Romhány Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Alsópetény Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– helyismerettel való rendelkezés,
– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– jogosítvány, saját személygépkocsi.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– körjegyzõi, jegyzõi gyakorlat,
– pénzügyi végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, valamint a szakvizsga letételét

igazoló okiratok másolatát.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ közzétételt (2007. december 5.) követõ
naptól számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás betölthetõ: 2008. január 1-jétõl. A kinevezés
határozatlan idõre szól. A munkakört teljes munkaidõben
kell ellátni.

A pályázatot Romhány község polgármesteréhez kell
benyújtani: 2654 Romhány, Kossuth út 63.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Terman István, Romhány község polgármestere, telefon:
(35) 520-012, (30) 650-9881.

Sándorfalva Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot ír ki

a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási osztály
osztályvezetõi állásának betöltésére

Az állás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 10. §-a alapján tölthetõ be.

Az állás betöltése kinevezéssel történik, mely határozat-
lan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok: a polgármesteri hivatal gazdálko-
dási osztályának irányítása, az osztály munkájának szerve-
zése, képviselete, az önkormányzat pályázataiban, közbe-
szerzési eljárásaiban részvétel a pénzügyi vonatkozású
kérdésekben.

Elõnyt jelent:
– a közbeszerzési eljárásokkal, pályázatokkal kapcso-

latos általános ismeret,
– a haladó, újításokra nyitott gondolkodás,
– az innovatív, rugalmas vezetõi szemléletmód.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– pénzügyi-számviteli fõiskolai vagy közgazdaság-tu-

dományi egyetemi végzettség,
– közigazgatási szakvizsga, illetve az Országos Köz-

igazgatási Vizsgabizottság által teljeskörûen közigazgatá-
sinak minõsített tudományos fokozat alapján adott mente-
sítés, vagy nyilatkozat a pályázó részérõl a szakvizsga egy
éven belül történõ letételérõl,

– legalább kétéves költségvetési szakmai gyakorlat,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyi-

latkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt

vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

A javadalmazás a Ktv., valamint a vonatkozó helyi ön-
kormányzati rendeletek szabályai szerint történik.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
15. nap. Ha ez hétvége, vagy munkaszüneti napra esik, ak-
kor a határidõ a következõ munkanap.

A pályázat elbírálása: a benyújtás határidejét követõ
15 napon belül.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, a pályázó eddigi mun-

kaköreinek, tevékenységének leírását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a legmagasabb végzettséget, illetõleg végzettségeket,

valamint a szakvizsgát igazoló dokumentum másolatát.

A pályázatot Sándorfalva Város Önkormányzata jegy-
zõjének címezve, dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi ügyinté-
zõhöz kell benyújtani (6762 Sándorfalva, Szabadság
tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Gazdálkodási osz-
tályvezetõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást dr. Nagy
Zsuzsanna ad a (62) 572-972-es telefonszámon.

Somogyaszaló és Magyaregres községek
önkormányzatainak
pályázati felhívása

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 ellá-
tása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai igazgatásszervezõ végzett-

ség vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat, elõny leg-

alább egyéves vezetõi gyakorlat.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló tvr.
alapján.

Egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
tvr., illetve a helyi rendelet alapján.

Az álláshely 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítvá-

nyok másolatát,
– részletes önéletrajzot, mely tartalmazza az eddigi

munkakörök, tevékenységek leírását,
– közigazgatási/vezetõi gyakorlat igazolását,
– nyilatkozatot, hogy az elbírálásban részt vevõk meg-

ismerhetik a pályázó anyagát.

A pályázat benyújtása: a pályázatot postai úton kell be-
nyújtani, cím: Somogyaszaló és Magyaregres Községek
Körjegyzõsége 7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u. 107.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
15 napon belül, zárt borítékban, egy példányban kell be-
nyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan tájékoztatást ad: Porga
Györgyné a (82) 704-504-es telefonszámon. A pályázók
meghallgatására – elõzetes értesítést követõen – a döntés-
hozatal elõtt kerül sor.

A pályázat elbírálása a pályázat benyújtásának határide-
jét követõ együttes testületi ülésen. A pályázat eredményé-
rõl a pályázó az elbírálástól számított 8 napon belül írás-
ban értesítést kap.

Szabolcsveresmart Község
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középfokú végzettség, figyelembe véve a 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendeletet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Ellátandó munkakör: adóügyi feladatok ellátása.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény alapján.
Az állás betölthetõ: 2008. január 1.
Kinevezés idõtartama: határozatlan idõtartamra.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését (2007. december 5.)
követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 10 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton Szabolcs-
veresmart Önkormányzat jegyzõjének címezve, 4496 Sza-
bolcsveresmart, Kossuth L. út 80., a borítékon kérjük fel-
tüntetni: „Adóügyi ügyintézõi pályázat”.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

aljegyzõi állás betöltésére
irodavezetõi feladatok ellátása mellett

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában szereplõ
általános alkalmazási feltételeknek is.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– a kiemelt EU-nyelvek valamelyikének (német/an-

gol/francia) államilag elismert, középfokú, társalgási szin-
tû ismerete.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi

önkormányzati rendelet és Közszolgálati szabályzat
alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai programot.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. december 5.) számí-
tott 15. nap.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a Ktv.
10. §-ának elõírásai szerint történik.

Az aljegyzõ kinevezésérõl – a jegyzõ javaslatára – a
közgyûlés, legkésõbb a pályázat benyújtására elõírt határ-
idõt követõ legközelebbi ülésén dönt.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzõjéhez
(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) kell benyújtani. A pos-
tai úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni „Aljegyzõi pá-
lyázat”.

Szendrõ Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Szendrõ Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

(3752 Szendrõ, Váralja u. 3.)
parancsnoki beosztásának betöltésére

Az állás betölthetõ: a fegyveres szervek hivatásos állo-
mányú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 269. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.

A beosztással járó fõ feladatok rövid leírása:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûzoltási, mû-

szaki-mentési, katasztrófa-elhárítási, tûzmegelõzési, tûz-
vizsgálati és munkavédelmi, minõsített idõszaki, gazdál-
kodási és személyügyi feladatai ellátásának felügyelete,
irányítása, szervezése,

– mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás a
társszervekkel, a lakossággal, a gazdálkodási szerveze-
tekkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú (egyetemi vagy fõiskola) állami iskolai

végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ, ren-

dészeti mestervezetõ-képzés tanfolyami végzettség vagy
azok elõírt határidõre történõ elvégzésének vállalása,

– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony fennállása,
– tûzoltási, mûszaki mentési vagy tûzmegelõzés terüle-

tén szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
– nyilatkozat a jogszabályban elõírtak szerinti vagyon-

nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.
– legalább „B” kategóriás jogosítvány.

Elõnyt jelent:
– szakmai területen vezetõi beosztásban eltöltött idõ,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret,
– külsõ pályázó esetén szolgálati helyre költözés szán-

dékának bejelentése.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok

másolatát,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai progra-

mot, koncepciót,
– a hivatásos tûzoltóállományban eltöltött idõ igazo-

lását,
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– szakmai területen eltöltött vezetõi gyakorlat esetén
annak igazolását,

– rendészeti szakvizsga – a kinevezést követõ egy éven
belül történõ – elvégzésrõl, illetve a rendészeti vezetõvé
képzõ, rendészeti mestervezetõ-képzés tanfolyamok elõírt
határidõre történõ elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– elõzetes nyilatkozatot a jogszabályban elõírtak sze-
rinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének
vállalásáról,

– parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségügyi al-
kalmasságról szóló igazolást.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a fegyve-
res szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei alapján.

Szolgálati lakást biztosítunk.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. december 5.) követõ
15. nap.

A pályázat benyújtásnak helye: a pályázatot zárt borí-
tékban Szendrõ város polgármesterének (3752 Szendrõ,
Hõsök tere 1.) címezve kell benyújtani. A borítékra kérjük
ráírni: „Pályázat tûzoltó-parancsnoki beosztásra”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokról
Szendrõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
dönt a pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálását követõ 15 napon belül, a pályáza-

tok egyidejû visszaküldésével az érintett pályázók írásbeli
értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban Szaniszló János polgár-
mester a (48) 560-562-es telefonszámon nyújt felvilágo-
sítást.

Tab város jegyzõje
pályázatot hirdet

a városi gyámhivatalba
gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– jogász szakképzettség; fõiskolai szintû államigazga-

tási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy
fõiskolai szintû pedagógus szakképzettség és legalább
3 éves gyámügyi vagy gyermekvédelmi gyakorlat; egyete-
mi vagy fõiskolai szintû végzettség és szakirányú (szako-

sító) továbbképzésben szerzett szociális szakigazgatási
szervezõ szakképzettség.

Ellátandó feladatok:
Ellátja Tab város és a gyámhivatal illetékességi terüle-

tébe tartozó települések közül Bábonymegyer, Lulla, Sér-
sekszõlõs, Zala, Torvaj, Zics, Kára, Szorosad, Miklósi,
Törökkoppány, Somogyacsa, Somogydöröcske községek
közigazgatási területén, a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámható-
ság szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006.
(XII. 26.) Korm. rendelet 4–12. §-aiban, valamint a gyer-
mekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. XXXI. törvényben meghatározott, a városi gyámhi-
vatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján kerül megálla-
pításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
15. nap.

A pályázatot Tab város jegyzõje címére kell benyújtani:
8660 Tab, Kossuth L. u. 49. Tel.: (84) 525-901.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõtõl számított 15. nap.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónapos próba-

idõ kikötésével. A kinevezés feltétele a vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tab város
jegyzõjétõl kérhet a pályázó, tel.: (84) 525-901.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

adóhatósági munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. pontja alapján,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.
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Elõnyt jelent:
– a költségvetésben eltöltött gyakorlat,
– mérlegképes könyvelõi, adótanácsadói oklevél,
– közigazgatási alapvizsga, illetve szakvizsga,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– ECDL számítógép-használói bizonyítvány.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát.

Alkalmazás, illetmény és egyéb juttatások: a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a közszolgálati szabályzatban, illetve a helyi rende-
letben foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. december 5.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának ideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje – a
polgármester egyetértésével – dönt.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, Széll
Attila 2335 Taksony, Fõ út 85. A borítékra kérjük ráírni az
„Adóhatósági munkakör” jeligét.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a (24) 520-781-es telefonszámon.

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 13. pontja alapján,
– egészségügyi alkalmasság,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– hasonló területen szerzett legalább kétéves tapasz-

talat,
– közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségrõl, egyéb képesítésekrõl szóló ok-

iratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Alkalmazás, illetmény és egyéb juttatások: a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a közszolgálati szabályzatban, illetve a helyi rende-
letben foglaltaknak megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. december 5.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának ideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje – a
polgármester egyetértésével – dönt.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje, Széll
Attila 2335 Taksony, Fõ út 85. A borítékra kérjük ráírni a
„Közterület-felügyelõi munkakör” jeligét.

A kiíró fenntartja a pályázatok eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
kérhetõ a (24) 520-781-es telefonszámon.

Tiszaladány, Tiszatardos, Csobaj községek
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
a 2008. január 1-jétõl létrejövõ

Tiszaladány–Tiszatardos–Csobaj 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,
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– a szakmai és vezetõi elképzelésekrõl szóló írásos
anyagot,

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

Munkahely: Tiszaladány, Tiszatardos, Csobaj Körjegy-
zõség. Székhely: 3929 Tiszaladány, Kossuth út 53. Tele-
fon/fax: (47) 352-835.

Beosztása: körjegyzõ.
Megbízás idõtartama: 2008. január 1. napjától kezdõ-

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

XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
15. nap.

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

Levelezési cím, pályázat benyújtási helye: Tiszaladány,
Tiszatardos, Csobaj községek képviselõ-testületei, 3929
Tiszaladány, Kossuth út 53.

Szervezeti hírek

KÖZHASZNÚ SZERVEZET
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

alapító okirata

I.

Alapadatok

1. Hivatalos neve: Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság.

Rövidített neve: MAB.

2. Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 16.

3. Alapító jogszabály: a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 109–111. §-ai,
valamint az Ftv. 153. § (1) bek. 19. pontjában foglaltak fel-
hatalmazás alapján kiadott, a Magyar Felsõoktatási Akkre-
ditációs Bizottságról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

4. Képviselõ: az Ftv. 111. § (5) bekezdés alapján a MAB
elnöke.

5. Törvényességi ellenõrzés: a MAB mûködése és tevé-
kenysége felett az oktatási miniszter a Korm. rendeletben
meghatározottak szerint törvényességi ellenõrzést gya-
korol.

6. Törvényességi felügyelet: a reá irányadó jogszabá-
lyok szerint az ügyészség látja el.

II.

A MAB jogállása, tevékenységi körei

1. A MAB jogállását tekintve az Ftv., a Korm. rendelet
és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. tör-
vény (a továbbiakban: közhasznúsági törvény) alapján
jogi személyiséggel rendelkezõ, közhasznú nyilvántar-
tásba vétel nélkül kiemelkedõen közhasznú szervezet.

2. A MAB a felsõoktatásban folyó képzés, tudományos
kutatás, mûvészeti alkotótevékenység minõségének érté-
kelésére, valamint az intézményi minõségfejlesztési rend-
szer mûködésének vizsgálatára létrehozott független, or-
szágos szakértõi testület.

3. A MAB feladatát az Ftv. 109–111. §-ának rendelke-
zései alapján látja el.

4. A MAB a közhasznúsági törvény 26. §-a c) pontjának
3–5. alpontja szerinti következõ közhasznú tevékenységet
végzi:

a) tudományos tevékenység, kutatás,
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-

jesztés,
c) kulturális tevékenység.

5. A MAB tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelö-
léssel:

58.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykeres-
kedelme

52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
72.40 Adatbázis-tevékenység, online kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.40 Hirdetés
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
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III.

A MAB vállalkozási tevékenysége

1. A MAB vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyez-
tetve végezhet.

2. A MAB vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti
megjelöléssel:

58.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykeres-
kedelme

52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
72.40 Adatbázis-tevékenység, online kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.40 Hirdetés
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

IV.

A MAB befektetési tevékenysége

A MAB befektetési tevékenységet a MAB Testülete ál-
tal elfogadott szabályzat alapján folytathat.

V.

A MAB gazdálkodása

1. A MAB gazdálkodási formája: a Központi Statiszti-
kai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH közlemé-

nye szerinti 599 Egyéb jogi személyiségû nonprofit szer-
vezet.

2. A MAB gazdálkodásának alapjául az Ftv. 128. §
(5) bekezdése szerint biztosított támogatás szolgál, ame-
lyen kívül a MAB-nak egyéb bevételei is lehetnek (külö-
nösen pályázati úton elnyert támogatás, szakértõi eljárási
díj, adomány, eszközeinek befektetésébõl, illetve vállal-
kozási tevékenységébõl származó bevétel).

3. A MAB gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt az Ftv.-ben és a Korm. rendeletben meghatá-
rozott tevékenységre fordítja.

4. A MAB tevékenységének és gazdálkodásának leg-
fontosabb adatait az Oktatási Közlönyben is nyilvánosság-
ra hozza.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba. Ez-
zel egyidejûleg a 2006. május 29-én kelt 12952-0/2006.
ügyiratszámú alapító okirat a hatályát veszti.

Budapest, 2006. július 31.

(Ügyiratszám: 21528-7/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.), továbbiakban:
kiíró, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács

mint a Magyar Állam tulajdonosi jogainak gyakorlója a 2/2007. (X. 16.) NVT számú határozat felhatalmazása alapján az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.)
kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) idevonatkozó rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, Budapest XIII. kerület, 25990/1.
helyrajzi számon, természetben Budapesten, az Újpesti-öböl bal partján található kivett, beépítetlen területként nyilván-
tartott, 4388 m2 területû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a M.Á.K. Budapest 10032000-01712010-00000000 számú számlájára kell átutalni

(melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie) a „Budapest XIII. kerület” jelige feltün-
tetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a

pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, nyilvános ártárgyalást tarthat.

Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására.

Az ingatlant terhelik az alábbi terhek:
A jelen pályázati felhívásban rögzített ingatlant 2008. december 31. napjáig tartó határozott idejû bérleti szerzõdés

alapján bérli a Dunapart Ingatlanfejlesztõ és Kezelõ Kft.
A bérleti szerzõdés 10. pontja szerint „A Kincstári Vagyonra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, bérbeadó

a bérlõ részére az 1. pontban meghatározott terület esetleges elidegenítése esetén – a harmadik személyekkel azonos fel-
tételek vállalása mellett – elõvásárlási jogot biztosít.

Az ingatlan jellemzõi:
A terület Duna-parti fekvésû, közvetlenül az árvízvédvonal mellett helyezkedik el.
A terület a közvetlen környezetével együtt beépítetlen.
Jelenleg érvényes Szabályozási Tervvel nem rendelkezik.
A Fõvárosi Szabályozási Kerettervben beépítésre nem szánt földterületként van jelölve.
A terület az elfogadás elõtt álló Szabályozási Tervben nem beépítésre szánt parti sétány részeként szerepel.
Az ingatlan közvetlen közterületi kapcsolattal csak egy rövid, elhanyagolható szakaszon rendelkezõ sokszög alakú,

elnyújtott sáv.
Hatékony hasznosítása csak a szomszédos területtel együttesen képzelhetõ el, amely magántulajdonban áll.
Mivel a telek közvetlen közterületi kapcsolata elhanyagolható, ezért a közmûvesítés, az összes közmû vonatkozásá-

ban csak közmûátvezetési szolgalmi jogok alapításával oldható meg a Meder utca felõl.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 10 000 Ft +2000 Ft áfa, összesen 12 000 Ft, azaz tizenkettõezer forint árnak csekken tör-

ténõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Budapest, Rákóczi út 41. szám alatti központi
irodaházában a II. emelet 228. szobában személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles
közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
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A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csa-
tolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan természetbeni (helyszíni) bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári napon

(amennyiben munkaszüneti napra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor.
Elõzetes egyeztetés alapján ettõl eltérõ idõpont is lehetséges.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „Budapest XIII. kerület” jelige feltünte-

tésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a
kiíró fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlat-
tevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt
ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2008. január 15. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint
köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan ke-
zelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben,
a kiíró képviselõjének és közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat.

Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutat-
kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sát igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),

4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-
kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben az adó-, vám- és társadalombiztosí-
tásijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján kiíró M.Á.K. Budapest
10032000-01712010-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén
megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében – különös tekintettel az ingatlan árvízi veszélyeztetettségére – teszi meg ajánla-
tát, továbbá annak tudomásul vételét, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben e körülményt rögzíti (8. számú forma-

nyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolá-
sát nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósság-
rendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),
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11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vé-
telár kiegyenlítéséig fenntartja (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódóakért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. pályázati átvételi igazolólap a pályázati anyag leadásáról (15. számú formanyomtatvány).

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a kiíró az elbírá-
lási határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályá-
zó a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy aján-
lati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elve-
szíti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy ér-
dekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap.
Amennyiben a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosíté-

kot elveszíti.

A pályázati ajánlatok elbírálására, illetve a nyilvános ártárgyalás kitûzésére (az ajánlatmódosításra való felhívás) az
ajánlattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül kerül sor, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbítja. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a 1088 Budapest, Rákóczi út 41. szám alatti irodaházában a II. emelet 201. szobá-

ban kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat aján-

lotta.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
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kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt ha-
táridõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró M.Á.K. Budapest 10032000-01712010-00000000 számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul,
de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdálkodó szervezet esetén cég-

szerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat, a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, ki-
töltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs lehetõség.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben nem felel meg.
Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-

vénytelennek nyilvánítja.
A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-

tok” menüpont alatt olvasható és letölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon Biró Gyulánétól a 477-3500-as telefon-

számon.
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A Magyar Állam tulajdonosi jogait a 2007. évi CVI. tv. alapján gyakorló Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács által
kiadott 2/2007. (X. 16.) NVTSZ határozat szerint felhatalmazott Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zol-
tán u. 16., a továbbiakban: árvereztetõ) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 39. § (3) bekezdésére tekintettel a
kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Szombathelyi Határõr Igazgatóság vagyonkezelésében lévõ
alábbi vagyonelemet:

Szombathelyi Határõr Igazgatóság

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Szentgotthárd, Kethelyi út 191/1. 17 362 Garázs, gazdasági épület,
udvar, épület és benzinkút

1/1 94 440 000 15 740 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 9 444 000 Ft, azaz kilencmillió-négyszáznegyvennégyezer forint.
Az ingatlan per- és igénymentes. Teherként a Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala javára elõvásárlási jog van bejegyezve
a tulajdoni lap III. részére.

Az árverés idõpontja: a Hivatalos Értesítõben 2007. december 13-ig bezárólag történõ megjelenés esetén 2007. december 28. 9.30 óra,

a Hivatalos Értesítõben 2007. december 14-én történõ megjelenés esetén 2007. december 29. 9.30 óra.

Az árverés és jelentkezés helye: Szombathelyi Határõr Igazgatóság, igazgatói tanácsterem (9700 Szombathely, Söptei u. külsõ).
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 ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ:
Béres Károly hõr. alezredestõl [tel.: 06 (94) 311-240/7370], vagy Andor Imre hõr. mk. õrnagytól [tel.: 06 (94) 311-240/7372].

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 címpél-
dány átadása,

– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs 6 hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalom-
biztosítási 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 vételárhátra-
lékra.

(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.
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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!

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0734)

Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszere átfogó ellenõrzésének programját a 2007. évtõl megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenõr-
zési – elemekkel. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellen-
õrzési program alapján került sor.

Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak
teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós forrá-
sok igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra. Az
Önkormányzat a 2006. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, továbbá a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a
belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt
négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.

Az Önkormányzatnál a 2004–2006. évi költségvetésben tervezett bevételek-kiadások egyensúlya nem volt biztosított.
A költségvetésben az önkormányzati vagyon értékesítésébõl származó felhalmozási célú költségvetési bevételek növe-
lésével tervezték a hiány mérséklését. A 2004–2006. évi költségvetési rendeletekben a költségvetés bevételi és kiadási
fõösszegének megállapításakor az Áht. elõírásai ellenére finanszírozási célú pénzügyi mûveleteket vettek figyelembe
költségvetési hiányt módosító költségvetési bevételként, illetve költségvetési kiadásként. Az Önkormányzat a korábbi
években felhalmozódott pénzmaradvány igénybevételével, az értékpapírok értékesítésével, a vagyonértékesítésbõl szár-
mazó bevételeinek növelésével, a feladatok egyre bõvülõ körének közhasznú és gazdasági társaságok részére történõ
átadásával, energiatakarékossági intézkedésekkel, valamint a foglalkoztatott létszám csökkentésével 2004–2006 között
a költségvetés egyensúlyát biztosította.

Az Önkormányzat felkészülése az európai uniós források igénybevételére és felhasználására a belsõ szabályozottság
és munkamegosztás, az információáramlás szervezettsége terén nem volt eredményes. A stratégiai fejlesztési tervben és
a gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési prioritásokhoz, célkitûzésekhez kapcsolódtak az európai uniós tá-
mogatások, azonban az Önkormányzat szabályozása nem tartalmazta az európai uniós forrásokkal összefüggésben a
döntési hatásköröket, a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, és a lebonyolítási feladatokat, az ellenõrzés kötelezettségét,
feladatait, felelõseit, továbbá a pályázatok nyilvántartásával kapcsolatos követelményeket. Az Önkormányzati hivatal
szervezetén belül eseti megbízásokkal, egyedi kijelölésekkel szervezték meg ezen feladatok ellátását. Az európai uniós
források esetében a költségvetés elõkészítésénél, a számviteli nyilvántartások vezetésénél, a pályázatok nyilvántartásá-
nál a folyamatba épített ellenõrzés nem mûködött.
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Az e-közigazgatási feladatok elõkészítésére, folyamatos bevezetésére felkészültek, kereteit biztosították, az ügyek in-
tézéséhez szükséges nyomtatványok letöltését, azok elektronikus úton történõ kitöltését lehetõvé tették. Az Önkormány-
zat az elõírt közérdekû adatok honlapon történõ közzétételi kötelezettségének eleget tett.

A költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok, valamint a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a
folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok sza-
bályszerû végrehajtásában, mivel meghatározták a követelményeket, rendelkeztek a feladatok végrehajtásához szüksé-
ges szabályzatokkal, és elõírták a kapcsolódó ellenõrzési feladatokat. Annak ellenére összességében alacsony volt a koc-
kázat, hogy az év végi értékelések ellenõrzésének feladatait és a könyvelési feladások, helyesbítések belsõ bizonylatai-
nak tartalmi és formai követelményeit nem szabályozták. A mûködésbeli hibák megelõzésére, feltárására, kijavítására
kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében jó volt, mivel az elõírt ellenõrzési, egyeztetési fel-
adatokat elvégezték, a kötelezettségvállalásoknál és azok ellenjegyzésénél elõfordult hiányosságok nem veszélyeztették
a hibák megelõzését és kijavítását.

A belsõ ellenõrzés szervezeti és szabályozási kerete a belsõ ellenõrzés szabályszerû végrehajtásában összességében
alacsony kockázatot jelentett, mivel az ellenõrzést végzõk szervezeti függetlenségét biztosították, valamint szabályozták
mûködésük feltételeit. A 2006. évben a belsõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel
a hibák feltárásával, megfelelõ intézkedések kezdeményezésével, a realizálás ellenõrzésével megfelelt a szabályozás-
nak. A fõjegyzõ készített beszámolót a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellen-
õrzés mûködtetésérõl, továbbá a Közgyûlés áttekintette a költségvetési szervek ellenõrzésének tapasztalatait. Az ÁSZ az
Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2004. évben ellenõrizte, a javaslatok négyötödét hasznosították.

A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javí-
tása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a Közgyûlés elnöke és a fõjegyzõ részére. A jelentés megállapításainak
egyeztetése során a Közgyûlés elnöke arról adott tájékoztatást, hogy az idõközben megtett intézkedésekkel a javaslatok
egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a Közgyûlés elnöke tájékoztassa a Közgyûlést az ellenõrzés megállapítá-
sairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
a 2006. októberi idõközi országgyûlési képviselõ-választási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának

ellenõrzésérõl a képviselethez jutott jelölõ szervezetnél (0737)

A 2006. októberi idõközi országgyûlési képviselõ-választásra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenõrzésére a
veszprémi 6. számú egyéni választókerületben képviselethez jutott KDNP-Fidesz jelölõ szervezetnél került sor hivatal-
ból. A választási eljárásról szóló törvény 1998 óta hatályos rendelkezései, valamint a pártok mûködésérõl és gazdálkodá-
sáról szóló törvény elõírásai – az ÁSZ visszatérõ javaslatai ellenére – jelenleg sem biztosítják a feltételeket a választási
kampánypénzek eredetének és felhasználásának teljes átláthatóságához. Az ÁSZ, mint jogalkalmazó szerv a jelen vizs-
gálatnál is – a korábbiakhoz hasonlóan – tudomásul vette, hogy a jelölõ szervezetnél dokumentális ellenõrzést végezhet,
csak azt veheti figyelembe kampányköltségként az elszámolásban, amit a jelölõ szervezet annak minõsít, továbbá amely
az elszámolási határidõig megjelent a számviteli nyilvántartásaiban.

A közös jelöltállításra tekintettel kötött megállapodás értelmében mind a finanszírozás, mind az elszámolás – a jelölõ
szervezet nevében – a KDNP feladata volt. A jelölõ szervezet az idõközi képviselõ-választással kapcsolatos forrásokról
és ráfordításokról törvényes határidõben teljesítette beszámolási kötelezettségét. A Magyar Közlönyben nyilvánosságra
hozott beszámolót megalapozó számviteli nyilvántartásban az idõközi választásra fordított pénzeszközök forrásait és rá-
fordításait a KDNP nem különítette el a mûködéssel összefüggõ bevételektõl és kiadásoktól, valamint az önkormányzati
választási kampánytól, így a beszámolóban közölt 881 ezer Ft forrás és ráfordítási adatok a fõkönyvi kivonatból nem
voltak levezethetõk, azok a nyilvántartásból tételes kigyûjtéssel, a számviteli dokumentumok és nyilatkozat figyelembe-
vételével voltak meghatározhatók. A KDNP a számviteli dokumentumokhoz és a könyvvezetésben rögzített adatokhoz
képest 111 ezer Ft-tal alacsonyabb összeget hozott nyilvánosságra a beszámolóban, mivel az nem tartalmazott a veszpré-
mi idõközi választással kapcsolatban felmerült 16 ezer Ft hirdetési és a választókerületbe történt, 95 ezer Ft telefonálási
díjat. A jelölõ szervezet 992 ezer Ft-ot fordított idõközi országgyûlési képviselõ-választási kampányára, így – a rendel-
kezésre bocsátott dokumentációk szerint – nem lépte túl a szankció nélkül felhasználható egymillió forintos költség-
határt.
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Belsõ szabályozást, az elszámolást teljesítõ KDNP nem léptetett hatályba a választásokkal kapcsolatos speciális nyil-
vántartási és gazdálkodási teendõk ellátásához. A gazdálkodási jogköröket az általános mûködésre vonatkozó hatásköri
szabályok szerint gyakorolta. A párttörvényben rögzített forrásszerzést korlátozó elõírásokat a KDNP a beszámolóban
feltüntetett országgyûlési képviselõ-választásra fordított összeg forrásai vonatkozásában betartotta. A kampánytevé-
kenységre vonatkozó, annak jogszerûségét igazoló szerzõdéseket a gazdasági tranzakciók 60%-ára nem kötöttek, illetve
a megkötött szerzõdések általános megfogalmazásokat tartalmaztak. A számviteli bizonylatok 40%-a nem felelt meg a
bizonylatra vonatkozó elõírásoknak a teljesítésigazolás, az utalványozás, a könyvelési hivatkozás adattartalma terén.

A Kormány a 2006. évi országgyûlési képviselõ-választást követõen elõterjesztette a párttörvény és a választási eljá-
rásról szóló törvény módosítását. Az Országgyûlés tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot, elfogadására azonban nem
került sor. Ismételten javasoltuk a Kormánynak a választási eljárásról szóló törvény módosítását a választási kampány fi-
nanszírozásának teljes körû átláthatósága, ellenõrizhetõsége érdekében. Továbbá felhívtuk a KDNP elnökének a figyel-
mét a választással kapcsolatos források és ráfordítások elkülönített nyilvántartására, valamint a szabályszerû bizonylato-
lásra.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
86/2007. (X. 30.) MVH

közleménye
a 2008/2009. gazdasági évre vonatkozó cukoripari szerkezetátalakítási támogatás

termelõi kezdeményezésérõl

I. Szerkezetátalakítási támogatás termelõi kezdeményezésérõl

A Tanács többször módosított 320/2006/EK rendelete alapján a 2008/2009. gazdasági évre a cukorfeldolgozásra szánt
cukorrépa termelõje közvetlen kérelmet nyújthat be olyan kötelezettségvállalás kíséretében, amelyben vállalja, hogy
nem szállít bizonyos mennyiségû kvótán belüli cukorrépát azon vállalkozásnak, amellyel az elõzõ gazdasági évben szál-
lítási szerzõdést kötött.

Jelen közlemény lehetõséget nyújt arra, hogy cukorrépa termelõk kezdeményezhessék a kvóta visszaadást a szállí-
tási jogukról történõ lemondásával.

A kvótajogosult cukorgyártó vállalkozás a termelõi kezdeményezések alapján mérlegelheti, hogy a kezdeményezése-
ket meghaladó mértékben benyújtja a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásáról szóló 114/2006. (XII. 5.) MVH köz-

lemény (a továbbiakban: 114/2006-os Közlemény) alapján szerkezetátalakítási támogatási kérelemét az MVH részére
2008. január 31-ig.

Amennyiben a cukorgyártó vállalkozás által a 2008/2009. gazdasági évre benyújtott szerkezetátalakítási kérelem el-
fogadásra kerül, akkor a jelen közleményre beérkezett kérelmeket az MVH elutasítja.

II. A támogatás mértéke

A 2008/2009. gazdasági évre az egyes cukorgyártó vállalkozások részére a cukorkvóta legfeljebb 10%-áig a cukorré-
pa termelõk is kezdeményezhetik a kvótajogosultsághoz tartozó szállítási jogukról történõ lemondást.

A teljes támogatás mértéke a 320/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1261/2007/EK rendelet alapján két részbõl
tevõdik össze:

– a cukorgyártó vállalkozásnak a 114/2006-os közlemény II. pontja alapján járó összeg 10%-a, mely a késõbbi szak-
mán belüli megállapodás alapján oszlik meg a gépipari beszállítók és a cukorrépa termelõk között,

– a cukorrépa termelõk kiegészítõ támogatásként 237,5 euró/tonna támogatásra jogosultak a lemondott cukor-
kvóta alapján.

Miután a cukorgyártó vállalkozás a termelõi kezdeményezések hatására benyújtotta a szerkezetátalakítási tervet, az
MVH az abban foglaltak alapján, a gépipari beszállítók és a cukorrépa termelõk részére külön közleményt jelentet meg,
amelyben nevesíti a támogatás alapjaként meghatározott mennyiségi egységek (elõzõ 3 gazdasági évben szállított cukor-
répa mennyiség átlaga, illetve termelõi berendezések maradvány értéke) alátámasztásához – a cukoripar szerkezetátala-

kítási támogatásának egyes kérdéseirõl szóló módosított 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet elõírásainak megfelelõen –
szükségszerûen benyújtandó dokumentumokat.
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III. A kezdeményezésre jogosultak köre

Azon cukorrépa-termelõk, akik szállítási szerzõdéssel rendelkeznek a 2007/2008. cukor-gazdasági évben valamely
kvótajogosult cukorgyártó vállalkozással, továbbá az MVH által kezelt ügyfél-regisztrációs számmal.

IV. A kezdeményezés benyújtásának szabályairól

A termelõi kezdeményezés benyújtásának idõszaka 2007. október 30. és 2007. november 30. közötti idõszak. Az
MVH a kérelmeket beérkezésük sorrendjében rangsorolja.

A kérelem az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon az

MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatóságához
(1095 Budapest, Soroksári út 22–24.)

Fax: +36 (1) 219-62-59.

Postai úton, személyesen vagy faxon nyújtható be (egy kérelem csak egyfajta módon nyújtható be). Azon termelõ, aki
kérelmét ugyanazon kvótára vonatkozóan többször nyújtja be, kérelmét az MVH elutasítja. (Figyelem: A beérkezés sor-

rendjének figyelembevétele miatt a postai úton történõ kézbesítés nem javasolt!)

A termelõi kezdeményezések egy vállalkozáshoz tartozó szállítási jogra vonatkozhatnak. Amennyiben a termelõ
szállítási joga egynél több vállalkozásra vonatkoznak, vállalkozásonként egy-egy kérelem nyújtandó be!

A benyújtott kérelmet nem lehet visszavonni!
A kérelemhez mellékelni kell a 2007/2008. gazdasági évre vonatkozó szállítási jogok meglétét igazoló bizonyító do-

kumentumot, azaz a Cukor Terméktanács által kiállított tanúsítványt, adott esetben annak legutolsó módosításáról szóló
értesítést.

V. Döntés a kezdeményezés elfogadásáról

A kérelmek beérkezésére meghatározott idõszakot megelõzõen, vagy azt követõen beérkezett kérelmeket az MVH ér-
demi vizsgálat nélkül elutasítja.

a) Amennyiben a cukorgyártó vállalkozás nem nyújt be nagyobb mértékû kvóta visszaadásról szerkezetátalakítási ké-
relmet, akkor jelen közlemény alapján benyújtott kérelmeket az MVH az alábbiak szerint bírálja el:

Az MVH az idõrendi beérkezés alapján az egyes vállalkozásoknak kiosztott cukorkvóta legfeljebb 10%-áig elfo-
gadja a termelõk kérelmeit.

Abban az esetben, ha az egyes vállalkozásoknak kiosztott cukorkvóta 10%-át elérték a hozzá tartozó termelõk által
benyújtott kérelmek, az MVH a benyújtás idõrendi sorrendjének megfelelõen elutasítja a határérték feletti kérel-
meket.

Abban az esetben, ha egyidejûleg több termelõi kérelmet nyújtanak be és a lemondható szállítások összegei megha-
ladják a 10%-os határértéket, az MVH az érintett kérelmezõk tekintetében arányos csökkentési együtthatót alkalmaz.

b) Amennyiben a termelõ kezdeményezések hatására a cukorgyártó vállalkozás által benyújtott szerkezetátalakítási
kérelem elfogadásra kerül, akkor az MVH a jelen közleményre beérkezett kérelmeket elutasítja.

Ebben az esetben az MVH az elfogadott szerkezetátalakítási terv alapján külön közleményt jelentet meg a szerkezetát-
alakítási tervben érintett termelõk és gépipari beszállítók a támogatásban való részvételi feltételeirõl.

VI. A kiegészítõ támogatás kifizetése

A Bizottság eltérõ rendelkezése hiányában a kiegészítõ támogatás kifizetését az érintett vállalkozásnak járó szerkezet-
átalakítási támogatás (amelybõl 10% a termelõket és a gépipari beszállítókat, 90% pedig a cukorgyártó vállalkozást il-
leti) kifizetésével egy idõben kell folyósítani, az alábbiak szerint, két részletben:

– a teljes összeg 40%-át a 2008/2009. gazdasági év júniusában, azaz 2009. júniusában;
– a teljes összeg 60%-át a következõ gazdasági és februárjában, azaz 2010. februárjában.
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Az euró/forint átváltás az érintett kifizetésre vonatkozó meghatározó ügyleti tény hónapjának elsõ napját megelõzõen
az Európai Központi Bank által legutóbb meghatározott átváltási árfolyam. A meghatározó ügyleti tény a kifizetés dá-
tuma.

VII. A közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2006. február 20-i 320/2006/EK rendelete a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló
ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosítá-
sáról,

– a Tanács 2007. október 9-i 1261/2007/EK rendelete a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló
ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet módosításáról,

– a Bizottság 2006. június 27-i 968/2006/EK rendelete a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló
ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról,

– a Bizottság 2006. október 26-i 1264/2007/EK rendelete a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szol-
gáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabá-
lyok megállapításáról szóló 968/2006/EK rendelet módosításáról,

– 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseirõl,
– 18/2007. (III. 23.) FVM rendelet a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseirõl szóló 80/2006.

(XI. 23.) FVM rendelet módosításáról,
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény.

IX. További információk

A közleményhez kapcsolódó mellékletek
1. számú melléklet: I1348 „Cukoripari Szerkezetátalakítási Támogatás Kezdeményezése – Termelõi kérelem”
2. számú melléklet: Kitöltési útmutató az I1348 „Cukoripari Szerkezetátalakítási Támogatás Kezdeményezése – Ter-

melõi kérelem”-hez

Az intézkedéssel kapcsolatban tájékoztatás kérhetõ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, illetve az
(1) 374-3603-as és az (1) 374-3604-es telefonszámokon.

Budapest, 2007. október 30.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A 86/2007. (X. 30.) MVH Közlemény 2. melléklete

Kitöltési útmutató
az I1348 számú „Cukoripari Szerkezetátalakítási Támogatás Kezdeményezése Termelõi kérelem”

formanyomtatványhoz

A formanyomtatványt géppel vagy kék színû tintával, nyomtatott nagybetûkkel kérjük kitölteni!

1. Kérelmezõ adatai:
a) Ügyfél-regisztrációs szám: A felajánló MVH regisztrációs száma (10 karakter). Amennyiben nem rendelkezik re-

gisztrációs számmal, akkor a G001 regisztrációs lapon lehet regisztrációs számot igényelni. A regisztrációs lap az ajánlat
benyújtásával egyidejûleg is megküldhetõ az MVH részére.

b) Név: magánszemély esetében a felajánló személyi igazolványában feltüntetett vezeték- és keresztnév, gazdasági
társaság esetében üzleti név.

2. Kapcsolattartási információ (Kérjük, hogy saját érdekében adja meg a kapcsolattartásra kijelölt személy elérhe-

tõségét.)
a) Név: a kapcsolattartó vezeték- és keresztneve. Olyan személyt nevezzen meg, aki folyamatosan elérhetõ és felha-

talmazással bír a kérelemmel kapcsolatos ügyintézésre.
b) Helység, Irányítószám: a kapcsolattartó postai címe (település, irányítószám), gazdasági társaság esetében a kap-

csolattartó munkahelyi címét kérjük megadni.
c) Postai cím: (utca, házszám) A kapcsolattartó levelezése címe szerinti utca és házszám, gazdasági társaság esetében

a kapcsolattartó munkahelyi címét kérjük megadni.
d) Telefonszám: Lehetõség szerint mind vonalas, mind mobil telefonszámot szíveskedjen megadni.
e) Fax: Ennek a pontnak a kitöltése nem kötelezõ.
f) E-mail: Ennek a pontnak a kitöltése nem kötelezõ.

3. Cukorgyártó vállalkozás adatai
Kérjük, jelölje meg, hogy melyik cukorgyártó vállalkozáshoz tartozik a lemondani kívánt a szállítási jog. Egy kérel-

men csak egy vállalkozás jelölhetõ meg! A szerkezetátalakítási támogatás iránti termelõi kérelmek egyenként egy vállal-
kozásra vonatkozhatnak. Amennyiben a termelõ szállítási jogai egynél több vállalkozásra vonatkoznak vállalkozáson-
ként egy kérelem nyújtható be!

4. Támogatási jogosultságra vonatkozó adatok
a) A 2007/2008. gazdasági évre vonatkozó érvényes cukorrépa szállítási jog 2 tizedesjegyig kerekített értékét kell

megadni. (Figyelem, csak azon mennyiséget lehet feltüntetni, melyet bizonylattal alá tud támasztani!)

b) A 2008/2009. gazdasági évben megszüntetni kívánt szállítási jog 2 tizedesjegyig kerekített értékét kell megadni.

5. Nyilatkozatok
Amennyiben a nyilatkozatok bármelyike hiányzik, olvashatatlan vagy pontatlanul van feltüntetve, a kérelmen nem

fogadható be.

6. Melléklet
A kérelemhez mellékelni kell a 2007/2008. gazdasági évre vonatkozó szállítási jogot igazoló bizonylat másolatát,

mely a Cukor Terméktanács által legutoljára kiállított értesítés. (A cukorgyártó vállalkozással megkötött szállítási szer-

zõdés mellékleteként való megküldése NEM szükséges!)

7. Kitöltési dátum és aláírás: Helység/ Dátum/ Aláírás
A kérelem keltezés és aláírás nélkül érvénytelen.
A kérelem 2007. november 30-a, 24 óra után történõ benyújtása (faxolása) elutasítást von maga után.

A nyomtatványt kérjük KÉK színû tintával aláírni!
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
87/2007. (X. 31.) MVH

közleménye
a gabonafélék 2007/2008. gazdasági évben történõ intervenciós felvásárlásáról

I. A gabonaintervenció

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó gabonaintervenció célja a gabonapiac stabilizálása és a
gabonaszektor mezõgazdasági termelõinek megfelelõ életszínvonal biztosítása. A gabonaintervenció elsõ lépése a felvá-
sárlás, amelynek során a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megvásárolja a vonatkozó
hatályos jogszabályoknak megfelelõen felajánlott gabonaféléket.

A gabona intervenciós felvásárlását alapvetõen a többször módosított 824/2000/EK rendelet szabályozza, melynek
legutolsó módosítása a kukoricára bizonyos esetekben a többi felajánlható gabonafélétõl eltérõ szabályokat ír elõ.

II. Az intervencióban való részvétel feltételei

Intervencióra felajánlhat gabonát annak tulajdonosa, valamint a felajánlott áruval rendelkezni jogosult bármely
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely rendelkezik ügyfél-re-
gisztrációs számmal (a továbbiakban: felajánló), vagy legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejûleg regisztráltatja ma-
gát. A regisztrációs kérelem legkésõbb az ajánlattal egyidejûleg, két példányban nyújtható be a G001 nyomtatványon.

Intervenciós felvásárlásra az Európai Unió területén betakarított, homogén, per-, teher- és igénymentes, legalább
10 tonna mennyiségû durumbúza, illetve legalább 80 tonna mennyiségû árpa, búza, cirok és kukorica ajánlható fel,
amely megfelel az 1. mellékletben megadott minõségi követelményeknek.

A felajánlott gabona átvétele történhet beszállítással vagy helyben (in-situ) módon. Ha a felajánló ajánlatát beszállí-
tásos módon történõ átvételre teszi meg, akkor az MVH nem vizsgálja a felajánláskori raktár megfelelõségét. Azonban
amennyiben a gabonával egyidejûleg a gabona felajánláskori tárolási helyéül szolgáló raktár is felajánlásra kerül, azaz a
felajánlás helyben történõ (in situ) átvételre vonatkozik, akkor a felajánlott raktárnak meg kell felelnie a 884/2006/EK
rendelet II. számú mellékletében foglalt elõírásoknak és feltételeknek. Az MVH a helyben történõ felajánlásokat beszál-
lításos módon más raktárba is irányíthatja.

Kukorica esetében a maximálisan felvásárolható mennyiség az Európai Unió összes tagországa tekintetében a
2007/2008. gazdasági évben 1,5 millió tonna. Amennyiben a felkínált mennyiség meghaladja a rendelkezésre álló kere-
tet, a Bizottság odaítélési együtthatót határoz meg. A kukorica felajánlások nem visszavonhatók és nem módosíthatók.
A kukorica felajánlásokhoz mellékelni kell 15 euró/tonna biztosíték letétbe helyezésérõl szóló igazolást.

III. Az ajánlat benyújtása

Az ajánlat a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon a gabonafélénként külön meghatározott felajánlási idõszakban
kizárólag postai úton nyújtható be. A benyújtás napja a postára adás napja.

A benyújtás helye:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A felajánláskori tárolás helye szerint illetékes Megyei Kirendeltsége
a 6. melléklet szerinti postai címre

Az ajánlati formanyomtatványhoz mellékelni kell:
– A felajánláskori tárolás helyérõl készített, a raktár beazonosítását szolgáló helyszínrajzot (azon bejelölve a felaján-

lott tétel pontos tárolási helyét) és a telep megközelítését elõsegítõ térképvázlatot.
– In-situ felajánlás esetén a felajánló azon nyilatkozatát, melyben kötelezettséget vállal arra, hogy a felkínált gabona

felajánláskori helyére vonatkozóan az ajánlattétel idõpontjától kezdve a 884/2006/EK rendelet II. számú melléklete
alapján alkalmazandó raktározási és ellenõrzési elõírásokat és feltételeket érvényesíti (13. melléklet).

– Kukorica felajánlás esetén mellékelni kell a biztosíték letétbe helyezésérõl szóló igazolást.
Kizárólag olyan ajánlat fogadható el, amelyet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon és a 3. mellékletben megha-

tározott módon nyújtottak be. Egy formanyomtatványon egyszerre csak egyféle gabona ajánlható fel.
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A felajánlási idõszakok és a benyújtási határidõk a gabonafélétõl függõen az alábbiak szerint alakulnak:
a) Kukoricától eltérõ gabona felajánlás esetén:
A felajánlási idõszak 2007. november 1-je és 2008. május 31-e közötti idõszak.
b) Kukorica felajánlás esetén:
1. szakasz: 2007. november 1-je és 2007. december 31-e között. Az ajánlatoknak megfelelõ módon és tartalommal

legkésõbb december 31-én 12 óráig be kell érkezniük az MVH felajánlás helye szerint illetékes kirendeltségéhez. (Azaz
az esetleges hiányokat is szükséges 12.00 óráig pótolni, különben az MVH a felajánlást elutasítja!)

2. szakasz: Amennyiben az elsõ szakaszban kérelmezett összes mennyiség nem haladja meg a 1,5 millió tonnát, akkor
a Bizottság közzéteszi a megmaradt mennyiséget, amely a második szakaszban rendelkezésre áll. A második szakasz a
megmaradt mennyiség Európai Unió Hivatalos Lapjában történõ közzétételét követõ napon kezdõdik – melyrõl MVH
külön hirdetményben értesíti az ügyfeleket – és 2008. március 31-ig tart. Az ajánlatokat az MVH a beérkezésük idõpont-
ja szerint, hetente összesíti. Adott heti felajánlásnak minõsül, ha az ajánlat megfelelõ módon és tartalommal péntek
12 óráig érkezett meg az MVH felajánlás helye szerint illetékes kirendeltségére.

Mindkét szakaszban a kukorica felajánlások kizárólag akkor érvényesek, ha az ajánlattevõ igazolást mellékel arról,
hogy a felajánlott kukorica teljes mennyiségére vonatkozóan 15 euró/tonnának megfelelõ forint ellenértékben inter-
venciós felvásárlás kötelezettségre biztosítékot nyújt az alábbiak szerint részletezett módon:

A felajánlások benyújtásával kapcsolatos biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó irányadó eseménye (ügyleti
ténye) a felajánlás benyújtásának napja. A közösségi jogi szabályozás szerint meghatározott irányadó események megál-
lapítása során az alkalmazandó árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hó-
nap elsõ napját megelõzõen, amelyben az irányadó esemény bekövetkezik (részleteket lásd a XII fejezetben).

A biztosíték kizárólag az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelettel módosított, a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termé-
kekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben, valamint a 9/2004.
(IV. 28.) MVH közleményben meghatározottak szerinti formában nyújtható.

A készpénzbiztosíték letétele az MVH 10032000-00287560-00000024 számú Magyar Államkincstárnál vezetett biz-
tosíték számlájára történõ átutalással történik. A befizetõnek az átutalási megbízáson a bank által elõírt adatokon kívül a
„Közlemény” rovatban fel kell tüntetnie a befizetõ nevét, ügyfél-regisztrációs számát, illetve a biztosítékfizetési kötele-
zettség ügylettípusát: „intervenciós felajánlás”.

Amennyiben az ajánlattevõ bankgaranciát kíván igénybe venni, abban az esetben a bankgarancia tervezetét az MVH
Pénzügyi Igazgatósága Biztosíték- és Követeléskezelési Osztálya fax számára (+36-1/475-2116) elõzetes egyeztetés, il-
letõleg ellenõrzés céljából küldheti meg. A tervezeten mindenképpen fel kell tüntetni az ajánlattevõ elérhetõségét.

IV. Döntés az ajánlat formai elfogadásáról

Amennyiben az ajánlat nem a 2. mellékletben meghatározott formanyomtatványon érkezett be, az MVH azt érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja. Amennyiben az ajánlat hiányosan lett kitöltve vagy nem küldték be a szükséges mellékleteket,
az MVH a felajánlót hiánypótlásra szólítja fel. A hiányok pótlását a hiánypótlási felhívásban megjelölt határnapig kell
teljesíteni.

Az intervenciós idõszakon kívül benyújtott ajánlatokat az MVH elutasítja. Az MVH a felajánlást akkor is elutasítja, ha
a felajánló a hiánypótlást a hiánypótlási felhívásban szereplõ határidõre nem vagy hiányosan teljesíti.

A formailag ellenõrzött ajánlatok elfogadásáról a gabona felajánlás helye szerint illetékes Megyei Kirendeltség érte-
sítést küld az érintett felajánló részére. Gabonafélénként azonban erre különbözõ idõpontokban kerül sor:

a) Kukoricától eltérõ gabona felajánlás esetén:
A felajánlás helye szerint illetékes Megyei Kirendeltséghez történõ beérkezést követõen 5 munkanapon belül az MVH

értesíti a felajánlót az ajánlat formai elfogadásáról.
b) Kukorica felajánlás esetén:
Az elsõ szakasz tekintetében az MVH legkésõbb január 31-ig értesíti az ajánlattevõt a formailag elfogadott ajánlatban

szereplõ elfogadott mennyiségrõl. A Bizottság odaítélési együtthatót határoz meg abban az esetben, ha az összes felaján-
lott mennyiség meghaladja 2007/2008. gazdasági évben felvásárolható maximális mennyiséget.

A második szakaszban amennyiben az adott héten felkínált összes mennyiség nem haladja meg az felvásárolható ma-
ximális mennyiséget, akkor az MVH legkésõbb a felajánlás hetének péntekét követõ 5 munkanapon belül értesíti az
ajánlattevõt ajánlata formai elfogadásáról. Amennyiben a felkínált mennyiség meghaladja a felvásárolható maximális
mennyiséget, akkor az MVH az adott heti felajánlásokra vonatkozóan a Bizottság által meghatározott odaítélési együtt-
ható szorzatával módosított mennyiségrõl értesíti az ajánlattevõt az ajánlata formai elfogadásáról a felajánlás hetének
péntekét követõ 9 munkanapon belül.

Az ajánlat formai elfogadása nem jelenti a felajánlott tétel megvásárlásáról szóló döntést!
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V. Az ajánlat visszavonása

Kukorica felajánlás esetében a felajánlás nem módosítható és nem vonható vissza.
Bármely kukoricán kívüli gabonaféle esetén az ajánlat visszavonását a felajánló a 4. melléklet szerinti adatlapon, írá-

sos formában, postai úton vagy faxon kezdeményezheti a felajánlás helye szerint illetékes Megyei Kirendeltségnél az át-
vételi jegyzék, illetve az ajánlat elutasításáról szóló határozat kézhezvételének napjáig.

Amennyiben a visszavonási kérelem az ajánlaton szereplõ áru helyszíni ellenõrzése során vagy azt követõen érkezik
meg a felajánlás helye szerint illetékes Megyei Kirendeltséghez, akkor a felajánló köteles megtéríteni az MVH-nak a
7. mellékletben meghatározott költségeket, továbbá amennyiben a gabona átvétele beszállítással történt, a felajánlónak
saját költségén haladéktalanul, de legkésõbb az MVH által meghatározott idõpontig intézkednie kell az áru intervenciós
raktárból történõ elszállításáról. Amennyiben a felajánló a visszavonást követõen nem gondoskodik az MVH által meg-
határozott idõpontig a gabona elszállításáról, akkor az MVH jogosult elszállíttatni az árut az intervenciós raktárból a
felajánló költségén a felajánláskori tárolás helyére.

A benyújtás napjának a postai úton benyújtott ajánlat-visszavonás esetén a postára adás napja, a faxon kezdeménye-
zett ajánlat-visszavonás esetében a visszavonási kérelem felajánlás helye szerint illetékes Megyei Kirendeltséghez törté-
nõ megérkezése tekintendõ.

A benyújtás helye:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

A felajánláskori tárolás helye szerint illetékes Megyei Kirendeltsége
a 6. melléklet szerinti postai címre, illetve fax számra

VI. Elõzetes helyszíni ellenõrzés

Az érvényes ajánlatban szereplõ árutételt az MVH a felajánláskori tárolás helyszínén ellenõrizheti (akár többször is).
A helyszíni ellenõrzés idõpontjáról az MVH értesíti a felajánlót legalább az ellenõrzés megkezdése elõtt 24 órával.

Az elõzetes helyszíni ellenõrzés eredményérõl jegyzõkönyv készül 3 eredeti példányban, amelynek egy eredeti példá-
nya a felajánlót illeti.

Amennyiben az elõzetes helyszíni ellenõrzés során a felajánlott gabonatétel nincs a felajánlásban megjelölt helyen el-
különítetten és szállítható állapotban, illetve mennyiségben és minõségben nem felel meg az intervenciós követelmé-
nyeknek, akkor az a tétel elutasítását vonja maga után és a felajánló köteles az MVH-nak a 7. mellékletben meghatáro-

zott költségeket megfizetni.

Az elõzetes helyszíni ellenõrzés során a felajánló dönthet az ajánlata visszavonásáról (a felajánló ez esetben is köteles
az MVH-nak a 7. mellékletben meghatározott költségeket megfizetni).

Az elõzetes helyszíni ellenõrzés során – az MVH döntése szerint – mintavételre és a minta laboratóriumi vizsgálatára
is sor kerülhet, melyet 12. mellékletben felsorolt laboratóriumok valamelyike (továbbiakban GAFTA labor) végezhet el.
A laboratóriumi vizsgálat költsége a felajánlott tétel elutasítása esetén a felajánlót terheli a 7. melléklet szerint.

VII. A gabona átvétele

Az MVH az ajánlatokat a rendelkezésre álló intervenciós raktárkapacitások elhelyezkedése szerint diszponálja. Az
MVH a helyben történõ felajánlásokat beszállításos módon más raktárba is irányíthatja.

A fizikai átvétel teljes folyamatát az MVH ellenõrei vagy megbízottjai a helyszínen folyamatosan ellenõrzik. A fizikai
átvétel során a GAFTA labor képviselõje minden esetben jelen van mintavételezés céljából.

A fizikai átvétel napjának az ellenõrzési jegyzõkönyvön található ellenõrzés idõpontja tekintendõ. Ekkor történik
meg a reprezentatív mintavételezés. Az MVH a fizikai átvétel napjától fizet tárolási díjat a raktározóknak a raktározási
szerzõdés szerint. (A gabona átvételével kapcsolatosan elõzetesen egyeztetet idõpont az MVH írásos engedélye alapján
egy alkalommal módosítható.)

A felajánlott tétel elfogadása esetén a gabona végleges átvételi napja a laboratóriumi vizsgálati jegyzõkönyv
MVH-hoz történõ beérkezésének napja. A gabona értékesítésérõl szóló számlán nem a fizikai átvételnek, hanem a gabo-
na végleges átvételi napjának kell szerepelnie teljesítési idõpontként.
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Az átvételi határidõk a gabonaféle és az átvétel típusának függvényében az alábbiak szerint alakulnak:
a) Kukorica esetén:
A fizikai átvételnek az elsõ szakasz során benyújtott ajánlatok esetében február 1-je és április 30-a között, a második

szakaszban benyújtott ajánlatok esetében pedig az ajánlat beérkezésének hónapját követõ harmadik hónap végéig de
legkésõbb július 31-ig kell befejezõdnie.

A végleges átvételnek – beleértve a minõségi kifogások miatti fellebbezéseket is – legkésõbb a fizikai átvételt követõ
második hónap végéig kell megtörténnie, de augusztus 31-nél késõbbi idõpontra nem eshet.

b) Kukoricától eltérõ gabonafélék esetén:
A fizikai átvételnek legkésõbb az ajánlat beérkezésének hónapját követõ negyedik hónap végéig, de legkésõbb július

31-ig kell befejezõdnie.
A végleges átvételnek – beleértve a minõségi kifogások miatti fellebbezéseket is – legkésõbb a fizikai átvételt követõ

második hónap végéig kell megtörténnie, de augusztus 31-nél késõbbi idõpontra nem eshet.

VII. a) A gabona átvétele beszállítással – MVH jelenlétében
A beszállítás ütemezése:
A formai ellenõrzés alapján elfogadott ajánlatra vonatkozóan a felajánlás helye szerint illetékes Megyei Kirendeltség

beszállítási értesítõt küld a felajánló és az intervenciós raktár részére. A beszállítási értesítõ az alábbi adatokat
tartalmazza:

– a felajánló adatait;
– a beszállítási idõszakot (azaz a beszállítás legkorábbi és legkésõbbi dátumát);
– gabonafélét;
– a beszállításra kijelölt gabona mennyiségét;
– az intervenciós tárolásra kijelölt raktár címét és elérhetõségét;
– felajánlás helyéhez legközelebb esõ intervenciós központot és annak távolságát;
– a felajánláskori tárolás helye és az intervenciós raktár közötti távolságot;
– az intervenciós raktár helye szerint illetékes Megyei Kirendeltség nevét, címét; továbbá
– mellékletet a beszállítási ütemtervrõl.
A felajánló és a kijelölt intervenciós raktár üzemeltetõje egyezteti a beszállítási napokat a beszállítási idõszak figye-

lembevételével és közösen elkészítik a beszállítási ütemtervet. A raktározó köteles – a saját és a felajánló aláírásával el-
látott – beszállítási ütemtervet a beszállítási értesítõ melléklete szerint megadott formában az elsõ beszállítás idõpontját
megelõzõ tíz munkanappal megküldeni jóváhagyásra az MVH intervenciós raktár helye szerint illetékes Megyei Kiren-
deltségéhez.

A felajánlott gabona kijelölt intervenciós raktárba történõ beszállításáról a felajánlónak kell gondoskodnia a jóváha-
gyott ütemtervben meghatározottak szerint.

A beszállítási ütemterv módosítása:
A felajánló vagy a kijelölt intervenciós raktár az érintett felekkel történt egyeztetés után egy alkalommal, személye-

sen, postai úton vagy faxon, a beszállítási idõszak figyelembevételével írásban kérheti az ütemterv módosítását a kijelölt
intervenciós raktár helye szerint illetékes Megyei Kirendeltségnél.

Amennyiben az ütemterv módosítása a beszállítás korábbi megkezdésére irányul, a kérelemnek legkésõbb a módo-
sított beszállítás megkezdését megelõzõ ötödik munkanapon kell beérkeznie az intervenciós raktár helye szerint illetékes
Megyei Kirendeltséghez.

Amennyiben az ütemterv módosítása a beszállítási idõpont elhalasztására irányul, a kérelemnek legkésõbb a szállí-
tás eredetileg ütemezett megkezdése elõtti ötödik munkanapon kell beérkeznie az intervenciós raktár helye szerint illeté-
kes Megyei Kirendeltséghez. A módosított idõpontban történõ beszállítás csak az MVH jóváhagyását követõen kezd-
hetõ meg.

Amennyiben az ütemterv módosítása az idõpontok változatlanul hagyása mellett a beszállítandó gabona tétel
mennyiségének csökkentésére vonatkozik, a kérelemnek legkésõbb a helyszíni ellenõrzés utolsó napjáig kell megér-
keznie a raktár helye szerint illetékes Megyei Kirendeltség részére. A kérelem alapján az MVH dönthet a fennmaradó
résztétel újbóli diszponálásáról. Ebben az esetben a beszállítási idõszak újra megállapításra kerül és újabb beszállítási ér-
tesítõt küld az MVH.

A raktár helye szerint illetékes Megyei Kirendeltség a beszállítási ütemtervet a felajánlóval és a kijelölt intervenciós
raktárral történt egyeztetés után egy alkalommal a beszállítási idõszak figyelembevételével írásban módosíthatja, az elõ-
zõ három bekezdésben foglalt szabályoknak megfelelõen. A módosított ütemtervrõl levélben értesíti a felajánlót és a
kijelölt intervenciós raktár képviselõjét.
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A gabona beszállítása:
A felajánlónak az elfogadott ütemtervben megjelölt gabona mennyiségét kell a kijelölt intervenciós raktárhoz szál-

lítania. Amennyiben az MVH a felajánlott gabona beszállítását több raktárhoz rendeli, akkor az MVH a mennyiségi elté-
réseket raktáranként veszi figyelembe. A felajánló köteles a felajánlott gabonatétel kijelölt intervenciós raktárba történõ
szállításához a szállítójármûvet biztosítani.

Amennyiben a felajánló a felajánlott mennyiségnél nagyobb mennyiségû gabonát szállít a kijelölt intervenciós raktár-
hoz, a többlet mennyiséget az MVH elutasíthatja. Ebben az esetben a többlet mennyiség elszállításáról a felajánló köteles
gondoskodni.

A gabona beszállítását lehetõség szerint munkanapokon nyolc és tizenhat óra között kell elvégezni. Az MVH jogo-
sult az ütemtervtõl eltérõ, elõzetesen nem egyeztetett idõpont(ok)ban történõ beszállításokat visszautasítani.

A beszállított gabonát a beszállításkor vett minták minõsége alapján indokolt esetben a teljes átvételig elkülönítve kell
tárolni.

Az MVH képviselõje ellenõrizheti a – felajánláskori tárolás helyén történõ – kitárolás és a szállítás teljes folyamatát,
különös tekintettel a felajánlott gabonára vonatkozó fuvarlevelek meglétére, valamint azt, hogy a gabonát valóban az
ajánlaton feltüntetett telephelyen, elkülönítve tárolják-e.

A fizikai átvétel során az MVH ellenõrzi az ajánlaton szereplõ gabona meglétét, minõségét, mennyiségét. A beszállí-
tás során a mintavétel és a minõség megállapítása a X. pontban meghatározottak szerint történik.

Ha a gabona beszállítása nem a fentiekben meghatározottaknak megfelelõen történik, akkor az MVH a teljes felaján-
lást elutasíthatja. Ebben az esetben a felajánló köteles a 7. melléklet szerint meghatározott költségeket az MVH-nak meg-
fizetni.

A beszállítást követõen elutasított áru intervenciós raktárból történõ elszállításáról a felajánlónak az elutasítás jogerõ-
re emelkedését követõen saját költségén az MVH által meghatározott idõpontig intézkednie kell. Amennyiben a fel-
ajánló nem gondoskodik az MVH által meghatározott idõpontig a gabona elszállításáról, akkor az MVH jogosult elszál-
líttatni az árut az intervenciós raktárból a felajánló költségén a felajánláskori tárolás helyére.

VII. b) A gabona helyben történõ (in-situ) átvétele – MVH jelenlétében
Az MVH a formai ellenõrzés alapján elfogadott ajánlatban megjelölt gabonát a felajánláskori tárolás helyén is átve-

heti, amennyiben a raktár intervenciós raktár és már a gabona felajánlást megelõzõen az áru eredeti betárolásakor megfe-
lelt a 884/2006/EK rendelet II. mellékletével összhangban alkalmazandó raktározási és ellenõrzési elõírásoknak és felté-
teleknek.

A helyszíni ellenõrzés idõpontjának meghatározása:
A formai ellenõrzés alapján elfogadott ajánlatra vonatkozóan a raktár helye szerint illetékes Megyei Kirendeltség ér-

tesítõt küld a felajánló és az intervenciós raktár részére a helyszíni ellenõrzés idõpontjáról.
Az értesítõ az alábbi adatokat tartalmazza:
– a felajánló adatait;
– az intervenciós tárolásra kijelölt raktár címét és elérhetõségét;
– az átvételre kijelölt gabona mennyiségét;
– a helyszíni ellenõrzés idõpontját.

A helyszíni ellenõrzés idõpontjának módosítása:
A felajánló vagy a kijelölt intervenciós raktár az érintett felekkel történt egyeztetés után egy alkalommal, személye-

sen, postai úton vagy faxon, a helyszíni ellenõrzési idõszak figyelembevételével írásban kérheti a helyszíni ellenõrzés
idõpontjának módosítását a raktár helye szerint illetékes Megyei Kirendeltségnél.

Amennyiben az idõpont módosítása a helyszíni ellenõrzés korábbi elvégzésére irányul, a kérelemnek legkésõbb a
módosított ellenõrzés megkezdését megelõzõ ötödik munkanapon kell beérkeznie a raktár helye szerint illetékes Megyei
Kirendeltséghez.

Amennyiben az idõpont módosítása a helyszíni ellenõrzési idõpont elhalasztására irányul, a kérelemnek legkésõbb
a helyszíni ellenõrzés eredetileg ütemezett megkezdése elõtti ötödik munkanapon kell beérkeznie a raktár helye szerint
illetékes Megyei Kirendeltséghez.

A raktár helye szerint illetékes Megyei Kirendeltség a helyszíni ellenõrzés idõpontját a felajánló, vagy a kijelölt inter-
venciós raktárral történt egyeztetés után egy alkalommal a helyszíni ellenõrzési idõszak figyelembevételével írásban
módosíthatja, az elõzõ két bekezdésben foglalt szabályoknak megfelelõen. A módosított ellenõrzési idõpontról levélben
tájékoztatja a felajánlót és a kijelölt intervenciós raktár képviselõjét.
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A helyszíni ellenõrzés végrehajtása:
A helyszíni ellenõrzés során az MVH ellenõrzi az ajánlaton szereplõ gabona meglétét, mennyiségét, minõségét, vala-

mint azt, hogy a felajánlott gabonát elkülönítve tárolják-e.
A mennyiség megállapítása történhet a gabona újramérlegelése nélkül, a készletnyilvántartás alapján is, amennyiben:
– a raktárba történõ betárolás nem történt 10 hónapnál régebben;
– a készletnyilvántartásban rögzítve van a betároláskor megállapított átlagos nedvességtartalom és idegenanyag-tar-

talom százalék, mely laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztott;
– a készletnyilvántartásban rögzítve vannak a betárolás óta elvégzett árukezelések és áttárolások;
– a feljegyzendõ tömeg kiigazításra kerül a reprezentatív minta alapján meghatározott nedvességtartalom és/vagy

idegenanyag-tartalom százaléka (Schwarzbesatz) közötti különbséggel. (A tömegmódosulás pontos számításának mód-
ját a 9. számú melléklet tartalmazza);

– a térfogat ellenõrzéssel becsült mennyiség és a készletben nyilvántartott mennyiség közötti különbség nem haladja
meg az 5%-ot.

A helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvön feljegyzendõ tömegnek meg kell egyeznie a raktározó készletnyilvántartásá-
ban feltüntetett tömeggel. Amennyiben az MVH által vett reprezentatív minták minõségi jellemzõi eltérnek a raktározó
eredeti betároláskor felvett készletnyilvántartásában található minõségi jellemzõktõl, akkor a tömeg kiigazításra kerül
a nedvességtartalom és/vagy idegenanyag-tartalom százaléka közötti különbséggel. A tömegmódosulás pontos szá-
mításának módját a 9. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a gabonát az MVH
csak újramérlegelést követõen veszi át.

A fizikai átvétel során a mintavétel és a minõség megállapítása a X. pontban meghatározottak szerint történik.
Amennyiben az áru minõsége nem felel meg az intervenciós minimum követelményeknek, az MVH a teljes felajánlást

elutasítja. Az elutasítással kapcsolatos költségek a 7. melléklet szerint a felajánlót terhelik.

VII. c) A gabona átvétele beszállítással – Megbízott raktározó jelenlétében
Az MVH képviseletében eljáró intervenciós raktár által történõ gabonaátvétel feltételeirõl szóló 85/2006. (VIII. 23.)

MVH közlemény alapján intervenciós raktár üzemeltetõje is lehet az MVH képviselõje a gabona átvételekor és az MVH
megbízhatja a helyszíni ellenõrzés elvégzésével. Ebben az esetben az átvétel menete a felajánló szempontjából teljes
mértékben megegyezik az MVH jelenlétében történõ átvételi mechanizmussal.

A felajánlott gabona MVH képviselõje által történt átvételét követõ 45 napon belül az intervenciós raktár telephelyén
az MVH helyszíni ellenõrzést végez, amelynek során köbözéssel ellenõrzi a betárolt áru mennyiségét és minõségét.
A helyszíni ellenõrzés során mintavételezés is történhet. Az ellenõrzés során felmerült problémákkal kapcsolatban és vi-
tás esetekben az MVH a kapcsolódó raktározási szerzõdés alapján jár el a megbízott raktárral szemben.

VII. d) A gabona átvétele közraktárban történõ tárolás esetén
Az MVH a közraktárba letett gabona felajánlását is – a közraktárral kötött tárolási szerzõdés rendelkezéseivel össz-

hangban – elfogadhatja, amennyiben:
a) a közraktár a felajánlott gabonát tároló raktár vonatkozásában rendelkezik az MVH-val kötött legalább a közraktári

jegy lejáratától számított 60 napig érvényes – a gabonafélék intervenciós tárolásáról szóló – raktározási szerzõdéssel,
b) a közraktár, illetve a közraktár által bérelt raktár rendelkezik számítógépes, mérlegelésen alapuló készletnyilvántar-

tással,
c) a felajánlott gabona mérlegelése a felajánlást megelõzõ tíz hónapon belül történt,
d) a közraktár, illetve a közraktár által bérelt raktár készletnyilvántartásában szerepel a mérlegeléskor megállapított

tömeg, a mérlegeléskori tényleges minõségi jellemzõk, a nedvességtartalom, valamint az esetleges átsilózásra, illetve el-
végzett kezelésekre vonatkozó megállapítások, valamint

e) a közraktár a gabona felajánlójának megbízásából – a III. pontban foglaltakon túl – az ajánlatot az alábbi dokumen-
tumok benyújtásával kiegészíti:

– a gabona felajánló 10. melléklet szerinti nyilatkozata;
– legalább az adott gazdasági év intervenciós idõszakának végétõl számított 30 napig érvényes közraktári jegy;
– az adott gazdasági év intervenciós idõszakának kezdetét, valamint a gabona felajánlást és a raktározási szerzõdés

megkötését követõen vett reprezentatív minta alapján kiállított, minõséget tanúsító laboratóriumi jegyzõkönyv, amelyet
a közraktár az MVH képviselõjeként rendel meg;

– a raktár üzemeltetõjének, azaz a közraktárnak a 11. melléklet szerinti nyilatkozata;
– a közraktár által az MVH képviselõjeként a felajánláskori tárolási helyen felvett –raktározási szerzõdésben rögzí-

tett – jegyzõkönyv.
Az e) pontban meghatározott mellékleteket a Közraktárnak személyesen vagy postai úton, tértivevénnyel a felajánlás

helye szerint illetékes Megyei Kirendeltségén kell benyújtania.
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Amennyiben az áru felajánlása ebben a pontban foglaltak szerint történik, illetve a felajánlás és a felajánlott gabona
megfelel az intervenciós követelményeknek, az MVH a benyújtott dokumentumok alapján fogadja el az ajánlatot a
9. számú melléklet szerinti in-situ estekben elõírt mennyiségi kiigazítást követõen.

A fizikai átvétel napja nem lehet a raktározási szerzõdés érvényessége kezdeténél korábbi. A gabona átvételérõl szóló
jóváhagyó határozat és az átvételi jegyzék kézhezvételével egyidejûleg a közraktári jegy bevonásra kerül.

A gabona átvételét követõ 45 napon belül a Közraktár telephelyén az MVH helyszíni ellenõrzést végez, amelynek so-
rán köbözéssel ellenõrzi a betárolt áru mennyiségét és minõségét. A helyszíni ellenõrzés során mintavételezés is történ-
het. Amennyiben az MVH 45 napon belüli helyszíni ellenõrzése során vett reprezentatív minta minõsége nem felel meg
az intervenciós minõségi minimum követelményeknek, akkor az MVH jogosult a raktározási szerzõdés alapján a Köz-
raktárral elszámolni.

VIII. Az ajánlati biztosíték kezelése

Kukorica felajánláshoz tartozó ajánlati biztosíték a vis maior esetét, rendkívüli körülményeket kivéve az alábbi ese-
tekben elvész és a közösségi költségvetésbe folyik:

– Az ajánlattétel és az fizikai átvétel közötti idõpontban a felajánláskori tárolás helyen található mennyiség alacso-
nyabb, mint a felajánló által beküldött felajánlási formanyomtatványon található mennyiség a megengedett 5%-os tûrés-
határ sérelme nélkül.

– Az MVH által fizikailag átvett mennyiség nem éri el az – odaítélési együtthatóval már korrigált – formailag elfoga-
dott mennyiség 95%-át. (Ebbe a kategóriába sorolandó, ha a felajánló egyáltalán nem szállít.)

A benyújtott biztosíték egészében felszabadul az alábbi esetekben:
– Az intervencióra felkínált, de oda nem ítélt kukorica mennyiségek tekintetében.
– Ha az ajánlattevõ az odaítélt mennyiség 95%-át ténylegesen leszállította, vagy az MVH in-situ módon átvette.
A benyújtott biztosíték visszafizetése, a bankgarancia megszüntetése és visszaszolgáltatása a Mezõgazdasági és Vi-

dékfejlesztési Hivatalhoz eljuttatott írásos kérelemre történik [1385 Budapest, 62. Pf. 867, fax: 06 (1) 475-2191].

IX. Mikotoxin vizsgálatra történõ kijelölés

Adott gazdasági évben a gabona intervenciós felvásárlását megelõzõen a tagállamoknak kockázatelemzéssel meg
kell határozniuk, hogy mely gabonafélék esetében, melyik körzetekben és melyik toxintípusokra írnak elõ toxinvizsgála-
tokat.

Amennyiben mikotoxin vizsgálatokra kerül sor, akkor az élelmiszerekben elõforduló egyes szennyezõ anyagok leg-
magasabb értékének meghatározásáról szóló, többször módosított 1881/2006/EK bizottsági rendelet alapján történik a
minimális szintek meghatározása. (részleteket lásd: 1. számú melléklet)

Az elõzetesen elvégzett vizsgálatok alapján a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium döntésének megfe-
lelõen a 2007/2008. intervenciós felvásárlási idõszakban a benyújtott felajánlások esetében az alábbi táblázatban sze-
replõ toxinra vonatkozóan kötelezõ elvégezni az elõírt vizsgálatokat:

Gabonaféle Vizsgálandó toxin Vizsgálandó körzet Vizsgálati eljárás

Közönséges búza Dezoxinivalenol (DON) Összes megye HPLC

Az elvégzett kockázatelemzés alapján a többi intervenciós gabonaféle és a többi lehetséges mikotoxin típus esetében a
2007/2008. intervenciós évben nincs elõírt kötelezõ toxinvizsgálat.

X. A gabona minõségvizsgálata (mintavétel, minta elemzése)

A minõségvizsgálatokat és a mintavételeket csak azok a 12. mellékletben meghatározott – laboratóriumok végezhetik,
amelyek elfogadják az MVH szerzõdéses feltételeit és a vizsgálat idõpontjában rendelkeznek a Grain and Feed Trade
Association (GAFTA) minõsítéssel és az MVH-val kötött érvényes szerzõdéssel.
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A megbízott laboratóriumok a mintavétel során legfeljebb 500 tonnánként egy reprezentatív mintát képeznek, azon-
ban azon tételek esetében, melyek mikotoxin vizsgálatra is ki vannak jelölve az alábbi – 401/2006/EK bizottsági rendelet
által elõírt – sûrített mintaképzési szabályok a mérvadók:

– 300 tonna alatti felajánlásoknál, 100 tonnánként legalább egy részminta,
– 300 és 1500 tonna közötti felajánlásoknál minden esetben 3 részminta,
– 1500 tonna feletti felajánlásoknál, 500 tonnánként legalább 1 részminta.

A reprezentatív mintákból három részminta készül, melybõl egy a felajánlót illeti, egyet az MVH (részben a fel-
ajánló költségére) laboratóriumban megvizsgáltat, egy pedig referenciamintaként (egy esetleges késõbbi vizsgálat céljá-
ból) a vizsgálatot végzõ laboratóriumban kerül megõrzésre.

A minõségi jellemzõket a felajánlott gabona beszállítása, in-situ átvétel, illetve közraktári helyszíni ellenõrzése során
a vett reprezentatív minták alapján kell megállapítani. A mintákat a kijelölt intervenciós raktár helye szerint illetékes
Megyei Kirendeltség, vagy annak megbízott képviselõje a 12. mellékletben meghatározott laboratóriumok valamelyiké-
be küldi vizsgálatra.

A megbízott laboratórium a reprezentatív mintákról laboratóriumi jegyzõkönyvet állít ki, majd az azokat összesítõ ta-
núsítvány alapján kerül a gabonatétel átlagminõsége és homogenitása megállapításra. Az egy felajánlott tételre vonat-
kozó laboratóriumi jegyzõkönyvek összesítése a súlyozott átlagolás szabályai szerint történik. Amennyiben valamelyik
reprezentatív minta valamelyik paramétere nem éri el az intervenciós minimum követelményt, az MVH a teljes felaján-
lást elutasítja. Az elutasítással kapcsolatos költségek – melyek meghatározását és mértékét a 7. melléklet tartalmazza – a
felajánlót terhelik.

A vizsgálattal megbízott laboratóriumok a minõségrõl kiállított jegyzõkönyvet a minták beérkezését követõ tíz mun-
kanapon belül a raktár helye szerint illetékes Megyei Kirendeltségre eljuttatják.

Abban az esetben, ha a gabonatétel felajánlója vagy az intervenciós raktár a laboratóriumi vizsgálat alapján megállapí-
tott minõségi eredményt nem fogadja el, bármely fél újabb, döntõ érvényû laboratóriumi vizsgálatot kezdeményezhet az
ellenminta bevizsgáltatásával. A döntõ laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzõkönyvben szereplõ eredmények a
felajánló és az intervenciós raktár részére is kötelezõ érvényûek. A döntõ vizsgálatok költsége a vitában vesztes felet
terheli.

XI. A felajánlót terhelõ általános költségek

A felajánlót az ajánlat elfogadása esetén a 8. melléklet szerinti költségek terhelik a 824/2000/EK rendelet 6. cikk
alapján.

XII. Döntés a gabona átvételérõl, vételár meghatározása

A felajánlott gabona teljes mennyiségére vonatkozó MVH vagy képviselõje által felvett helyszíni ellenõrzési jegyzõ-
könyv, valamint a laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján az MVH határozatot állít ki. Az áru elfogadása esetén az
MVH elkészíti a felajánlott árura vonatkozó átvételi jegyzéket, illetve az áru elfogadásáról szóló határozatot, vételár-
kalkulációt, melyeket elküld a gabona felajánló, valamint az intervenciós raktár részére.

A felajánló kérheti, hogy a gabonatétel elfogadása esetében a vételi-ár számlát az MVH a nevében kiállítsa, melyhez a
gabona intervenciós jogcímek esetében 99/2006. (IX. 19.) MVH közlemény szerinti számlázási megbízást elõzetesen
meg kell kötnie. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik a nevezett számlázási megállapodással, akkor a jóváhagyó
határozat mellékleteként egy számlakitöltési tájékoztatót kap, mely alapján neki mint adóalanynak kell a számlát kiállí-
tania.

A felajánlott árut az MVH 101,31 €/tonna alapáron vásárolja fel. Az alapár 2007. november 1-jétõl a beszállítás meg-
kezdéséig, de legfeljebb 2008. május 31-ig havonta 0,46 €/t növekménnyel egészül ki. A felvásárlási árat a minõségi
paraméterek a 824/2000/EK rendeletben foglaltaknak megfelelõen, az 1. mellékletben meghatározott mértékben módo-
sítják.

Az árat módosíthatja a szállítási távolság függvényében a vételi ár összegéhez hozzáadandó vagy abból levonandó
szállítási költségtényezõ összege. A szállítási költségtényezõt az MVH 57/2005. (VI. 22.) közleménye szerinti referen-
cia távolságok és az 5. számú mellékletben szereplõ útmutató alapján határozza meg az MVH.

In-situ átvételnél a vételi árat csökkenti a 824/2000/EK rendelet 8. cikk 2. bekezdése szerinti egyszeri kitárolási díj.
(Ezzel a díjtétellel az in-situ felajánlókat azért kell terhelni, hogy ne kerüljenek versenyelõnybe a beszállításos átvétellel
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felajánlott tételekkel szemben. A beszállítás megkezdésekor ugyanis az eredeti tárolási helyrõl történõ kitároláskor ez a
költség a nem in-situ felajánlóknál felmerül.)

Intervenciós felvásárlás esetén az ügyleti tény bekövetkezésének a napja az 1913/2006/EK rendelet 8. cikke alapján
az ajánlat kézhezvételének idõpontja, azaz a közlemény 2. számú mellékletében található I0148 adatlap MVH-hoz tör-
ténõ beérkezésének napja.

Az 1913/2006/EK rendelet 11. cikke alapján a vételárszámításnál alkalmazandó euró-forint árfolyam az Európai
Központi Bank által legutoljára közzétett árfolyam azon hónap elsõ napját megelõzõen, amelyben az ügyleti tény bekö-
vetkezik (azaz a hónap elsõ napján érvényes árfolyam). Az árfolyamokra vonatkozó pontos információ elérhetõ a Ma-
gyar Nemzeti Banknál vagy a http://www.ecb.int/stats/eurofxref/ honlapon.

Az átutalandó összeget csökkenti a vonatkozó technológiai paraméterek laboratóriumi vizsgálatának díja.
Amennyiben az áru felajánlása a VII. d) pontban foglaltak szerint történt, a jóváhagyó határozat és az átvételi jegyzék

kézhezvételével egyidejûleg a közraktárjegy bevonásra kerül.

XIV. A vételár kifizetése

A vételárat a felajánlott gabonatételre vonatkozó elfogadó határozat alapján, az abban foglalt feltételek szerint fizeti
meg az MVH. A vételár átutalása a minõségi tanúsítvány MVH-hoz történõ beérkezésétõl, számított 30–35 nap kö-
zött történik.

Az MVH csak az ügyfélregiszterben nyilvántartott bankszámlára utalja a vételár-kalkuláció ellenértékét, kivéve,
ha a felajánló rendelkezik bankszámlaszám módosításához az 54/2006. (VI. 13.) számú MVH közlemény szerinti
érvényes banki megállapodással.

XV. Kapcsolódó jogszabályok és közlemények

Jogszabályok:
– a Tanács 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK rendelete a gabonafélék piacának közös szervezésérõl;
– a Bizottság 2000. április 19-i 824/2000/EK rendelete a gabonafélék intervenciós hivatalok által történõ átvételére

vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minõségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek
megállapításáról;

– a Bizottság 1993. július 28-i 2273/93/EGK rendelete a gabonaintervenciós központok meghatározásáról;
– a Bizottság 2006. december 20-i 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a me-

zõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról;
– a Bizottság 1985. július 22-i 2220/85/EGK rendelete a mezõgazdasági termékeket érintõ biztosítéki rendszer al-

kalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról;
– a Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben elõforduló egyes szennyezõ anya-

gok felsõ határértékeinek meghatározásáról;
– a Bizottság 2006. február 23-i 401/2006/EK rendelete az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenõrzé-

séhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról;
– a Bizottság 2006. június 21-i 884/2006/EK rendelete az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabá-

lyainak a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garancia Alap
(EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifizetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyve-
lése tekintetében történõ megállapításáról;

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet;
– a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007 (X. 4.) Korm. rendelet;
– a gabona intervenciójáról szóló 101/2005. (X. 28.) FVM rendelet.

A fentiekben felsorolt jogszabályok a mindenkori hatályos módosításokkal együtt értelmezendõek.

Közlemények:
– 9/2004. (IV.28.) MVH közlemény a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer

szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt biztosíték számláról;
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– 57/2005. (VI. 22.) MVH közlemény az intervenciós gabona felvásárlás során az áruk szállításának költségelszámo-
lásánál alkalmazandó referencia távolságok meghatározásáról;

– 85/2006. (VIII. 23.) MVH közlemény az MVH képviseletében eljáró intervenciós raktár által történõ gabonaátvétel
feltételeirõl;

– 99/2006. (X. 19.) MVH közlemény a számlakibocsátásra kötelezett ügyfél (adóalany) számla kibocsátási kötele-
zettségének MVH általi átvállalása esetén alkalmazandó számlázási mód szabályai;

– 106/2006. (XI. 8.) MVH közlemény a gabonaintervencióban részt vevõ, a mintavételeket és minõségvizsgálatokat
végzõ laboratóriumok kiválasztásáról;

– 4/2007. (I. 11.) MVH közlemény az intervenciós gabonakészletek tárolásáról.

XVI. További információk

A közleményhez kapcsolódó mellékletek:
1. melléklet: minõségi követelmények és ármódosítások
2. melléklet: felajánlás formanyomtatvány (I0148)
3. melléklet: kitöltési útmutató az I0148 formanyomtatványhoz
4. melléklet: visszavonás formanyomtatvány
5. melléklet: az intervenciós központok listája és a szállítási költségkorrekció számítása
6. melléklet: az MVH Megyei Kirendeltségeinek jegyzéke
7. melléklet: Felajánlót elutasítás esetén terhelõ általános költségek
8. melléklet: Felajánlót általánosan terhelõ költségek
9. melléklet: In-situ átvételek esetében alkalmazott tömegmódosítás számítási módja
10. melléklet: Nyilatkozat: Közraktári átvétel esetében (Gabona felajánló tölti ki!)
11. melléklet: Nyilatkozat: Közraktári átvétel esetében (Közraktár tölti ki!)
12. melléklet: Laboratóriumok listája
13. melléklet: Gabona felajánlói nyilatkozat az in-situ gabona felajánláshoz

A közlemény és mellékletei a www.mvh.gov.hu honlap „Közlemények” menüpontja alól tölthetõk le.

A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió
hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, az MVH Megyei Kirendeltségeinél, valamint az
(1) 374-3603-as és az (1) 374-3604-es telefonszámon kérhetõ.

XVII. A Közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejûleg a 101/2006. (X. 25.), a 102/2006. (X. 31.) és a 6/2007.
(I. 15.) MVH közlemény hatályát veszti.

Budapest, 2007. október 31.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A 87/2007. (X. 31.) MVH közlemény 1. melléklete

MINÕSÉGI KÖVETELMÉNYEK ÉS ÁRMÓDOSÍTÁSOK

Az intervencióra való jogosultsághoz a gabonának épnek, megfelelõnek és forgalmazható minõségûnek kell lennie,
azaz az adott gabonafélére jellemzõ színûnek, idegen szagtól és a növekedés bármely szakában lévõ élõ kártevõktõl (at-
kákat is beleértve) mentesnek kell lennie.

A táblázatban szereplõ minõségi paraméterek megállapítására vonatkozó teljes leírást a Bizottság többször módosított
824/2000/EK rendelete tartalmazza.

Minõségi paraméterek megnevezése
Durum-

búza
Étkezési

búza
Árpa Kukorica Cirok

A) Maximális nedvességtartalom (%) 14,5 14,5 14,5 13,5 13,5

B) A kifogástalan minõségû alapvetõ gabonákon kívüli anyagok
maximális mennyisége (%): 12 12 12 12 12

1. Törött szemek (%) 6 5 5 5 5

2. Szemekbõl álló szennyezõdések (%), melyekbõl: 5 7 12 5 5

(a) zsugorodott szemek (%) – –

(b) egyéb gabonafélék (%) 3 } 5

(c) kártevõk által károsított szemek (%)

(d) elszínezõdött csírájú szemek (%) – – –

(e) a szárítás során túlhevült szemek (%) 0,50 0,50 3 0,5 0,5

3. Foltos szemek és/vagy fuzárium által fertõzött
szemek (%), melyekbõl: 5 – – – –

– fuzárium által fertõzött szemek (%)** 1,5 – – – –

4. Csírázott szemek (%) 4 4 6 6 6

5. Egyéb szennyezõdések (%), melyekbõl: 3 3 3 3 3

(a) idegen magvak:

– káros (%) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

– egyéb (%)

(b) károsodott szemek:

– spontán melegedés vagy szárítás során túlzott melegítés
által károsodott szemek (%) 0,05 0,05

– egyéb (%)

(c) idegen anyagok (%)

(d) pelyva (%)

(e) anyarozs (%) 0,05 0,05 – – –

(f) romlott szemek (%) – – –

(g) elpusztult rovarok és rovarok darabjai (%)

C) Az egészben vagy részben foltos szemek százalékos aránya (%) 27

D) Maximális tannin tartalom* – – – – 1

E) Minimum fajsúly (kg/hl) 78 73 62 – –

F) Minimum fehérje tartalom*: 11,5 10,5

G) Hagberg esésszám (másodperc) 220 220

H) Minimum Zeleny index (ml) – 22 – – –

* Szárazanyag százalékban
** FVM döntésnek megfelelõ érték (durumbúza esetében 1,5% a közösségi elõírás)
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Amennyiben mikotoxin vizsgálatokra kerül sor, akkor az 1881/2006/EK bizottsági rendelet alapján történik a mini-
mális szintek meghatározása:

Mikotoxin típusok maximális megengedhetõ szintje
gabonafélénként (µg/kg)

Durumbúza Étkezési búza Árpa Kukorica Cirok

Dezoxinivalenol (DON) 1 750 1 250 1 250 1 750 1 250

Zearalenon (F-1) 100 100 100 200 100

Fumonizinek – – – 2 000 –

T-2 és HT-2 100 100 100 100 100

Ochratoxin A 5 5 5 5 5

Árnövelés a nedvességtartalom függvényében

Búza, durumbúza és árpa esetén Kukorica és cirok esetén

Nedvességtartalom
(%)

Árnövelés
(€/t)

Nedvességtartalom
(%)

Árnövelés
(€/t)

13,4 0,1 – –

13,3 0,2 – –

13,2 0,3 – –

13,1 0,4 – –

13,0 0,5 – –

12,9 0,6 – –

12,8 0,7 – –

12,7 0,8 – –

12,6 0,9 – –

12,5 1,0 – –

12,4 1,1 12,4 0,1

12,3 1,2 12,3 0,2

12,2 1,3 12,2 0,3

12,1 1,4 12,1 0,4

12,0 1,5 12,0 0,5

11,9 1,6 11,9 0,6

11,8 1,7 11,8 0,7

11,7 1,8 11,7 0,8

11,6 1,9 11,6 0,9

11,5 2,0 11,5 1,0

11,4 2,1 11,4 1,1

11,3 2,2 11,3 1,2

11,2 2,3 11,2 1,3

11,1 2,4 11,1 1,4

11,0 2,5 11,0 1,5

10,9 2,6 10,9 1,6

10,8 2,7 10,8 1,7

10,7 2,8 10,7 1,8

10,6 2,9 10,6 1,9

10,5 3,0 10,5 2,0

10,4 3,1 10,4 2,1

10,3 3,2 10,3 2,2
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Búza, durumbúza és árpa esetén Kukorica és cirok esetén

10,2 3,3 10,2 2,3

10,1 3,4 10,1 2,4

10,0 3,5 10,0 2,5

Árcsökkentés a nedvességtartalom függvényében

Búza, durumbúza és árpa esetén Kukorica és cirok esetén

Nedvességtartalom
(%)

Árcsökkentés
(€/t)

Nedvességtartalom
(%)

Árcsökkentés
(€/t)

14,5 1,0 13,5 1,0

14,4 0,8 13,4 0,8

14,3 0,6 13,3 0,6

14,2 0,4 13,2 0,4

14,1 0,2 13,1 0,2

Árcsökkentés a fajsúly függvényében

Gabonaféle
Fajsúly
Kg/hl

Árcsökkentés
(€/t)

Közönséges búza

76 alatt, 75-ig bezárólag 0,5

75 alatt, 74-ig bezárólag 1,0

74 alatt, 73-ig bezárólag 1,5

Árpa 64 alatt, 62-ig bezárólag 1,0

Kukorica
73 alatt, 72-ig bezárólag 0,5

72 alatt, 71-ig bezárólag 1,0

Árcsökkentés a fehérjetartalom függvényében

Gabonaféle
Fehérjetartalom1

(N × 5,7)
Árcsökkentés

(€/t)

Közönséges búza
11,5 alatt, 11,0-ig bezárólag 2,5

11,0 alatt, 10,5-ig bezárólag 5
1 Szárazanyag százalékban

Árcsökkentés a tört szemek mennyiségének függvényében

durumbúzánál, közönséges búzánál és árpánál 3%-on felüli érték esetében
kukoricánál és ciroknál 4%-on felüli érték esetében

0,1 százalékpontonként 0,05 euró csökkentést kell alkalmazni

Árcsökkentés a szem-szennyezettség mértékének függvényében

durumbúzánál 2%-on felüli érték esetében
kukoricánál és ciroknál 4%-on felüli érték esetében
közönséges búzánál és árpánál 5%-on felüli érték esetében

0,1 százalékpontonként 0,05 euró csökkentést kell alkalmazni
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Árcsökkentés a csírázott szemek arányának függvényében

az összes gabonafélénél 2,5%-on felüli érték esetében
0,1 százalékpontonként 0,05 euró csökkentést kell alkalmazni

Árcsökkentés az idegenanyag-tartalom (Schwartzbesatz) függvényében

durumbúzánál 0,5%-on felüli érték esetében
közönséges búzánál, árpánál, kukoricánál és ciroknál 1%-on felüli érték esetében

0,1 százalékpontonként 0,1 euró csökkentést kell alkalmazni

Árcsökkentés a tarka szemek arányának függvényében

durumbúzánál 20%-on felüli érték esetében
százalékpontonként 0,2 euró csökkentést kell alkalmazni
Ez esetben a nem egész százalék is 1 százalékpontnak tekintendõ!

Forrás: 824/2000/EK bizottsági rendelet

A cirok tannintartalmának függvényében végrehajtott árcsökkentés kiszámításának módszere

1. Alapadatok

P = a tannin százaléka a nyerstermékben
0,4% = a tannin százaléka, amely felett a csökkentés alkalmazandó
11%2 = a szárazanyagban mért 1% tanninnak megfelelõ csökkentés az alábbiak szerint:

2. A csökkentés számítása

Az intervenciós árra vonatkozó, euróban kifejezett csökkentést az alábbi képlet szerint kell számítani:

11×(P–0,40)
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1000 g szárazanyag tannintartalma alapján a cirok áránál alkalmazandó csökkentés:
(a) 0% elméleti tannin tartalmú 1000 g cirok szárazanyag baromfik által metabolizálható energiája: 3917 Kcal.
(b) 1000 g cirok szárazanyag baromfik által metabolizálható energiájának csökkenése további tannin százalékpon-

tonként: 419 Kcal.
(c) Az intervencióra elfogadható cirokra meghatározott maximális tannin tartalom, és a standard minõségre megha-

tározott tannintartalom közötti különbség százalékpontokban kifejezve:
1,0 – 0,30 = 0,70

(d) Az 1,0% tannint tartalmazó cirok baromfik által metabolizálható energiája és a standard minõséggel azonos tan-
nintartalmú cirok baromfik által metabolizálható energiája közötti különbség százalékban kifejezve (0,30%):

( )
( )

100
3917 419 10

3917 419 0 30
7 74–
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– ,
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×

×













=

(e) A szárazanyag 1% tannin tartalmának megfelelõ csökkentés, 0,30% felett

7 74

0 70

,

,
= 11 euró
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A 87/2007. (X. 31.) MVH közlemény 3. melléklete

Kitöltési útmutató
az I0148 kódszámú „gabonaintervenció – gabona felajánlása” formanyomtatványhoz

A formanyomtatványt géppel vagy kék színû tintával, nyomtatott nagybetûkkel kérjük kitölteni!

1. Ügyfél azonosítási információ (Figyelem! Ennek a pontnak a hiányos vagy pontatlan kitöltése hiánypótlást von

maga után!)

Ügyfél regisztrációs szám: A felajánló MVH regisztrációs száma (10 karakter)
Amennyiben nem rendelkezik regisztrációs számmal, a G001 regisztrációs lapon lehet regisztrációs számot igényelni.

A regisztrációs lap az ajánlat benyújtásával egyidejûleg is megküldhetõ az MVH részére.

2. Kérelmezõ adatai (Figyelem! Ennek a pontnak a hiányos vagy pontatlan kitöltése hiánypótlást von maga után.)

a) Elõtag: magánszemély esetében a felajánló személyi igazolványában feltüntetett név elõtagjaként szereplõ elõtag
(pl. dr., özv., id., ifj.), gazdasági társaság esetében kérjük üresen hagyni.

b) Név: magánszemély esetében a felajánló személyi igazolványában feltüntetett vezeték- és keresztnév, gazdasági
társaság esetében üzleti név.

c) Utótag: a gazdasági társaság társasági formájának jelzése (pl. Rt., Bt., Kft.); magánszemély esetében kérjük üresen
hagyni.

3. Kapcsolattartási információ (Kérjük, hogy saját érdekében adja meg a kapcsolattartásra kijelölt személy elérhe-

tõségét.)
a) Név: a kapcsolattartó vezeték- és keresztneve. Olyan személyt nevezzen meg, aki folyamatosan elérhetõ és felha-

talmazással bír a felajánlott gabonával kapcsolatos ügyintézésre.
b) Helység, Irányítószám: a kapcsolattartó postai címe (település, irányítószám), gazdasági társaság esetében a kap-

csolattartó munkahelyi címét kérjük megadni.
c) Postai cím: (utca, házszám) A kapcsolattartó levelezése címe szerinti utca és házszám, gazdasági társaság esetében

a kapcsolattartó munkahelyi címét kérjük megadni.
d) Telefonszám: Lehetõség szerint mind vonalas, mind mobil telefonszámot szíveskedjen megadni.
e) Fax: Ennek a pontnak a kitöltése nem kötelezõ.
f) E-mail: Ennek a pontnak a kitöltése nem kötelezõ.

4. A felajánlott gabona adatai
a) A felajánlott gabonaféle: A felajánlott gabonafélét kell a négyzetben X-szel megjelölni. Egy adatlapon kizárólag

egy gabonaféle ajánlható fel. (Figyelem! Ennek a pontnak a hiányos vagy pontatlan kitöltése hiánypótlást von maga

után.)

b) Mennyisége: A felajánlott tétel mennyiségét kell megadni egész tonnában kifejezve (kerekítés nélkül). Az inter-
vencióra felajánlható minimum mennyiségek: búza, kukorica, árpa és cirok esetében 80 tonna; durumbúza esetében 10
tonna. (Figyelem! Az intervencióra felajánlható minimális mennyiségnél kisebb mennyiség feltüntetése az ajánlat eluta-

sítását vonja maga után.)

c) Betakarítás éve: a felajánlott tétel betakarításának éve. (Figyelem! Ennek a pontnak a hiányos kitöltése hiánypót-

lást von maga után.)

d) Nedvességtartalma: A felajánlott tétel nedvességtartalmát kell megadni egy tizedes pontossággal. (Figyelem! En-

nek a pontnak a hiányos kitöltése hiánypótlást von maga után. Amennyiben a megadott érték az 1. mellékletben meghatá-

rozott minimális minõségi követelményeknek nem felel meg, az a felajánlás elutasításhoz vezet.)

e) Fajsúlya: A felajánlott tétel fajsúlyát kell megadni. (Figyelem! Búza, durumbúza és árpa felajánlásakor a pont

hiányos kitöltése hiánypótlást von maga után! Amennyiben a megadott érték az 1. mellékletben meghatározott minimális

minõségi követelményeknek nem felel meg, az a felajánlás elutasításhoz vezet. Kukorica és cirok felajánlásakor a pont

kitöltése nem kötelezõ.)

f) Fehérjetartalom: A felajánlott tétel fehérjetartalmát egy tizedes pontossággal kell megadni. Kizárólag búza és du-
rumbúza felajánlásakor kell kitölteni! (Figyelem! Búza és durumbúza felajánlásakor a pont hiányos kitöltése hiánypót-

lást von maga után! Amennyiben a megadott érték az 1. mellékletben meghatározott minimális minõségi követelmények-

nek nem felel meg, az a felajánlás elutasításhoz vezet.)

g) A kifogástalan minõségû alapvetõ gabonán kívüli anyagok maximális mennyisége: A felajánlott tételben a ki-
fogástalan minõségû alapvetõ gabonán kívüli anyagok maximális mennyiségét kell megadni egy tizedes pontossággal,
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százalékban kifejezve. (Figyelem! Ennek a pontnak a hiányos kitöltése hiánypótlást von maga után. Amennyiben a meg-

adott érték az 1. mellékletben meghatározott minimális minõségi követelményeknek nem felel meg, az a felajánlás eluta-

sításhoz vezet.)

h) A felajánlás helyéhez legközelebb esõ intervenciós központ megnevezése: A legrövidebb szállítási útvonalon
megközelíthetõ, a felajánlott gabonafélére vonatkozó intervenciós központ nevét kell megadni. Az intervenciós közpon-
tok listáját az 5. melléklet tartalmazza, ezek közül kell a felajánlás helyéhez legközelebb esõt beírni. A települések közöt-
ti referencia távolságok 57/2005. (VI. 22.) MVH közleményben találhatók. (Figyelem! Az intervenciós központ nem

azonos az intervenciós raktárral, bár az intervenciós központ rendszerint – de nem feltétlenül – olyan várost jelöl, ahol

intervenciós raktár található.)

5. Ügyfél azonosítási információ: (Figyelem! Ennek a pontnak a hiányos vagy pontatlan kitöltése hiánypótlást von

maga után.)

Ügyfél regisztrációs szám: A felajánló MVH regisztrációs száma (10 karakter)

6. A gabona jelenlegi tárolási helye (Figyelem! Ennek a pontnak a hiányos vagy pontatlan kitöltése hiánypótlást

von maga után!)

a) Név: a raktár neve, ahol a felajánlott gabonát felajánláskor tárolják, cégnév, vagy egyéb közismert megnevezés .

b) Helység, irányítószám: a felajánláskori raktár elhelyezkedés szerinti települése és irányító száma (Figyelem
NEM a központi telephely postai címe szerinti település

c) Pontos cím: a raktár pontos címe (utca, házszám vagy helyrajzi szám), ahol a felajánlott gabonát felajánláskor tá-
rolják.

d) A telephelyet, ahol a felajánlott gabona található:
Kizárólag akkor jelölje be a megfelelõ rovatot, amennyiben hiteles és biztos információkkal rendelkezik, arról, hogy a

gabona tárolási helyét az MVH megvizsgálta intervenciós tárolás céljából. Figyelem! Megbízható információ hiányában
ezt a részt ne töltse ki, mivel téves információ megadása a felajánlás ügyintézését hátráltatja! (Téves adat megadása

hiánypótláshoz vezet.)

o az MVH intervenciós tárolás céljára szerzõdéssel lekötötte:
Amennyiben ezt a pontot választja, az alábbi két azonosító adat kitöltése kötelezõ:
– Raktár szerzõdés száma: a raktár szerzõdés azonosító száma, a szerzõdés 1. oldalán található, 10 jegyû szám,
– A telephely szerzõdéses azonosító száma: a raktár szerzõdés 1. mellékletén található 6 jegyû szám.
Figyelem, ezen pont kitöltése esetén külön melléklet benyújtása is szükséges, melyben a felajánló nyilatkozik

hogy már betároláskor megfelelt a raktár a 884/2006/EK rendelet II. számú mellékletében elõírt feltételeknek.

o az MVH intervenciós tárolás céljára már vizsgálta, de jelenleg nincs hatályos tárolási szerzõdése, és a to-
vábbi szerzõdéskötést nem is tervezi.
Akkor jelölje meg ezt a pontot, ha a raktárt egyszer már intervenciós célra felajánlotta és azt az MVH már egyszer
megvizsgálta, de a jelenlegi felajánlás esetében nem kíván élni az in-situ átvétel lehetõségével.

o az MVH intervenciós tárolásra való alkalmasság szempontjából még nem vizsgálta meg és ez a továbbiak-
ban sem várható.
Akkor jelölje meg ezt a pontot, ha a felajánláskori raktár korábban még nem került felajánlásra intervenciós célra
és ezt a tulajdonos vagy bérlõ továbbra sem tervezi.

o az MVH intervenciós tárolásra való alkalmasság szempontjából még nem vizsgálta meg, de ez úton fel-
ajánlom és csatolom a kitöltött formanyomtatványokat.
A gabona felajánlásával egyidejûleg a raktár felajánlására is lehetõség van. Amennyiben a felajánló ezt a pontot
tölti ki, azaz szeretné a raktárt intervenciós tárolásra felajánlani, felajánlásához csatolnia kell a 4/2007. (I. 11.)
MVH közlemény szerinti raktár felajánlási formanyomtatványokat.

7. Nyilatkozatok
1 Alulírott kijelentem, hogy a felajánlás feltételeit teljeskörûen megismertem és elfogadtam.
2 Alulírott nyilatkozom, hogy az általam felajánlott gabona per-, teher- és igénymentes.
3 Alulírott nyilatkozom, hogy az általam felajánlott gabona közösségi eredetû.
4 Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség Orszá-

gos Parancsnoksága, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, illetve ezek szervei, továbbá a Magyar Államkincstár, valamint az
Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF), valamint az Európai Számvevõszék a közölt adataimat felhasználják.
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5 Alulírott nyilatkozom, hogy a többször módosított 824/2000/EK és a 466/2001/EK rendelet alapján történõ
mintavételezéshez hozzájárulok.

6 Alulírott kijelentem, hogy az ajánlati lapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
(Figyelem! Amennyiben bármelyik nyilatkozat hiányzik, olvashatatlan vagy pontatlanul van feltüntetve az ajánlaton

hiánypótlást von maga után.)

8. Kitöltési dátum és aláírás: Helység/ Dátum/ Aláírás
(Figyelem! Amennyiben a kitöltési dátum olvashatatlan, nincs kitöltve,az hiánypótlást von maga után. Amennyiben

az aláírás hiányzik, az MVH a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.)

A nyomtatványt kérjük KÉK színû tintával aláírni!

A 87/2007. (X. 31.) MVH közlemény 4. melléklete

KÉRELEM
a gabonafélék 2007/2008. gazdasági évben történõ intervenciós felvásárlására benyújtott

AJÁNLAT VISSZAVONÁSÁRA

1. Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:………………………………………….

Név:………………………………………………………………….

2. Gabona felajánlás adatai

Felajánlott gabonaféle (kérjük aláhúzni a megfelelõt):
durumbúza/étkezési búza/árpa/cirok

Felajánlott mennyiség: ………… (tonna)

Felajánlás benyújtásának ideje: ……… év ……………… hó ……… nap

Felajánlás aktaszáma: ……………………………………………

3. Visszavonás

Alulírott a 2. pontban meghatározott felajánlásomat jelen kérelemmel visszavonom, kérem felajánlásomat semmisnek
tekinteni. Egyúttal tudomásul veszem, hogy amennyiben a visszavonási kérelem az ajánlaton szereplõ áru szemrevétele-
zése (helyszíni ellenõrzése) során, vagy azt követõen érkezik meg az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez, úgy az
elõírt költségeket az MVH által kiállított fizetési felszólításban foglaltak szerint megfizetem.

4. Kitöltési dátum és aláírás

Helység: ……………..…………… Dátum: ……… év ……………… hó ……… nap

Aláírás: ………………………………………………
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A 87/2007. (X. 31.) MVH közlemény 5. melléklete

INTERVENCIÓS KÖZPONTOK LISTÁJA
ÉS A SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGKORREKCIÓ SZÁMÍTÁSA

Az „intervenciós központok” olyan földrajzi viszonyítási pontok (rendszerint a fõbb gabonatermõ területekhez tarto-
zó városközpontok), amelyek az intervenciós gabona szállítási költségtérítésének meghatározásában játszanak szerepet.

A szállítási költségkorrekció nem közvetlenül az intervenciós raktár és a felajánlott gabona tárolási helye közti távol-
ságra vonatkozik, hanem az két tárolási hely és az intervenciós központ távolságán alapul. Nem a teljes, illetve tényleges
szállítási költségek térítése, hanem egy kiegyenlítõ célú átalányösszeg számítása a cél, ami hol vételár-többletként, hol
levonásként jelenik meg. A felajánló által fizetendõ összegek a vételi árból kerülnek levonásra, míg az MVH által fize-
tendõ összegek a vételárat növelik.

A gabonaintervenció lebonyolítására a többször módosított 2273/1993/EGK rendelet alapján az alábbi intervenciós
központok kerültek kijelölésre:

Megnevezés Búza Árpa Durumbúza Kukorica Cirok

1. Aszód + + +

2. Bábolna + +

3. Bácsbokod + +

4. Balassagyarmat + +

5. Barcs + +

6. Békéscsaba + + +

7. Berettyóújfalu + +

8. Budapest + +

9. Cegléd + +

10. Celldömölk + +

11. Csorna + + +

12. Debrecen + + +

13. Devecser + +

14. Dombóvár + +

15. Encs + + +

16. Enying + +

17. Gyöngyös + +

18. Gyõr + +

19. Hajdúnánás + +

20. Harkány + +

21. Hódmezõvásárhely + + + +

22. Jánoshalma + + + +

23. Jászapáti + + +

24. Kál + +

25. Kalocsa + +

26. Kaposvár + + + +

27. Karcag + + + +

28. Kecskemét + + +

29. Kiskunlacháza + +

30. Kisvárda + +

31. Kõrösladány + +
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Megnevezés Búza Árpa Durumbúza Kukorica Cirok

32. Kunszentmárton + +

33. Makó + +

34. Marcali + +

35. Mezõkovácsháza + +

36. Mezõkövesd + + +

37. Miskolc + +

38. Mohács + + +

39. Mosonmagyaróvár + +

40. Nagyatád + +

41. Nagycenk + +

42. Nagykanizsa + + +

43. Nagykáta + +

44. Nyíregyháza + + +

45. Nyírmeggyes + +

46. Orosháza + +

47. Paks + + +

48. Pápa + + +

49. Penyige + +

50. Polgár + +

51. Pusztaszabolcs + +

52. Putnok + +

53. Sárbogárd + +

54. Sellye + +

55. Somogybabod + +

56. Somogyvár + +

57. Szabadszállás + +

58. Szarvas + +

59. Szatymaz + +

60. Székesfehérvár + + +

61. Szekszárd + +

62. Szentes + +

63. Szentlõrinc + + +

64. Szerencs + + +

65. Szolnok + +

66. Szombathely + +

67. Tab + +

68. Tamási + +

69. Tatabánya + +

70. Tiszafüred + +

71. Törökszentmiklós + +

72. Türje + +

73. Vásárosnamény + +

74. Vasvár + + +

75. Zalaegerszeg + +
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Távolság meghatározása

Az intervenciós ár számításának alapja a kijelölt intervenciós raktárba beszállított, de le nem rakodott tétel. Az inter-
venciós raktárba történõ beszállítás a felajánló feladata, a szállítás teljes költségét õ finanszírozza.

A szállítási költségkorrekció gyakorlatilag egy szállítási költségtérítés, mely számításának alapját az alábbi ábra
szemlélteti. Lényege, hogy a felajánlás helyéhez legközelebb esõ intervenciós központig mért távolságra vonatkozó
szállítási költség a vonatkozó közösségi szabályozás értelmében mindenkor a felajánlót terheli, az ezen felüli szállítási
költségek pedig az MVH-t.

1. eset: A felajánló saját költségen az intervenciós központban (A) kijelölt raktárba szállítja a terményt, az áru vételi
árát nem módosítja szállítási költség.

2. eset: A felajánló saját költségén a felajánlás helyétõl 40 km-re kijelölt intervenciós raktárba (B) szállítja a terményt.
A legközelebbi intervenciós központ a felajánlás helyétõl 30 km-re esik (A). Az MVH az áru vételi árát megnöveli a
40–30=10 km-re kalkulált szállítási költséggel.

3. eset: A felajánló saját költségén a felajánlás helyétõl 20 km-re kijelölt intervenciós raktárba (C) szállítja a terményt.
A legközelebbi intervenciós központ a felajánlás helyétõl 30 km-re esik (A). Az MVH az áru vételi árát 30-20=10 km-re
kalkulált szállítási költséggel csökkenti.

4. eset: Az MVH a felajánlott terményt, mint intervenciós árut a felajánláskori tárolást végzõ raktárban (O) tárolja (in
situ átvétel). A legközelebbi intervenciós központ a felajánlás helyétõl 30 km-re esik (A). Az MVH az áru vételi árát a
30-0=30 km-re kalkulált szállítási költséggel csökkenti.

5. eset: A felajánláskori tárolást végzõ raktár az intervenciós központban van (A), és az MVH a felajánlott terményt,
mint intervenciós árut a felajánláskori tárolást végzõ raktárban (A) tárolja (in situ átvétel). A felajánláskori tárolást végzõ
raktár és az intervenciós központ távolsága 0, ezért az áru vételi árát nem módosítja szállítási költség.

Az áruk szállításának költségelszámolásnál Az intervenciós gabona felvásárlás során az áruk szállításának költségel-

számolásánál alkalmazandó referencia távolságok meghatározásáról szóló 57/2005. (VI. 22.) közlemény mellékletében
feltüntetett települések közötti referenciatávolságot kell figyelembe venni.

A szállítási díj mértéke:

Az MVH a szállítási költségek kalkulációját minden esetben a magyar gyakorlatban alkalmazott szállítási díjaknak
megfelelõen kialakított standard díjszabás alapján végzi. A 2007/2008. évben a költségtérítés számításának alapjául
szolgáló szállítási díj mértékét a 8. számú melléklet c) pontja tartalmazza.
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A 87/2007. (X. 31.) MVH közlemény 6. melléklete

MVH megyei kirendeltségek jegyzéke

Megye Kirendeltség címe Levelezési cím Telefon Fax

Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. 6001 Kecskemét, Pf.: 470. 76/814-520 76/814-521

Baranya 7621 Pécs, Rákóczi út 17. 7602 Pécs, Pf.: 365. 72/814-520 72/814-521

Békés 5600 Békéscsaba, Temetõ sor 8. 5620 Békéscsaba, Pf.: 45. 66/814-520 66/814-521

Borsod-Abaúj-Zemplén 3500 Miskolc, Mindszent tér 1. 3501 Miskolc, Pf.: 646. 46/814-900 46/814-901

Csongrád 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 2–4. 6701 Szeged, Pf.: 26. és 504. 62/814-900 62/814-901

Fejér 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7–9. 8002 Székesfehérvár, Pf.: 297. 22/814-520 22/814-521

Gyõr-Moson-Sopron 9021 Gyõr, Munkácsy u. 20. 9021 Gyõr, Munkácsy u. 20. 96/814-542
96/814-543 96/814-521

Hajdú-Bihar 4000 Debrecen, Piac u. 49–51. 4001 Debrecen, Pf.: 551. 52/814-544 52/814-521

Heves 3300 Eger, Maczky Valér út 2. 3301 Eger, Pf.: 169. 36/814-520 36/814-521

Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok, József Attila u. 36. 5002 Szolnok, Pf.: 111. 56/814-523 56/814-521

Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1. 2801 Tatabánya, Pf.: 1394. 34/814-520 34/814-521

Központi ügyfélszolgálat 1095 Budapest IX. ker., Soroksári út 22–24. 1385 Budapest 62., Pf.: 867. 3743-603
3743-604 4752-114

Nógrád 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3101 Salgótarján, Pf.: 123. 32/814-520 32/814-521

Pest 1093 Budapest, Lónyai út 38. 1391 Budapest, Pf.: 248. 814-8900 814-8901

Somogy 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 9. 7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 9 82/814-900
82/814-920

82/814-901
82/814-921

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 422. 42/814-900 42/814-901

Tolna 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. 7101 Szekszárd, Pf.: 251. 74/814-520 74/814-521

Vas 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. 9701 Szombathely, Pf.: 245. 94/814-520 94/814-521

Veszprém 8200 Veszprém, Levendula u. 1. 8202 Veszprém, Pf.: 791. 88/814-900
88/814-920

88/814-901
88/814-921

Zala 8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1. 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 142. 92/814-900
92/814-920

92/814-901
92/814-921
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A 87/2007. (X. 31.) MVH közlemény 7. melléklete

FELAJÁNLÓT ELUTASÍTÁS ÉS VISSZAVONÁS ESETÉN
TERHELÕ KÖLTSÉGEK

A vonatkozó szabályok alapján, amennyiben a felajánló a helyszíni ellenõrzés megkezdését követõen vonja vissza a
felajánlását szintén az alábbi költségek terhelik.

Költségtétel A költségtétel részletezése Költségdíj összege (áfa nélkül)

Adminisztrációs díj Munkadíj, postai költség 20 000 Ft

Elõzetes helyszíni ellenõrzés költsége* Kiszállási díj, munkadíj, postai költség 30 000 Ft

Betároláskor végzett ellenõrzés költsége* Kiszállási díj, munkadíj, postai költség 30 000 Ft

Betárolási díj*
Az elutasított tétel betárolásra került részére
vonatkozóan – a raktározási szerzõdésben
foglalt összegeknek megfelelõen

fizikai mozgatással: 566 Ft/t,
fizikai mozgatás nélkül: 382 Ft/t;

Tárolási díj*

Az elutasított tétel tárolásra került részére
és a tárolás idõtartamára vonatkozóan,
minden megkezdett hónap után – a
raktározási szerzõdésben foglalt
összegeknek megfelelõen

359 Ft/t/hó

Kitárolási díj*

Az elutasított tétel kitárolásra került részére
vonatkozóan a szállítóeszköz típusának
függvényében a raktározási szerzõdésben
foglalt összegeknek megfelelõen

közúti szállítójármûre: 477 Ft/t
uszályra: 612 Ft/t
vasút: 510 Ft/t
árumozgatás nélkül: 293 Ft/t

Laboratóriumi vizsgálati díj* A felajánlott gabona minõségvizsgálati díja a 8. számú melléklet a.) pontja alapján

Ajánlati biztosíték kukorica esetén*
A felajánló által az ajánlat megtételekor
biztosítékként letétbe helyezett összeg

15 euró/t

* Amennyiben történt ilyen.

A 87/2007. (X. 31.) MVH közlemény 8. melléklete

FELAJÁNLÓT ÁLTALÁNOSAN TERHELÕ KÖLTSÉGEK

A felajánlót a következõ általános költségek terhelik:

a) Az alábbiakban felsorolt laboratóriumi vizsgálatok díjai

Gabonaféle Költségtétel Költségdíj összege (áfa nélkül)

cirok tannin tartalom meghatározása 4 900 Ft/ minta

durumbúza
az amiláz aktivitási (Hagberg) teszt 2 200 Ft/ minta

fehérjetartalom meghatározása 2 500 Ft/ minta

közönséges búza

az amiláz aktivitási (Hagberg) teszt 2 200 Ft/ minta

fehérjetartalom meghatározása 2 500 Ft/ minta

Zeleny-teszt 8 000 Ft/ minta

abban az estben, ha a Zeleny-teszt eredménye
22–30 közé esik: a gépi feldolgozhatósági teszt*

20 000 Ft/ minta

bármely gabonaféle esetében* Szennyezõ-anyag tartalom vizsgálat toxinonként 12 000 Ft/toxin/minta

* Amennyiben történt ilyen.

b) Amennyiben ismételt, döntõ érvényû laboratóriumi vizsgálatra kerül sor, és annak eredménye megerõsíti az áru
átvétele során az MVH ellenõre által vett reprezentatív mintára vonatkozó laboratóriumi vizsgálat eredményét a) pont
szerint;
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c) Vételárat módosító egyéb költségek jóváhagyás esetén

Költségtétel A költségtétel részletezése
Költségdíj összege

(Áfa nélkül)

szállítási költségtényezõ
az 5. számú mellékletben részletezett alapelvek alapján
számított módosítás

±15 Ft/t/km

kitárolási díj In-situ átvétel esetében alkalmazott csökkentés –477 Ft/t

A 87/2007. (X. 31.) MVH közlemény 9. melléklete

IN-SITU ÁTVÉTELEK ESETÉBEN ALKALMAZOTT TÖMEGMÓDOSÍTÁS
SZÁMÍTÁSI MÓDJA

A 824/2000/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdése a) pontja alapján, az MVH az alábbi módon kalkulálja ki in-situ esetben
az átvett tömeg mennyiségét:

– elõször a nedvességgel korrigált tömeget számítja ki, ahol mind a növekményt, mind a csökkenést figyelembe veszi,
– majd külön lépésben az idegenanyag miatti korrekciót, ahol csak a csökkenést veszi figyelembe.

a) nedvesség korrekció

X = a raktározó készletnyilvántartásban szereplõ eredeti betároláskor mért súly

x% = a készletnyilvántartás szerinti betároláskori átlagos nedvességtartalom, melyet laborvizsgálat támaszt alá

Y = az MVH-s fizikai átvétel napján raktáron lévõ nedvességgel korrigált tömeg

y% = átvételkori nedvességtartalom, melyet az MVH ellenõr vagy képviselõje jelenlétében vett reprezentatív minta
alapján GAFTA labor határoz meg.

�m1 = A nedvesség miatti tömegmódosulás mértéke

Mivel a gabona nedvességtartalmának változása következtében nem változik a szárazanyag tartalma, ezért az alábbi
összefüggés állítható fel:

( ) ( )X x Y y⋅ = ⋅100 100– % – %

Ebbõl az Y-t, azaz a nedvességgel korrigált tömeget kifejezve, az alábbi összefüggés állapítható meg:

( )
X

x

y
Y⋅ =

100

100

– %

( – %

A változás mértéke, azaz a �m1 = (Y–X)

Az ismert paramétereket behelyettesítve:

( )
( )

∆m X
x

y
X1

100

100
= ⋅













– %

– %
–
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A képletetbõl (X-et kiemelve):

( )
( )
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Közös nevezõre hozást követõen:
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Az elõjelet számlálóba felhelyezve, és a zárójeleket felbontva, a törtek összeadhatóvá válnak
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A törtön belül az összeadást elvégezve a végeredmény az alábbi képlet:

∆m X
y x

y
1

100
= ⋅











% – %

– %

Ez alapján határozható meg a nedvesség miatt tömegmódosulás értéke.

b) az idegenanyag korrekció

Az MVH ugyanazt a képletet alkalmazza, az alábbi eltéréssel:

Z = a most már ismert MVH-s fizikai átvétel napján raktáron lévõ nedvességgel korrigált tömeg
z% = a készletnyilvántartás szerinti betároláskori átlagos idegenanyag tartalom, melyet laborvizsgálat támaszt alá

W = Az idegenanyag tartalom miatt korrigált tömeg
w% = átvételkori idegenanyag tartalom melyet az MVH ellenõr vagy képviselõje jelenlétében vett reprezentatív minta

alapján GAFTA labor határoz meg

A változás mértéke a fenti levezetés alapján: ∆m Z
w z

w
2

100
= ⋅ 








% – %

– %

Azonban az idegenanyag korrekciót, a 824/2000/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdés a) pontja értelmében az MVH csak
akkor veszi figyelembe, ha annak elõjele negatív!
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleményei és tájékoztatója

KÖZLEMÉNYEK

Közlemény
a foglalkoztatást elõsegítõ képzések költségnormáiról

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a foglalkozta-
tást elõsegítõ támogatásokról, valamint a Munkaerõpiaci
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújt-
ható támogatásokról szóló, többször módosított 6/1996.
(VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R) 3. §-a (2) be-
kezdésének f) pontja szerint a foglalkoztatást elõsegítõ
képzések költségnormáit – amely tartalmazza az áfát – a
következõk szerint határozza meg:

1. Az R. 1. § (1) bekezdés a) és d) pontjában – a szak-
képzési törvény 1. § (1) bekezdés g) pont kivételével –
meghatározott képzéseknél:

a) állam által elismert, az OKJ-ban szereplõ szakképe-
sítés megszerzésére irányuló képzés esetén

elméleti óraszám után 260 Ft/fõ/óra,
gyakorlati óraszám után 610 Ft/fõ/óra
+ a külön jogszabályban meghatározott elsõ vizsga

díja,
b) nem állam által elismert szakképesítés megszerzésére

irányuló képzés esetén
ba) a felnõttképzési törvény 16-19. §-a szerint akkre-

ditált képzési program alapján folytatott képzés során
440 Ft/fõ/óra (amely tartalmazza a vizsgadíjat is)

bb) nem akkreditált képzési program esetén
460 Ft/fõ/óra (amely tartalmazza a vizsgadíjat is).

2. Az R. 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
képzések – kivéve a megváltozott munkaképességûek –
esetében

a) a felnõttképzési törvény 16-19. §-a szerint akkreditált
képzési program alapján folytatott képzés során

380 Ft/fõ/óra,
b) nem akkreditált képzési program alapján folytatott

képzés során
410 Ft/fõ/óra.

3. Megváltozott munkaképességûek képzése esetén az
R. 1. §-a (1) bekezdésében meghatározott képzések esetén:

a) állam által elismert, OKJ-ban szereplõ, vagy a felnõtt-
képzési törvény 16-19. §-a szerint akkreditált képzési program
esetén

860 Ft/fõ/óra
+ OKJ-s képzés esetén a külön jogszabályban meg-

határozott elsõ vizsga díja,

b) nem akkreditált képzési program esetén
920 Ft/fõ/óra.

4. Az R. 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
képzések esetében

a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 5. számú melléklete szerint.

5. A R. 1. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
képzések esetében – a vizsgadíjakat is tartalmazó – jármû-
vezetõi, árufuvarozási, veszélyes áruszállítói,
építõgép-kezelõi engedélyek megszerzésére irányuló:

elméleti képzés esetében: 820 Ft/fõ/óra

gyakorlati képzés esetében: 4400 Ft/fõ/óra

kivéve: „C“ kategória és mezõgazdasági
vontatói engedély megszerzése: 3700 Ft/fõ/óra

Fenti költségnormák azokra a képzésekre érvényesek,
amelyekre a megyei (fõvárosi) munkaügyi központ az R.
4. §-ában meghatározott megállapodást 2007. évre vonat-
kozóan köti meg.

Közlemény
a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete

2007. október 4-i ülésérõl

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) 2007.
október 4-én ülést tartott.

A MAT megtárgyalta

1. a Tájékoztató a Regionális Munkaügyi Központok
illetékességi területén mûködõ munkaügyi tanácsok
2007. évi mûködési költségeihez történõ hozzájárulás fel-
osztásáról

2. a Beszámoló a „Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel
folytatandó együttmûködés támogatása” programra bizto-
sított keretösszeg 2006. évi felhasználásáról,

3. a Beszámoló az Európai Unió és a hazai szociális
párbeszéd intézményeiben résztvevõ szociális partnerek
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képzõ, továbbképzõ 2006. évi (EU-7) program támogatá-
sára biztosított keretösszeg felhasználásáról,

4. a Javaslat a Munkaerõpiaci Alap 2007. évi rehabilitá-
ciós alaprésze decentralizált keretén belüli átcsoportosí-
tásra,

5. a Javaslat a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ „Munkát mielõbb! – 2007–2009” címû munka-
erõ-piaci programjának addicionális támogatására,

6. a Javaslat az Aktív foglalkoztatási célok támogatása
fejezeti kezelésû elõirányzat (AFC) 2007. évi mûködteté-
sére szolgáló keretösszeg jóváhagyására,

7. a Munkaerõpiaci Alap 2008. évi költségvetésének
tervezete,

8. a Javaslat a 76/2006. (XII. 6.) MAT határozat
3. a) pontjának módosítására, valamint

9. a Javaslat az egészségügyi rendszer átalakítása kere-
tében „Mobilitás program” támogatására hozott 22/2007.
(IV. 4.) MAT határozatot módosító 43/2007. (VI. 6.) számú
MAT határozat további módosítására

tárgyú elõterjesztéseket.

A MAT

1. tudomásul vette a regionális munkaügyi központok ille-
tékességi területén mûködõ munkaügyi tanácsok 2007. évi
mûködési költségeihez történõ hozzájárulás felosztásáról
szóló tájékoztatót [61/2007. (X. 4.) MAT határozat];

2. elfogadta a „Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel
folytatandó együttmûködés támogatása” 2006. évi prog-
ramra biztosított keretösszeg felhasználásáról szóló beszá-
molót [62/2007. (X. 4.) MAT határozat];

3. elfogadta az Európai Unió és a hazai szociális pár-
beszéd intézményeiben résztvevõ szociális partnerek
képzését, továbbképzését szolgáló 2006. évi programra
biztosított keretösszeg felhasználásáról szóló beszámolót
[63/2007. (X. 4.) MAT határozat];

4. döntött a Munkaerõpiaci Alap 2007. évi rehabilitációs
alaprésze decentralizált keretén belüli átcsoportosításról
[64/2007. (X. 4.) MAT határozat];

5. döntött a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Köz-
pont „Munkát mielõbb! – 2007-2009” címû munkaerõ-piaci
programjának addicionális támogatásáról [65/2007. (X. 4.)
MAT határozat];

6. jóváhagyta az Aktív foglalkoztatási célok támogatása
fejezeti kezelésû elõirányzat (AFC) 2007. évi mûködte-
tésére szolgáló keretösszeget [66/2007. (X. 4.) MAT hatá-
rozat];

7. megtárgyalta, és véleményezte a Munkaerõpiaci Alap
2008. évi költségvetésének tervezetét, határozat nem szü-
letett;

8. jóváhagyta a 76/2006. (XII. 6.) MAT határozat
3. a) pontjának módosítását [67/2007. (X. 4.) MAT hatá-
rozat];

9. döntött a „Mobilitás program” támogatására hozott
43/2007. (VI. 6.) számú MAT határozat további módosítá-
sáról [68/2007. (X. 4.) MAT határozat].

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

61/2007. (X. 4.) MAT határozat
Tájékoztató a Regionális Munkaügyi Központok

illetékességi területén mûködõ munkaügyi tanácsok
2007. évi mûködési költségeihez történõ hozzájárulás

felosztásáról

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglal-
koztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában
foglalt jogkörében megtárgyalta és tudomásul vette a re-
gionális munkaügyi központok illetékességi területén mû-
ködõ munkaügyi tanácsok 2007. évi mûködési költségeihez
történõ hozzájárulás felosztásáról szóló tájékoztatót.

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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62/2007. (X. 4.) MAT határozat
Beszámoló a „Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel
folytatandó együttmûködés támogatása” program

2006. évi támogatására biztosított keretösszeg
felhasználásáról

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglal-
koztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában
foglalt jogkörében megtárgyalta és elfogadta a „Nemzet-
közi Munkaügyi Szervezettel folytatandó együttmûködés
támogatása” 2006. évi programra a MAT 15/2006. (III. 1.)
számú határozatában biztosított keretösszeg felhasználá-

sáról, és tudomásul vette a maradvány visszautalását a ha-
tározat melléklete szerint.

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet a 62/2007. (X. 4.) MAT határozathoz

A „Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel folytatandó együttmûködés támogatása” program
2006. évi támogatására biztosított keretösszeg felhasználása

adatok forintban

Felhasználási jogcím
Személyi
kiadások

Munkaadót
terhelõ járulék

Dologi
kiadások

Beruházások Összesen

1. Az ILO IT ülésen résztvevõ küldöttség költségei 387 000 113 000 1 500 000 0 2 000 000

Felhasználás 503 504 70 926 1 543 134 0 2 117 564

Maradvány –116 504 42 074 –43 134 0 –117 564

2. A Nemzeti ILO Tanács tanulmányútja 1 500 000 450 000 5 050 000 0 7 000 000

Felhasználás 1 573 991 266 348 3 466 747 0 5 307 086

Maradvány –73 991 183 652 1 583 253 0 1 692 914

3. Kutatások, (konferenciák) tanulmányok
támogatása

0 0 9 000 000 0 9 000 000

Felhasználás 180 000 52 000 9 013 937 0 9 245 937

Maradvány –180 000 –52 000 –13 937 0 –245 937

4. ILO dokumentumok fordítása és kiadása 0 0 3 700 000 0 3 700 000

Felhasználás 0 78 300 1 986 220 0 2 064 520

Maradvány 0 –78 300 1 713 780 0 1 635 480

5. A Nemzeti ILO Tanács honlapjának
üzemeltetése, fejlesztése

0 0 900 000 400 000 1 300 000

Felhasználás 0 0 346 500 0 346 500

Maradvány 0 0 553 500 400 000 953 500

6. Programszervezés költsége 0 0 2 000 000 0 2 000 000

Felhasználás 0 0 1 596 929 0 1 596 929

Maradvány 0 0 403 071 0 403 071

Keret összesen: 1 887 000 563 000 22 150 000 400 000 25 000 000

Felhasználás összesen: 2 257 495 467 574 17 953 467 0 20 678 536

Maradvány összesen: –370 495 95 426 4 196 533 400 000 4 321 464

* * *



63/2007. (X. 4.) MAT határozat
Beszámoló az Európai Unió és a hazai szociális párbeszéd intézményeiben résztvevõ szociális partnerek

képzését, továbbképzését szolgáló program (EU-7) 2006. évi támogatására biztosított keretösszeg
felhasználásáról

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában foglalt jogkörében megtárgyalta és elfogadta az Európai Unió
és a hazai szociális párbeszéd intézményeiben résztvevõ szociális partnerek képzését, továbbképzését szolgáló 2006. évi
programra, a 60/2006. (IX. 6.) MAT határozattal biztosított 30 millió forint keretösszeg felhasználásáról és tudomásul
vette a maradvány visszautalását a határozat melléklete szerint.

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:
Dr. Lamperth Mónika s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet a 63/2007. (X. 4.) MAT határozathoz

Az Európai Unió és a hazai szociális párbeszéd intézményeiben részt vevõ szociális partnerek képzését,
továbbképzését szolgáló program (EU-7) 2006. évi támogatására biztosított keretösszeg felhasználása

adatok forintban

Felhasználási jogcím
Személyi
kiadások

Munkaadót
terhelõ járulék

Dologi
kiadások

Beruházások Összesen

1. Európa Fórum 3 000 000 990 000 15 924 381 0 19 000 000

Felhasználás 981 672 155 635 12 924 381 0 14 061 688

Maradvány 2 018 328 834 365 3 000 000 0 4 938 312

2. Regionális hálózatépítés 500 000 160 000 4 340 000 0 5 000 000

Felhasználás 0 0 4 468 800 0 4 468 800

Maradvány 500 000 160 000 -128 800 0 531 200

3. Interaktív együttmûködés 400 000 130 000 3 970 000 0 4 500 000

Felhasználás 0 0 3 632 563 0 3 632 563

Maradvány 400 000 130 000 337 437 0 867 437

4. Programszervezés költsége 900 000 290 000 310 000 0 1 500 000

Felhasználás 987 488 0 113 898 0 1 101 386

Maradvány -87 488 290 000 196 102 0 398 614

Keret összesen: 4 800 000 1 570 000 23 630 000 0 30 000 000

Felhasználás összesen: 1 969 160 155 635 21 139 642 0 23 264 437

Maradvány összesen: 2 830 840 1 414 365 2 490 358 0 6 735 563

* * *
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64/2007. (X. 4.) MAT határozat

Javaslat a Munkaerõpiaci Alap 2007. évi
rehabilitációs alaprésze decentralizált keretén belüli

átcsoportosításra

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a fog-
lalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés b) pontjá-
ban foglalt jogkörében

1. megtárgyalta a Munkaerõpiaci Alap 2007. évi rehabi-
litációs alaprésze decentralizált keretén belüli átcsoporto-
sításra vonatkozó javaslatot,

2. döntött arról, hogy a decentralizált keret változatlanul
hagyása mellett a régiók közötti felosztást a határozat mel-
léklete szerint módosítja.

3. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot,
hogy a 2. pont szerinti módosítást hajtsa végre.

4. Felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert,
hogy a Munkaerõpiaci Alap rehabilitációs alaprésze teljes
körû és célszerû felhasználása érdekében a 2007. novem-
beri felhasználási adatok alapján döntsön a regionális ke-
retek és a központi keret, valamint a regionális keretek kö-
zötti szükséges átcsoportosításokról, a MAT utólagos tájé-
koztatása mellett.

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet a 64/2007. (X. 4.) MAT határozathoz

A Munkaerõpiaci Alap 2007. évi rehabilitációs alaprésze decentralizált keretének módosítása

adatok ezer Ft-ban

2007. évi
decentralizált keret

Átcsoportosítással
elvont régiós

összeg

Átcsoportosítással
növelt régiós összeg

Módosított
2007. évi keret

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 251 354 -44 000 0 207 354

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 371 412 0 0 371 412

Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ 394 804 0 44 000 438 804

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 310 189 0 0 310 189

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 325 539 0 0 325 539

Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 178 400 0 0 178 400

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 168 302 0 0 168 302

Összesen 2 000 000 –44 000 44 000 2 000 000

* * *

65/2007. (X. 4.) MAT határozat
Javaslat a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ „Munkát mielõbb! – 2007–2009” címû

munkaerõ-piaci programjának addicionális
támogatására

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete a foglalkozta-
tás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában
foglalt jogkörében

1. megtárgyalta a „Munkát mielõbb – 2007-2009” címû
regionális munkaerõ-piaci programot és elfogadta annak
támogatását,

2. döntött arról, hogy a program 418 309 ezer Ft összegû
költségébõl a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alap-
része központi kerete terhére 290 000 ezer Ft addicionális
forrást biztosít az alábbi bontásban

a) 2008-ban 200 000 ezer Ft-ot,

b) 2009-ben 90 000 ezer Ft-ot.

3. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot,
hogy a 2. pont szerinti évekre jóváhagyott összeggel emel-
je meg a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
MPA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretét, ezzel
egyidejûleg az MPA foglalkoztatási alaprésze központi
keretét ugyanezekkel az összegekkel csökkentse le.



4. Felkéri a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Köz-
pontot, hogy

a) a program alakulásáról és a MAT által biztosított
pénzeszköz felhasználásáról évente március 31-ig adjon
tájékoztatást a Testület részére,

b) a program zárását követõen a Testület 2010. áprilisi
ülésére készítsen beszámolót a program megvalósulásáról.

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

* * *

66/2007. (X. 4.) MAT határozat
Javaslat az Aktív foglalkoztatási célok támogatása

fejezeti kezelésû elõirányzat (AFC) 2007. évi
mûködtetésére szolgáló keretösszeg jóváhagyására

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete a foglalkozta-
tás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában
foglalt jogkörében

1. megtárgyalta a tárgyban benyújtott elõterjesztést, és
döntött arról, hogy a MAG Gazdaságfejlesztési Központ
Zrt. részére az AFC mûködtetésére az MPA foglalkozta-
tási alaprésze 2007. évi központi keretébõl 7,1 millió Ft
forrást biztosít.

2. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot,
hogy

a) kössön szerzõdést a MAG Gazdaságfejlesztési Köz-
pont Zrt.-vel a 2. pontban meghatározott összeg felhaszná-
lásával kapcsolatban az Aktív foglalkoztatási célok feje-
zeti kezelésû elõirányzat kezelésével összefüggõ feladatok
ellátására,

b) 2008. június 30-ig tájékoztassa Testületet a szerzõdés
teljesítésérõl.

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

* * *

67/2007. (X. 4.) MAT határozat
Javaslat a 76/2006. (XII. 6.) MAT határozat

3. a) pontjának módosítására

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglal-
koztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában
foglalt jogkörében döntött arról, hogy a 76/2006. (XII. 6.)
MAT határozat 3. a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. jóváhagyja, hogy

a) az MPA foglalkoztatási alaprésze 2007. évi központi
keretének a mûködtetésére 110,0 millió Ft,”

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

* * *

68/2007. (X. 4.) MAT határozat
Javaslat az egészségügyi rendszer átalakítása

keretében „Mobilitás program” támogatására hozott
22/2007. (IV. 4.) MAT határozatot módosító

43/2007. (VI. 6.) MAT határozat további módosítására

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a foglal-
koztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában
foglalt jogkörében megtárgyalta és döntött arról, hogy az
egészségügyi rendszer átalakítása keretében kidolgozott
„Mobilitás program” támogatására hozott 22/2007. (IV. 4.)
MAT határozatot módosító 43/2007. (VI. 6.) MAT határozat
2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. hozzájárul, hogy a programba az érintett egészség-
ügyi dolgozók 2008. január 31-ig léphetnek be.”

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

* * *
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Közlemény
a Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete

2007. október 29-i ülésérõl

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) 2007.
október 29-én ülést tartott.

A MAT megtárgyalta
1. a Javaslat a Munkaerõpiaci Alap 2007. évi központi

keretének egyes jogcímei közötti átcsoportosításra, vala-
mint

2. a Javaslat közmunka program szervezésére, a munka-
nélküliek foglalkoztatására a téli-koratavaszi hónapokban
az önkormányzatok feladatkörébe tartozó programszerû
tevékenységgel
tárgyú elõterjesztéseket.

A MAT

1. döntött a Munkaerõpiaci Alap 2007. évi központi ke-
retének egyes jogcímei közötti átcsoportosításokról
[69/2007. (X. 29.) MAT határozat];

2. munkavállalói és munkaadói oldalainak javaslatait
elfogadva, a kormányzati oldal egyetértett a téli-koratava-
szi hónapokban megvalósítandó közmunka program szer-
vezésére a Közmunka Tanáccsal megkötendõ megállapo-
dás tartalmi módosításaival [70/2007. (X. 29.) MAT hatá-
rozat].

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

* * *

69/2007. (X. 29.) MAT határozat
Javaslat a Munkaerõpiaci Alap 2007. évi központi
keretének egyes jogcímei közötti átcsoportosításra

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a fog-
lalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pont-
jában foglalt jogkörében

1. megtárgyalta és elfogadta a fenti tárgyban benyújtott
elõterjesztést,

2. döntött arról, hogy a Munkaerõpiaci Alap (MPA)
foglalkoztatási alaprésze 2007. évi központi keretén belül

a) a „Nagyberuházások tárgyi eszköz fejlesztésének ad-
dicionális támogatása (egyedi kormánydöntés alapján)”
jogcím keretét 1 860,0 millió Ft-ról 790,0 millió Ft-tal
1 070,0 millió Ft-ra,

b) a „Mobilitás elõsegítését támogató központi prog-
ram” jogcím keretét 150,0 millió Ft-ról 80,0 millió Ft-tal
70,0 millió Ft-ra csökkenti,

c) ezzel egyidejûleg a tartalék keret összegét 870,0 millió
Ft-tal megemeli.

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

* * *

70/2007. (X. 29.) MAT határozat
Javaslat közmunka program szervezésére,

a munkanélküliek foglalkoztatására a téli-koratavaszi
hónapokban az önkormányzatok feladatkörébe

tartozó programszerû tevékenységgel

A Munkaerõpiaci Alap Irányító Testülete a foglalkozta-
tás elõsegítésérõl, és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 39/A. § (3) bekezdés a) 2. pontjában
foglalt jogkörében

1. megtárgyalta és a tárgyalás eredményeként a fenti
tárgyban benyújtott, módosított elõterjesztést elfogadta,

2. döntött arról, hogy az 1. pontban elfogadott elõterjesz-
tés szerint a Munkaerõpiaci Alap (MPA) foglalkoztatási
alaprésze 2007. évi központi kerete terhére, a „Foglalkozta-
tási és képzési támogatások” elõirányzat csökketésével, ez-
zel egyidejûleg a „Közmunka céljára pénzeszköz átadás”
elõirányzat megemelésével 870,0 millió Ft forrást biztosít.

3. Felkéri a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot,
hogy

a) tegye meg a szükséges intézkedéseket az elõirányzat
módosítására,

b) kössön megállapodást a Közmunka Tanáccsal a program
megvalósítására,

c) kérjen beszámolót a Közmunka Tanácstól a program
megvalósulásáról és a támogatási összeg felhasználásáról
2008. május 31-ig,

d) terjesszen elõ beszámolót a program teljesítésérõl a
MAT soron következõ ülésére.

Horváth Gábor s. k., Dr. Pék Zsolt s. k.,
a munkaadói oldal részérõl a munkavállalói oldal részérõl

Dr. Székely Judit s. k.,
a kormányzati oldal részérõl

Ellenjegyzem:

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Közlemény
a felnõttképzési tevékenységtõl való eltiltást elrendelõ

határozatokról

A szociális és munkaügyi miniszter 23/2007. (MüK. 9.)
SZMM utasítása alapján az állami foglalkoztatási szerv az
alábbi intézményeket tiltotta el a felnõttképzési tevékeny-
ség gyakorlásától.

HATÁROZAT

A Celerina Oktató és Szolgáltató Bt.-t (1098 Buda-
pest, Csengettyû u. 19.) a 2001. évi CI. törvény 8. § (1) be-
kezdésében meghatározott nyilvántartásba vételi kötele-
zettség elmulasztása miatt

– 524 000 Ft, azaz Ötszázhuszonnégyezer forint bírság
megfizetésére kötelezem, továbbá

– 2007. március 2-ától számított 2 év idõtartamra eltil-
tom a felnõttképzési tevékenységtõl.

A bírság összegét a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár által
vezetett az MPA lebonyolítási számlájára (száma:
10032000-01710001-70000007) kell befizetni.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (1089 Bu-
dapest, Kálvária tér 7.) címzett, de a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központhoz benyújtott 20 960 Ft
értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 138. §
(1) bekezdése alapján:

„A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha

a) pénzfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz
eleget, kivéve, ha törvény másképp nem rendelkezik,

(3) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után
a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.”

Felhívom a figyelmét, hogy a bírságot megállapító hatá-
rozat elleni fellebbezés a rendbírság alapjául szolgáló kö-
telezettség teljesítése, valamint a hatósági ellenõrzés tûré-
se alól nem mentesít.

INDOKOLÁS

A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Munkaerõpiaci Ellenõrzési Osztálya 2007. március
2-án ellenõrzést tartott a felnõttképzési tevékenységet
folytató Celerina Bt.-nél.

Az ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a fent ne-
vezett Bt. a felnõttképzési tevékenységet 2004-tõl végzi,
de a 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdésében elõírt nyil-
vántartásba vételi kötelezettségét elmulasztotta.

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. §
(1) bekezdése szerint: „A 3. § (1) bekezdés b) pontjában
felsorolt jogalanyok kizárólag akkor jogosultak felnõtt-
képzési tevékenység és a felnõttképzési tevékenységhez
kapcsolódó szolgáltatás megkezdésére, ha a felnõttképzést
folytató intézmények nyilvántartásában szerepelnek.
E törvény 29. §-ának 13. pontja szerinti belsõ képzést biz-
tosító intézmény egyszerûsített nyilvántartásával kapcso-
latos eljárás szabályait a miniszter rendelete határozza
meg.”

A fent nevezett gazdasági társaság ennek a kötelezettsé-
gének nem tett eleget, ezért a rendelkezõ részben foglaltak
szerint határoztam.

A rendbírság mértékénél a 2001. évi CI. törvény 10. §
(2) bekezdésében foglaltakat vettem figyelembe, mely
szerint: „Az állami foglalkoztatási szerv a felnõttképzési
tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül folytató intéz-
ménnyel szemben a kötelezõ legkisebb munkabér (mini-
málbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szó-
ló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott minimálbér nyolcszorosának megfele-
lõ összegû bírságot szab ki, és eltiltja a felnõttképzési tevé-
kenységtõl.”

Felhívom a figyelmét, hogy a felnõttképzésrõl szóló
2001. évi CI. törvény 10. § (3) bekezdésében foglaltak sze-
rint a jogellenes tevékenység észlelésétõl számított két
évig nyilvántartásra vonatkozó kérelmet nem nyújthat be.

Az illeték mértékét az Illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján határoztam meg.

A munkaügyi központ jelen határozatát az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet 2. § (1) bekezdésének jogszabályi
rendelkezése által biztosított illetékességében eljárva hoz-
ta meg.

A fellebbezéshez való jogot a Közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. § (1) bekezdés és a 99. § (1) bekezdés
alapján biztosítottam.

Az 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet 8. § (4) bekezdése
alapján az eltiltásról szóló határozatot – jogerõre emelke-
dés után – a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak köz-
zététel céljából megküldöm.

Vass István s. k.,
fõigazgató

* * *
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HATÁROZAT

A „Mazsola-Tanoda ’95” Kft.-t (1119 Budapest, Fe-
hérvári út 101.) a 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott nyilvántartásba vételi kötelezettség
elmulasztása miatt

524 000 Ft, azaz: Ötszázhuszonnégyezer forint bírság
megfizetésére kötelezem, továbbá

2007. március 26-ától számított 2 év idõtartamra eltil-
tom a felnõttképzési tevékenységtõl.

A bírság összegét a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár által ve-
zetett az MPA lebonyolítási számlájára (száma:
10032000-01710001-70000007) kell befizetni.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási Hivatalnak (1089 Budapest, Kál-
vária tér 7.) címzett, de a Közép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központhoz benyújtott 5000 Ft értékû illeték-
bélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 138. §
(1) bekezdése alapján:

„A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha

a) pénzfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz
eleget, kivéve, ha törvény másképp nem rendelkezik,

(3) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után
a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.”

Felhívom a figyelmét, hogy a bírságot megállapító hatá-
rozat elleni fellebbezés a rendbírság alapjául szolgáló kö-
telezettség teljesítése, valamint a hatósági ellenõrzés tûré-
se alól nem mentesít.

INDOKOLÁS

A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Munkaerõpiaci Ellenõrzési Osztálya 2007. március
26-án ellenõrzést tartott a felnõttképzési tevékenységet
folytató „Mazsola-Tanoda ’95” Kft.-nél.

Az ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a fent ne-
vezett Kft. a felnõttképzési tevékenységet 2002. december
4-e óta végzi, de a 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdésé-
ben elõírt nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasz-
totta.

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. §
(1) bekezdése szerint: „A 3. § (1) bekezdés b) pontjában
felsorolt jogalanyok kizárólag akkor jogosultak felnõtt-
képzési tevékenység és a felnõttképzési tevékenységhez
kapcsolódó szolgáltatás megkezdésére, ha a felnõttképzést
folytató intézmények nyilvántartásában szerepelnek.
E törvény 29. §-ának 13. pontja szerinti belsõ képzést biz-

tosító intézmény egyszerûsített nyilvántartásával kapcso-
latos eljárás szabályait a miniszter rendelete határozza
meg.”

A fent nevezett gazdasági társaság ennek a kötelezettsé-
gének nem tett eleget, ezért a rendelkezõ részben foglaltak
szerint határoztam.

A bírság mértékénél a 2001. évi CI. törvény 10. § (2) be-
kezdésében foglaltakat vettem figyelembe, mely szerint:
„Az állami foglalkoztatási szerv a felnõttképzési tevékeny-
séget nyilvántartásba vétel nélkül folytató intézménnyel
szemben a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott minimálbér nyolcszorosának megfelelõ összegû bír-
ságot szab ki, és eltiltja a felnõttképzési tevékenységtõl.”

Felhívom a figyelmét, hogy a felnõttképzésrõl szóló
2001. évi CI. törvény 10. § (3) bekezdésében foglaltak sze-
rint a jogellenes tevékenység észlelésétõl számított két évig
nyilvántartásra vonatkozó kérelmet nem nyújthat be.

Az illeték mértékét az Illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján határoztam
meg.

A munkaügyi központ jelen határozatát az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet 2. § (1) bekezdésének jogszabályi
rendelkezése által biztosított illetékességében eljárva hoz-
ta meg.

A fellebbezéshez való jogot a Közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. § (1) bekezdés és a 99. § (1) bekezdés
alapján biztosítottam.

Az 1/2005. (I. 19.) FMM rendelet 8. § (4) bekezdése
alapján az eltiltásról szóló határozatot – jogerõre emelke-
dés után – a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak köz-
zététel céljából megküldöm.

Vass István s. k.,
fõigazgató

* * *

HATÁROZAT

A GLM-P Oktatási Kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 13.)
a 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott nyilvántartásba vételi kötelezettség elmulasztása mi-
att eltiltom a felnõttképzési tevékenységtõl és

524 000 Ft, azaz Ötszázhuszonnégyezer forint bírság
megfizetésére kötelezem.

A bírság összegét a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár által
vezetett az MPA lebonyolítási számlájára (száma:
10032000-01710001-70000007) kell befizetni.
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A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (1089 Bu-
dapest, Kálvária tér 7.) címzett, de a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központhoz benyújtott 20 800 Ft
értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 138. §
(1) bekezdése alapján:

„A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha
a) pénzfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz

eleget, kivéve, ha törvény másképp nem rendelkezik,

(3) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után
a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.”

Felhívom a figyelmét, hogy a bírságot megállapító hatá-
rozat elleni fellebbezés a kötelezettség teljesítése, valamint
a hatósági ellenõrzés tûrése alól nem mentesít.

INDOKOLÁS

A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Munkaerõpiaci Ellenõrzési Osztálya 2007. május
8-án ellenõrzést tartott a felnõttképzési tevékenységet
folytató GLM-P Oktatási Kft.-nél. Az ellenõrzés során
megállapítást nyert, hogy a GLM-P Oktatási Kft. felnõtt-
képzési tevékenységet folyamatosan, jelenleg is végez.

A GLM-P Oktatási Kft. a 2001. évi CI. törvény 8. §
(1) bekezdésében elõírt nyilvántartásba vételi kötelezett-
ségét elmulasztotta.

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. § (1) be-
kezdése szerint:

A 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok
kizárólag akkor jogosultak felnõttképzési tevékenység és a
felnõttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
megkezdésére, ha azok a felnõttképzést folytató intézmé-
nyek nyilvántartásában szerepelnek.

A GLM-P Oktatási Kft. ennek a kötelezettségének nem
tett eleget, a felnõttképzési tevékenységet nyilvántartásba
vétel nélkül végezte, ezért a rendelkezõ részben foglaltak
szerint határoztam.

A bírság kiszabására vonatkozó szabályokat az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet írja elõ.

Az illeték mértékét az Illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján határoztam
meg.

A munkaügyi központ jelen határozatát az 1/2005.
(I. 19.) FMM. rendelet 2. § (1) bekezdéseinek jogszabályi
rendelkezése által biztosított illetékességében eljárva hoz-
ta meg.

A fellebbezéshez való jogot a Közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény 98. § (1) bekezdés és a 99. § (1) bekezdés alap-
ján biztosítottam.

Vass István s. k.,
fõigazgató

* * *

HATÁROZAT

A Books Brit-Magyar Ifjúsági Nyelvoktatási és To-
vábbképzési Alapítvány (1136 Budapest, Pannónia u. 9.)
a 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott nyilvántartásba vételi kötelezettség elmulasztása mi-
att eltiltom a felnõttképzési tevékenységtõl és

524 000 Ft, azaz Ötszázhuszonnégyezer forint bírság
megfizetésére kötelezem.

A bírság összegét a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár által ve-
zetett az MPA lebonyolítási számlájára (száma:
10032000-01710001-70000007) kell befizetni.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (1089 Bu-
dapest, Kálvária tér 7.) címzett, de a Fõvárosi Munkaügyi
Központhoz benyújtott 20 800 Ft értékû illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel élhet.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 138. §
(1) bekezdése alapján:

„A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha
a) pénzfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz

eleget, kivéve, ha törvény másképp nem rendelkezik,

(3) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után
a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.”

Felhívom a figyelmét, hogy a bírságot megállapító hatá-
rozat elleni fellebbezés a rendbírság alapjául szolgáló kö-
telezettség teljesítése, valamint a hatósági ellenõrzés tûré-
se alól nem mentesít.

INDOKOLÁS

A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Munkaerõpiaci Ellenõrzési Osztálya 2007. január
26-án ellenõrzést tartott a felnõttképzési tevékenységet
folytató Books Brit-Magyar Ifjúsági Nyelvoktatási és
Továbbképzési Alapítványnál.

Az ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a Books
Brit-Magyar Ifjúsági Nyelvoktatási és Továbbképzési Ala-
pítvány a felnõttképzési tevékenységet 2006. december
1-jéig folyamatosan végezte. 2006. december 27-én a Fõ-
városi Munkaügyi Központ ügyfelének (T.Á-nak) képzési
ajánlatot tett.
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Péter Istvánné – a Books Brit-Magyar Ifjúsági Nyelvok-
tatási és Továbbképzési Alapítvány képviselõje és kurató-
riumi elnöke – 2007. március 14-én nyilatkozatot tett,
amely szerint sajnálattal veszi tudomásul, hogy nem kérel-
mezte a képzõ intézmény ismételt felnõttképzési nyilván-
tartásba vételét annak lejárta után. Nyilatkozott, hogy az
ismételt nyilvántartásba vételi kötelezettségrõl nem volt
tudomása.

A Books Brit-Magyar Ifjúsági Nyelvoktatási és Tovább-
képzési Alapítvány képviselõjének nyilatkozata a Munka-
erõpiaci Ellenõrzési Osztály által megállapított tényeken –
valamint az üggyel kapcsolatos döntésen – nem változtatott.

A Books Brit-Magyar Ifjúsági Nyelvoktatási és Tovább-
képzési Alapítvány a 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekez-
désében elõírt nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmu-
lasztotta.

A képzõ intézmény 2003. 09. 03.–2005. 09. 03-áig sze-
repelt a felnõttképzési intézmények nyilvántartásában,
azonban ennek lejártakor a nyilvántartásba vétel meg-
hosszabbítását nem kérelmezte, valamint beszámolási kö-
telezettségének nem tett eleget, ezért a Fõvárosi Munka-
ügyi Központ a képzõ intézményt törölte a nyilvántar-
tásból.

A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 11. § (2) bekezdése
szerint a felnõttképzést folytató intézmények tevékenysé-
gérõl kétévente beszámolót kell benyújtania a nyilvántar-
tást vezetõhöz. A nyilvántartásba történõ bejegyzés érvé-
nyességi idejének lejárta évében esedékes beszámolót – ha
a felnõttképzést folytató intézmény a nyilvántartásba vétel
iránt ismételt kérelmet terjeszt elõ -, a kérelemmel egyide-
jûleg kell benyújtani.

A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 11. § (4) bekezdése
értelmében a nyilvántartott intézménynek az ismételt nyil-
vántartásba vétel iránti kérelmét legkésõbb a bejegyzés érv
érvényességének lejárta elõtt 60 nappal kell benyújtania.
A rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a nyil-
vántartást vezetõ törli a felnõttképzési intézményt a nyil-
vántartásból, amennyiben a bejegyzés érvényességének
lejárta elõtt nem kéri a nyilvántartásba vételi eljárás megis-
métlését.

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. §
(1) bekezdése szerint:

A 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok
kizárólag akkor jogosultak felnõttképzési tevékenység és a
felnõttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
megkezdésére, ha azok a felnõttképzést folytató intézmé-
nyek nyilvántartásában szerepelnek.

A Books Brit-Magyar Ifjúsági Nyelvoktatási és Tovább-
képzési Alapítvány ennek a kötelezettségének nem tett ele-
get, a felnõttképzési tevékenységet nyilvántartásba vétel
nélkül végezte, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint
határoztam.

A bírság kiszabására vonatkozó szabályokat az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet írja elõ.

Az illeték mértékét az Illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján határoztam
meg.

A munkaügyi központ jelen határozatát az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet 2. § (1) bekezdéseinek jogszabályi
rendelkezése által biztosított illetékességében eljárva hoz-
ta meg.

A fellebbezéshez való jogot a Közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. § (1) bekezdés és a 99. § (1) bekezdés
alapján biztosítottam.

Vass István s. k.,
fõigazgató

* * *

HATÁROZAT

A NEU-INFO Bt.-t (9025 Gyõr, Temetõ u. 6. II. 12.)
felnõttképzési tevékenységet nyilvántartásból való
(2006.01.20.) törlése ellenére végezte ezért

524 000 Ft azaz Ötszázhuszonnégyezer forint bírság
megfizetésére kötelezem és a képzési tevékenységtõl el-
tiltom.

A bírság összegét a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 8 napon belül a Magyar Államkincstár által ve-
zetett Munkaerõ Piaci Alap számlájára (száma:
10047004-01710087-70000007) kell befizetni. A jogerõs
határozatban elõírt fizetési határidõ lejártát követõen be
nem fizetett bírságot a befizetés napjáig a fizetési határidõ
lejárta napján érvényes jegybanki alapkamat terheli.

A döntés ellen a közlést követõ naptól számított 15 na-
pon belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Jogi fõosz-
tályához (1089 Budapest, Kálvária tér 7. ) címzett, de a
Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központhoz
(9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.) benyújtott 21 200 Ft
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.

Felhívom a figyelmét, hogy a bírságot megállapító hatá-
rozat elleni fellebbezés a bírság alapjául szolgáló kötele-
zettség teljesítése, valamint a hatósági ellenõrzés tûrése
alól nem mentesít.

INDOKOLÁS

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Ellenõr-
zési Osztályához két bejelentés érkezett a NEU-INFO In-
formatikai Szolgáltató Bt. ügyében. Mindkét bejelentõ
2007. 03. 27-én a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Köz-
pont ellenõrei jelenlétében jegyzõkönyvben megerõsítette,
hogy a nevezett felnõtt-képzõ intézménynél jelentkeztek
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ingyenes számítógép-kezelõi képzésre. A panaszt azért
tették, mivel a képzõrõl kiderült, hogy a felnõttképzési te-
vékenységet folytatók nyilvántartásából 2006.01.20-ától a
444-2/2006. sz. határozattal a nyilvántartást végzõ Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ Képzési
Osztálya törölte.

A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Ellenõrzési osztálya 2007.04.26-án Balázs Zoltánt a
NEU-INFO Bt. ügyvezetõjét meghallgatta az ügyben, aki
elismerte, hogy a felnõttképzési tevékenységét a nyilván-
tartásból való törlés ellenére is tovább végezte a betéti tár-
saság.

Az ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a felnõtt-
képzési tevékenységet a Bt. a nyilvántartásból való törlés
ellenére végzi.

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 10. §
(2) bekezdése szerint:

„Az állami foglalkoztatási szerv a felnõttképzési tevé-
kenységet nyilvántartásba vétel nélkül folytató intéz-
ménnyel szemben a kötelezõ legkisebb munkabér (mini-
málbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott minimálbér nyolcszorosának megfelelõ
összeget szab ki, és eltiltja a felnõttképzési tevékenység-
tõl”.

A bírság kiszabására vonatkozó szabályokat az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet írja elõ.

Az illeték mértékét az Illetékrõl szóló 1990. évi XCIII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján határoztam meg.

A munkaügyi központ jelen határozatát az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet 2. § (1) bekezdése jogszabályi ren-
delkezés által biztosított illetékességében eljárva hozta
meg.

A fellebbezéshez való jogot a Közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. §-a (1) bekezdés és a 99. § (1) bekezdés
alapján biztosítottam.

Kiss Ambrus s. k.,
fõigazgató

* * *

HATÁROZAT

A RUTIN ’93 Oktató és Szolgáltató Bt. (1082 Buda-
pest, Baross u. 61.) a 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekez-
désében meghatározott nyilvántartásba vételi kötelezett-
ség elmulasztása miatt eltiltom a felnõttképzési tevé-
kenységtõl és

524 000 Ft, azaz Ötszázhuszonnégyezerezer forint
bírság megfizetésére kötelezem.

A bírság összegét a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár által ve-
zetett az MPA lebonyolítási számlájára (száma:
10032000-01710001-70000007) kell befizetni.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (1089 Bu-
dapest, Kálvária tér 7.) címzett, de a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központhoz benyújtott 20 800 Ft
értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 138. §
(1) bekezdése alapján:

„A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha

a) pénzfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz
eleget, kivéve, ha törvény másképp nem rendelkezik,

(3) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után
a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.”

Felhívom a figyelmét, hogy a bírságot megállapító hatá-
rozat elleni fellebbezés a kötelezettség teljesítése, valamint
a hatósági ellenõrzés tûrése alól nem mentesít.

INDOKOLÁS

A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Ellenõrzési Osztálya 2007. június 26-án ellenõrzést
tartott a felnõttképzési tevékenységet folytató RUTIN ’93
Oktató és Szolgáltató Bt.-nél.

Az ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a RUTIN
’93 Oktató és Szolgáltató Bt. a felnõttképzési tevékenysé-
get 2004-tõl folyamatosan, jelenleg is végzi. A képzõ in-
tézmény 2004.05.05-2006.10.11-ig szerepelt a felnõttkép-
zési intézmények nyilvántartásában. A Közép-magyar-
országi Regionális Munkaügyi Központ 2006.10.12-én a
képzõ intézményt törölte a nyilvántartásból, mert beszá-
molási kötelezettségének nem tett eleget.

A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnõttképzést foly-
tató intézmények nyilvántartásba vételének részletes sza-
bályairól 11. § (2) bekezdése értelmében a felnõttképzést
folytató intézménynek tevékenységérõl kétévente beszá-
molót kell benyújtania a nyilvántartást vezetõhöz.
A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 10. § (1) bekezdés
c) pontja értelmében a felnõttképzést folytató intézményt a
nyilvántartást vezetõ törli a nyilvántartásból, ha a rendelet-
ben meghatározott beszámolási kötelezettségének – a hi-
ánypótlásra való felszólítás után 15 napon belül – nem tesz
eleget.

A RUTIN ’93 Oktató és Szolgáltató Bt. a 2001. évi
CI. törvény 8. § (1) bekezdésében elõírt nyilvántartásba
vételi kötelezettségét elmulasztotta.
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A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. §
(1) bekezdése szerint:

A 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok
kizárólag akkor jogosultak felnõttképzési tevékenység és a
felnõttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
megkezdésére, ha azok a felnõttképzést folytató intézmé-
nyek nyilvántartásában szerepelnek.

A RUTIN ’93 Oktató és Szolgáltató Bt. ennek a kötele-
zettségének nem tett eleget, a felnõttképzési tevékenysé-
get nyilvántartásba vétel nélkül végezte, ezért a rendelke-
zõ részben foglaltak szerint határoztam.

A 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítésének
elmaradása, vagy ismételt elmulasztás esetén, a 10. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján a bírság ismételt kisza-
bása mellett a munkaügyi központ az intézményt a képzési
tevékenységtõl eltiltja.

A bírság kiszabására vonatkozó szabályokat az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet írja elõ.

Az illeték mértékét az Illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján határoztam
meg.

A munkaügyi központ jelen határozatát az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet 2. § (1) bekezdéseinek jogszabályi
rendelkezése által biztosított illetékességében eljárva hoz-
ta meg.

A fellebbezéshez való jogot a Közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. § (1) bekezdés és a 99. § (1) bekezdés
alapján biztosítottam.

Vass István s. k.,
fõigazgató

* * *

HATÁROZAT

A POLGÁR SOFÕRISKOLA Szolgáltató Kft.
(1082 Budapest, Üllõi út 46.) a 2001. évi CI. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba vételi kö-
telezettség elmulasztása miatt eltiltom a felnõttképzési
tevékenységtõl és

524 000 Ft, azaz Ötszázhuszonnégyezer forint bírság
megfizetésére kötelezem.

A bírság összegét a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár által ve-
zetett az MPA lebonyolítási számlájára (száma:
10032000-01710001-70000007) kell befizetni.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (1089 Bu-
dapest, Kálvária tér 7.) címzett, de a Közép-magyarországi

Regionális Munkaügyi Központhoz benyújtott 20 800 Ft
értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 138. §
(1) bekezdése alapján:

„A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha

a) pénzfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz
eleget, kivéve, ha törvény másképp nem rendelkezik,

(3) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után
a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.”

Felhívom a figyelmét, hogy a bírságot megállapító hatá-
rozat elleni fellebbezés a kötelezettség teljesítése, valamint
a hatósági ellenõrzés tûrése alól nem mentesít.

INDOKOLÁS

A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Munkaerõpiaci Ellenõrzési Osztálya 2007. június
22-én ellenõrzést tartott a felnõttképzési tevékenységet
folytató POLGÁR SOFÕRISKOLA Szolgáltató Kft.-nél.
Az ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a POLGÁR
SOFÕRISKOLA Szolgáltató Kft. felnõttképzési tevé-
kenységet folytatott 2001-tõl 2006. december 31-ig.
A POLGÁR SOFÕRISKOLA Szolgáltató Kft. 2006. de-
cember 31-ig mintegy 3000 fõre vonatkozóan végzett fel-
nõttképzési tevékenységet.

A Fõvárosi Munkaügyi Központ Ellenõrzési Osztálya
2006. június 26-án ellenõrzést tartott a képzõ intézmény-
nél, amelynek során megállapította, hogy a POLGÁR
SOFÕRISKOLA Szolgáltató Kft. nyilvántartásba vétel
nélkül végzett felnõttképzési tevékenységet. A fentiek miatt
a Fõvárosi Munkaügyi Központ 2006. évben 100 000 Ft
bírságot szabott ki a képzõ intézményre.

A POLGÁR SOFÕRISKOLA Szolgáltató Kft. a 2001. évi
CI. törvény 8. § (1) bekezdésében elõírt nyilvántartásba
vételi kötelezettségét elmulasztotta.

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. §
(1) bekezdése szerint:

A 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok
kizárólag akkor jogosultak felnõttképzési tevékenység és a
felnõttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
megkezdésére, ha azok a felnõttképzést folytató intézmé-
nyek nyilvántartásában szerepelnek.

A POLGÁR SOFÕRISKOLA Szolgáltató Kft. ennek a
kötelezettségének nem tett eleget, a felnõttképzési tevé-
kenységet nyilvántartásba vétel nélkül végezte, ezért a
rendelkezõ részben foglaltak szerint határoztam.

A bírság kiszabására vonatkozó szabályokat az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet írja elõ.
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Az illeték mértékét az Illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján határoztam
meg.

A munkaügyi központ jelen határozatát az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet 2. § (1) bekezdéseinek jogszabályi
rendelkezése által biztosított illetékességében eljárva
hozta meg.

A fellebbezéshez való jogot a Közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. § (1) bekezdés és a 99. § (1) bekezdés
alapján biztosítottam.

Vass István s. k.,
fõigazgató

* * *
HATÁROZAT

Ügyfél neve: EURÓPA Nyelviskola Oktató és Szol-
gáltató Bt.

Ügyfél székhelye: 3300 Eger, Csiky S. u. 21. fszt. 1.

felnõttképzési tevékenységet folytató intézményként
történõ nyilvántartásba vételét megtagadom, és egyben
eltiltom a felnõttképzési tevékenység folytatásától.

A döntés ellen a közlést követõ naptól számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz (1089 Buda-
pest, Kálvária tér 7.) címzett, de a határozatot hozó munka-
ügyi központhoz 2 példányban benyújtott fellebbezés-
sel lehet élni. A jogorvoslati díj mértéke 6000 Ft, azaz
hatezer forint, amelyet a Foglalkoztatási Hivatal
10032000-01732630-00000000 számú elõirányzat-felhasz-
nálási keretszámlájára – jogorvoslati díjként – kell postai
befizetéssel, vagy átutalással teljesíteni. A fellebbezéshez a
befizetésrõl szóló készpénz átutalási megbízás vagy átutalá-
si számla másolatát csatolni kell.

INDOKOLÁS

A fenti intézmény kérelmet nyújtott be az Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz felnõtt-
képzést folytató intézményként történõ nyilvántartásba
vétele iránt.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy az Észak-ma-
gyarországi Regionális Munkaügyi Központ Munka-
erõ-piaci Ellenõrzési Osztálya 2007.08.02. napján ellenõr-
zést végzett az EURO Nyelviskola Oktató és Szolgáltató
Bt.-nél.

Az ellenõrzés megállapította, hogy a betéti társaság
több éve végez felnõttképzési tevékenységet jogellenesen,
mert a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. §
(1) bekezdésében elõírt nyilvántartásba vételi kötelezett-

ségének nem tett eleget, így a felnõttképzést folytató intéz-
mények nyilvántartásában nem szerepel.

A hivatkozott törvény

– 10. § (2) bekezdés kimondja: ha a felnõttképzést foly-
tató intézmény az ellenõrzés idõpontjában nem szerepel a
nyilvántartásban – így tevékenységét jogellenesen végzi –
a nyilvántartást vezetõ az intézményt eltiltja a felnõttkép-
zési tevékenységtõl,

– 10. § (3) bekezdés elõírásai szerint az intézmény a jog-
ellenesen végzett tevékenység észlelésétõl számított két
évig nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelmet nem
nyújthat be,

– 10. § (4) bekezdése elõírja, hogy az eltiltást kimondó
határozatot a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján
közzé kell tenni.

Jelen határozat jogerõre emelkedése után intézkedek a
határozatnak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hi-
vatalos lapjában és honlapján történõ közzétételérõl.

Fentiekre figyelemmel a rendelkezõ részben foglaltak
szerint határoztam.

A munkaügyi központ hatásköre és illetékessége a fel-
nõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. § (4) bekezdé-
sén, továbbá a felnõttképzést folytató intézmények nyil-
vántartásba vételének részletes szabályairól szóló
48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2. § (3) bekezdésén. a jog-
orvoslati jog a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
98. § (1) bekezdésén, valamint a 99. § (1) bekezdésén
alapul.

Szabó József s. k.,
fõigazgató

TÁJÉKOZTATÁSOK

T á j é k o z t a t ó

az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2007. szeptember 14-i ülésérõl

Napirend elõtt:

a) A kormányzati oldal kezdeményezte a 2006. novem-
ber 3-án létrehozott, a reformfolyamatokat segítõ OÉT bi-
zottság összehívását, és javasolta, hogy a bizottság tûzze
napirendre azokat a szakmai javaslatokat, amelyek a feke-
tegazdaság visszaszorítása, illetve az adórendszer átfogó
átalakítása érdekében az elmúlt idõszakban kidolgozásra
kerültek. A munkavállalói oldal és a munkáltatói oldal
egyetértett a bizottság összehívására tett javaslattal.
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b) A munkavállalói oldal OÉT-ben kötendõ politikai
jellegû megállapodást sürgetett arról, hogy beavatkozást
igényelnek a munkavállalói szabadságjogok megsértésére
irányuló, és az utóbbi idõbe m megszaporodott esetek.
A tárgyalásokat e témában az oldal nem az eges konkrét
ügyekrõl, hanem azok általános vonatkozásairól kezdemé-
nyezi. A szakszervezeti szövetségek e kérdéskör megvita-
tásához írásos javaslatot készítettek elõ az OÉT számár a
szervezkedési szabadság jogának megerõsítését célzó jog-
szabály-módosításra és más kormányzati intézkedések
meghozatalára.

A felvetéshez kapcsolódóan a munkáltatói oldal kifej-
tette: konkrét munkaügyi viták nem tartoznak az OÉT ha-
táskörébe, de nyitott a törvénymódosításra vonatkozó ja-
vaslatok megtárgyalására. A kormányzati oldal egyetértett
azzal, hogy szakértõi egyeztetések után a szakmai javasla-
tok az OÉT fórumán megvitatásra kerüljenek.

1. Az OÉT tájékoztatást kapott az EU 2007. második
féléves portugál elnökségének programjáról, az ehhez
kapcsolódó magyar prioritásokról.

A munkavállalói oldal az írásos és szóbeli tájékoztató-
kat megismerve, megnyugvással vette tudomásul, hogy a
prioritások között az illetékes kormányzati szervek is elsõ-
rendû feladatként foglalkoznak a lisszaboni stratégia hazai
foglalkoztatási vonatkozásaival. A napirendhez kapcsoló-
dóan az oldal javaslatot tett arra, hogy a munka világát, a
munkavállalókat érintõ uniós kérdésekrõl – a döntések
meghozatala, illetve uniós képviselete elõtt – a kormány-
oldal egyeztessen az OÉT illetékes szakbizottságával vagy
egy erre a célra létrejövõ bizottsággal.

A munkáltatói oldal a tájékoztatást tudomásul vette az-
zal, hogy idõben meg kell kezdeni a 2011. elsõ félévében
esedékes EU soros elnökségre való felkészülést. Egyben
javasolta egy, az EU-s feladatokkal kapcsolatos, formalizált
egyeztetési fórum létrehozását.

A kormányoldal válaszában hangsúlyozta, hogy a mun-
ka világát, a munkáltatókat és a munkavállalóakt érintõ
kérdésekben eddig is rendszeresen konzultált a szociális
partnerekkel. Az EU döntéshozatalában képviselendõ kor-
mányzati álláspont kialakításakor más szaktárcáknak is
feladata, hogy kikérjék az érintett társadalmi és civil szer-
vezetek véleményét. Ugyanakkor egyetértett azzal a javas-
lattal, hogy a 2011. elsõ félévi magyar elnökség program-
jának elõkészítése érdekében a szociális partnerek megfe-
lelõ részvételét biztosítani szükséges.

2. Az OÉT megvitatta a korkedvezmény-biztosítási já-
rulék megfizetése alóli mentesítésrõl szóló törvényjavas-
lat- és kormányrendelet-tervezeteket.

Az elõterjesztõ kormányzati oldal kiemelte, hogy a vé-
leményezésre átadott jogszabálytervezetek a korkedvez-
ményes nyugdíjrendszerrel összefüggõ egyes feladatokat,
a foglalkoztatóknak a korkedvezmény-biztosítási járulék
megfizetése alóli mentesítés, a korkedvezmény rendszeré-

bõl történõ kikerülés feltételeit és eljárásrendjét szabá-
lyozza.

A munkavállalói oldal a tervezeteket elutasította, tilta-
kozott az azokban foglaltak ellen. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a rövid határidõvel tervezett parlamenti döntés
és bevezetés különösen sok veszélyt hordoz az érintett
munkavállalói körre nézve.

Az elõterjesztésben foglaltakhoz kötõdõen az oldal a
következõ kérdésekben elengedhetetlennek tartja a kor-
rekciót:

– Feltétlenül szükséges a javaslat szakmai részének ki-
egészítése. Korrekt kritériumrendszerre van szükség, és
elengedhetetlen, hogy a szabályozás tartalmazzon listát a
munkakörök felülvizsgálta alapján. A listában helyet kell
kapniuk a több mûszakban dolgozó munkavállalóknak is,
és a lista összeállításakor rendezni szükséges többek kö-
zött a típusfüggõség stb. kérdéseit.

– A korkedvezményes kör szabályozása nem korláto-
zódhat a kikerülési kritériumok megfogalmazására, ezzel
egy idõben meg kell határozni a bekerülési feltételeket is.

– Szükséges a rendes, másodfokon eljáró jogorvoslati
lépcsõ beiktatása az eljárás menetébe.

– A jogi szabályozásnak ki kell terjednie a szakszerve-
zeti jogosítványokra is. Ennek keretében a szakszerveze-
tek nem kerülhetnek ügyfélstátusba, esetleges észrevétele-
ket pedig változtatás nélkül, kötelezõen indokolt csatolni
az ügyek irataihoz.

– Az oldal javasolta a mentesítés kategóriáját negatív
felhangot nem hordozó kifejezéssel helyettesíteni.

A munkáltatói oldal az észrevételei és javaslatai megfo-
galmazása mellett, az elõterjesztést támogatta.

3. Az OÉT megtárgyalta a 2008. évi munkaszüneti na-
pok körüli munkarendre vonatkozó SZMM rendelet terve-
zetét és a javasolt munkarendet konszenzussal elfogadta.
Eszerint: április 26. munkanap, május 2. pihenõnap, októ-
ber 18. munkanap, október 24. pihenõnap, december 20.
munkanap, december 24. pihenõnap.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

T á j é k o z t a t ó
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. szeptember 24-i ülésérõl

1. Az OÉT megtárgyalta az egyes adótörvények módo-
sításáról és az általános forgalmi adóról szóló törvény újra-
kodifikációjáról készült kormányoldali elõterjesztéseket.

A kormányzati oldal az adótörvény-tervezetekrõl ki-
emelte, hogy az adórendszerben 2008-tól olyan jellegû át-

2007/50. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3699



alakításokra kerül sor, amelyek növelheti a foglalkozta-
tást, egyszerûsítik a jelenlegi adórendszert, elsõsorban az
adóbevallás korszerûsítésével, az elektronikus adóigazga-
tás szélesítésével, a befizetési rend átalakításával, továbbá
az ún. kisadók számának csökkentésével. A feketegaz-
daság visszaszorítását célozzák a személyi jövedelemadó-
zásban, az általános forgalmi adóról szóló új törvényben
javasolt módosítások.

2008-ban adóteher-növekedés nem várható, a tervezett
intézkedések kisebb tehercsökkentõ elemeket tartalmaz-
nak. Átfogó, reform értékû változtatásokra a kormányzat
2008. második félévében tesz javaslatot, összhangban a
konvergencia programban megjelölt irányokkal.

A munkavállalói oldal jelezte, hogy az oldal az adótör-
vényekrõl további tárgyalásokat kíván folytatni és üdvö-
zölte a Kormány feketegazdaság elleni fellépését.

Hiányolta az adótörvények módosításához kapcsolódó
hatástanulmányok, indoklások és számítások közzétételét.

Kiemelte a kiskeresetû munkavállalók, valamint a
hosszú szolgálati idõvel rendelkezõ, közszférában dolgo-
zó tisztviselõk egyre nehezedõ helyzetét.

Kérte, hogy kerüljön további átgondolásra az adórend-
szer átalakítása, és szükségesnek vétel, hogy annak kedve-
zõ hatásai sokkal szélesebb társadalmi kört érintsenek.

A kisadók összevonása kapcsán egyetértett az admi-
nisztrációs terhek csökkentésével, és javasolta a szakkép-
zési járulék munkáltatók által történõ felhasználási rend-
szerének megtartását.

Kifejtette, hogy az értékalapú ingatlanadóztatást elfo-
gadhatónak tartja, abban az esetben, ha bevezetésével pár-
huzamosan a jövedelmek adóterhelése csökken. A javas-
latban szereplõ megoldást a munkavállalói oldal azért sem
fogadja el, mivel az önkormányzatokra hárítja át az adóz-
tatási kötelezettséget.

A járulékrendszer tervezett átalakítását a konkrét adatok
és számítások hiányában nem támogatja.

A munkáltatói oldal pozitívan értékelte, hogy az adó-
módosító törvényjavaslatokat idõben, a Kormány jóváha-
gyása, illetve a Parlamenthez történõ benyújtása elõtt tár-
gyalhatja az OÉT. Az alapos véleményezést azonban gya-
korlatilag lehetetlenné tette az egyeztetõ tárgyalásokra
rendelkezésre álló nagyon rövid idõ.

A véleményalkotást megnehezíti, hogy a törvényjavas-
lathoz semmilyen számítási anyagot, hatáselemzést, sõt in-
doklást sem kaptak az érdekképviseletek. Nem lehet tudni
az adóváltozások költségvetési hatásait, a lakosság, illetve
a vállalkozások adóterhelésének várható alakulását. Így
annak ismerete nélkül tárgyalja az OÉT az adótörvénye-
ket, hogy a konvergencia program keretit, ez évi várható
teljesítését figyelembe véve, milyen lehetõség van 2008-ra
az adóteher-csökkentésre.

Az adórendszer egyszerûsítése jegyében a legnagyobb
tétel a kisadók tervezett összevonása, ez azonban tartalmát
és mértékét tekintve is elfogadhatatlan az oldal számára.
Az összevonással javasolt 5,5%-os, munkabérre vetített
járulék mértéke az eddigiekhez képest – különbözõ vállal-
kozási csoportoknál differenciáltan, de – összességében
adóteher-növekedést jelent, tovább növelve az élõmunka
költségeit.

Pozitív lépésként értékelte az oldal az adómentes fej-
lesztési tartalék felemelését 25%-ról 50%-ra.

A munkáltatói oldal javasolta, hogy 50 millió forint
nyereségig 10%-os legyen a társasági adó.

Az új áfatörvény tervezetében számos, jelenleg hatály-
ban lévõ részszabály, fogalom megszûnik, és egy új, jogér-
telmezési folyamat kezdõdik. Mindez hosszúideig tartó
jogbizonytalanságot eredményez. Szükségesnek tartja az
oldal, hogy a PM tájékoztató kiadványokkal segítse a vál-
lalkozásoknak „lefordítani” az új törvényt a jelenleg is-
mert és használt fogalmakra. Szükségesnek tartja továbbá,
hogy az APEH tanúsítson türelmet, vegye figyelembe az új
törvény teremtette kezdeti bizonytalanságot.

A munkáltatói oldal egyetért a gazdaság fehérítésével
– a megemelt bírságok mellett –, azonban kifogásolja,
hogy a jogszabály nem tesz különbséget a szándékos adó-
csalás és az adózás közben elkövetett hibák között.

A kormányzati oldal részérõl a pénzügyi tárca vezetõje
jelezte, hogy a jövõ évi adócsomag elõkészítése során a
lefolytatott egyeztetések és konzultációk eredményérõl
a Kormány tájékoztatni fogja a szociális partnereket,
egyszers-mind felhívta a figyelmet arra, hogy nem kerül-
hetnek veszélybe a konvergencia program egyensúlyt javító
intézkedései.

2. Az OÉT megvitatta a 2007. második féléves munka-
programját.

A munkavállalói oldal vállalta a bérgarancia-rendszer-
rõl, valamint a csõd- és felszámolási eljárásról szóló törvé-
nyek átfogó felülvizsgálatára vonatkozó elõterjesztések
kidolgozását és az OÉT plenáris ülésre való beterjesztését.
Így azok az OÉT 2007. második féléves munkaprogramjá-
ban szerepelhetnek.

A munkavállalói oldal javasolta az egészségbiztosítási
rendszer átfogó reformjáról szóló koncepció napirendre
tûzését. A kormányoldal a javaslat tartalmának pontosítá-
sát kérte, tekintettel arra, hogy az egészségügyi reformlé-
pések kidolgozott javaslatai rendre az OÉT elé kerülnek
véleményezés céljából. Az OÉT 2007. második félévi
munkaprogramjában a kormányoldal elõterjesztésében
szerepel az egészségbiztosítás átalakításával kapcsolatos
jogszabálytervezetek megvitatása. A munkavállalói oldal
ezt nem fogadta el, és ragaszkodott eredeti javaslatához,
hogy a koncepciót az OÉT tûzze napirendjére.
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A munkavállalói oldal – korábban – írásban átadott ja-
vaslatainak a 2007. második féléves munkaprogramban
való szerepeltetését és megvitatását a felek egy késõbbi so-
ros elnöki ülésen véglegesítik.

Az OÉT elfogadott munkaprogramját a melléklet tartal-
mazza.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Melléklet

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2007. második félévi

munkaprogramja
(Elfogadta az OÉT 2007. szeptember 24-i ülése)

I.
Plenáris ülésre javasolt témák

Szeptember

– Elõterjesztés a korkedvezmény-biztosítási járulék
megfizetése alóli mentesítésrõl szóló törvényjavaslatról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Szociális Bizottság, Munkavédelmi
Bizottság

– Elõterjesztés a 2008. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendrõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (SZMM)

– Tájékoztató az EU 2007. második féléves portugál el-
nökségi programjáról, az ehhez kapcsolódó magyar priori-
tásokról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (KüM)

– Javaslat az OÉT 2007. második féléves munkaprog-
ramjára

Elõterjesztõ: (OÉT)

– Elõterjesztés az egyes adótörvények módosításáról
szóló törvényjavaslatról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (PM)

Szakértõi elõkészítés: Gazdasági Bizottság

– Elõterjesztés az általános forgalmi adóról szóló új tör-
vényjavaslatról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal: (PM)

Szakértõi egyeztetés: Gazdasági Bizottság

Október

– Elõterjesztés a MK 2008. évi költségvetésérõl szóló
törvényjavaslatról és az ezt megalapozó egyes törvények
módosításáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (PM)

Szakértõi egyeztetés: Gazdasági Bizottság

– T/3245. számú törvényjavaslat a foglalkoztatói nyug-
díjról (második olvasatban)

– Elõterjesztés a szervezkedési szabadság jogának meg-
erõsítését célzó jogszabály-módosításra és más intézkedé-
sekre

Elõterjesztõ: munkavállalói oldal

Szakértõi elkészítés: Munkajogi Bizottság

– Elõterjesztés a lisszaboni akcióprogram végrehajtási
jelentésérõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (NFÜ)

Szakértõi egyeztetés: Nemzeti Fejlesztési Terv Bizott-
ság

– Elõterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítására vonatkozó
törvényjavaslatról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Szociális Bizottság

– Elõterjesztés a tisztességtelen kereskedelmi magatar-
tásról szóló 2005/29/EK irányelv átültetésérõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (GKM)

Szakértõi egyeztetés: Gazdasági Bizottság

– Elõterjesztés a 2008. évi OÉT bértárgyalások megkez-
désére

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (SZMM-PM)

Szakértõi egyeztetés: Bér és Kollektív Megállapodások
Bizottság

– Elõterjesztés az egészségbiztosítás átalakításával kap-
csolatos jogszabályokról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (EüM)

Szakértõi egyeztetés: Szociális Bizottság

– Javaslat a munkahelyi stresszre vonatkozó európai ke-
retmegállapodás magyarországi végrehajtására

Elõterjesztõ: munkavállalói oldal
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Szakértõi egyeztetés: Munkavédelmi Bizottság

– Elõterjesztés a munkavédelemrõl szóló 1993. évi
XCIII. törvény módosításáról

Elõterjesztõ: OMMF

Szakértõi egyeztetés: Munkavédelmi Bizottság

– Elõterjesztés az igénybe vehetõ rehabilitációs szolgál-
tatások körérõl, az eljárási szabályokról, a rehabilitációs
megállapodás megkötésérõl, továbbá a rehabilitációs
tervre vonatkozó részletes szabályokról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Szociális Bizottság (Rehabilitációs
munkacsoport)

November

– A társadalombiztosítás általános szabályairól szóló új
törvényjavaslat

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (KTNM)

Szakértõi egyeztetés: Szociális Bizottság

– Elõterjesztés az alkalmi munkavállalói könyvvel tör-
ténõ foglalkoztatásra vonatkozó szabályozás módosítására
(szakmai koncepció)

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Munkaerõpiaci Bizottság

– Elõterjesztés a külföldiek magyarországi foglalkozta-
tására vonatkozó szabályozás módosítására

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Munkerõpiaci Bizottság

– Elõterjesztés a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvény módosításáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (SZMM)

– Elõterjesztés az új Polgári Törvénykönyv tervezetérõl

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (IRM)

Szakértõi elõkészítés: Munkajogi Bizottság

December

– Elõterjesztés a bérgarancia rendszerrõl, valamint a
csõd- és felszámolási ejárásról szóló törvények átfogó felül-
vizsgálatáról

Elõterjesztõ: munkavállalói oldal

Szakértõi egyeztetés: Bér és Kollektív Megállapodások
Bizottsága

– Elõterjesztés Magyarország aktualizált konvergencia
programjáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (PM)

Szakértõi egyeztetés: Gazdasági Bizottság

– Tájékoztató a Munkaerõpiaci Irányító Testület elmúlt
idõszakban végzett munkájáról

Elõterjesztõ: kormányzati oldal (MAT titkársága)

II.

További, bizottsági elõkészítésre javasolt témák

– Elõterjesztés a bulgáriai és a romániai munkavállalók
magyarországi foglalkoztatására hozott átmeneti szabá-
lyok alkalmazásának munkaerõ-piaci tapasztalatairól
(SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Munkaerõpiaci Bizottság

– Elõterjesztés a rehabilitációs járadék, valamint a
komplex minõsítés rendszerének bevezetésével összefüg-
gésben a munkaképesség megváltozásával összefüggõ
szociális és egyéb ellátások összehangolt átalakításáról
(SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Szociális Bizottság (Rehabilitáci-
ós munkacsoport)

– Elõterjesztés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és más munkaügyi törvények
módosításáról (a Munka Törvénykönyvét érintõ jogszabá-
lyok vonatkozásában)

– A Munka Törvénykönyve átfogó felülvizsgálata, kon-
cepció készítése (SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Munkajogi Bizottság

– Elõterjesztés a felnõttképzésben megvalósuló szak-
mai gyakorlati képzés szabályozásáról (SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Szakképzési Bizottság

– Elõterjesztés a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról (SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Szakképzési Bizottság

– Elõterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
(SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Munkavédelmi Bizottság

– Elõterjesztés a nõk arányának növelésérõl a döntésho-
zatalban (stratégiai megalapozás) (SZMM)

Szakértõi egyeztetés: Esélyegyenlõségi Bizottság
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T á j é k o z t a t á s

a Munkaügyi Szakértõk Országos Névjegyzékérõl

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintõ szakterületeken a 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a
Munkaügyi Szakértõk Országos Névjegyzékének kiegészítése 2007. október

Név-
jegyzék

sorszáma

Elõzõ
engedély
sorszáma

Szakértõ neve Elérhetõségi címe Telefon
Szakterület,

és azon belüli
részterület(ek)

Engedély
érvényességi

ideje

Név-
jegyzékbõl

törlés
idõpontja

257. Somodiné Hajdú Éva 1136 Budapest, Hegedûs
Gy. u. 49-51.

70/456-1870 J. Felnõttképzés 4 2012. 10. 15.

381. Rákosi Szilvia 1094 Budapest, Páva u. 33. 472-2712,
20/522-3159

J. Felnõttképzés 1, 5 2012. 10. 15.

528. Dr. Füzi István 1025 Budapest, Szépvölgyi út 148/4. 20/990-5825 K. Foglalkozási
rehabilitáció

4,5 2012. 10. 15.

529. Fazekas Gabriella Ibolya 3525 Miskolc, Széchenyi u. 15. 46/341-892 J. Felnõttképzés 2 2012. 10. 15.

530. Nagy János 3200 Gyöngyös, Csalogány út 39. 37/317-138 J. Felnõttképzés 2 2012. 10. 15.

531. Fehérvári Krisztina 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 15. 20/981-9232 J. Felnõttképzés 1,2,3,4,5,6 2012. 10. 15.

532. Tirpák András 3534 Miskolc, Gagarin u. 42. 30/645-1550 J. Felnõttképzés 2,5,6 2012. 10. 15.

533. Váradi Istvánné 4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 76. 30/248-8576 J. Felnõttképzés 2,4,5,6,8 2012. 10. 15.
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F e l h í v á s
szakmai tanulmányi versenyre

a 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,
akiknek 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

díjakElõdöntõ Döntõ

02. Szociális szolgáltatások szakmacsoport Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
BKMÖ Garbai Sándor
Szakközépiskolája,
Szakiskolája 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 Kéttannyelvû
Mûszaki Középiskola
és Kollégium
1097 Budapest, Timót u. 3.

2500 Ft/fõ
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Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakElõdöntõ 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 Szakközépiskola
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 számítástechnikai
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 Szakközépiskola
5001 Szolnok,
Tiszaparti sétány 2–3.

2500 Ft/fõ

8. Vegyipari versenyek
52 5412 01 Általános vegyésztechnikus

52 5412 02 Drog- és toxikológiai technikus
52 5499 10 Vegyipari minõségbiztosítási
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
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Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakElõdöntõ Döntõ

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

16. Ügyvitel szakmacsoport Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Andrássy György
Közgazdasági Szakközépiskola
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 Kereskedelmi
és Vendéglátóipari
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
Közgazdasági Szakközépiskola
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 Kereskedelmi
és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.

2500 Ft/fõ

18. 52 7822 02 Vendéglátó technikus
19. 52 7872 02 Idegenforgalmi technikus
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A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.

A versenyek döntõjén résztvevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a verseny-
részen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) be-
kezdése 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.

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 megfi-
zetni. A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számla-
számára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlap-
ján 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 –
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. Gyakorlócégek szakmai versenye
(Tanirodai verseny)

Ideje:
2008. február 14. 14 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskola
3300 Eger, Klapka György u. 7.

1000 Ft/fõ

2. „Vállalkozás és minõség”****
(Ifjú vállalkozók versenye
vállalkozás-,
vállalkozás-gazdálkodási ismeretet
tanulók számára)

Ideje:
2008. február 14. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Andrássy György Közgazdasági
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
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola
5000 Szolnok, Károly Róbert út 2.
Keszthely Város vendéglátó,
Idegenforgalmi, Kereskedelmi
Szakképzõ 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,
Idegenforgalmi és Vendéglátó
Szakközépiskola
7623 Pécs, Rét út 10.

1000 Ft/fõ
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Ssz. Versenycsoportok
A verseny idõpontja és helye

Nevezési
díjak

Elõdöntõ Döntõ

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/fõ

4. Komplex csoport**

5. Tantárgyi csoport

6. Inventor

7. Pneumatika verseny***
(Ipari pneumatikát és hidraulikát
tantárgyi környezetben tanulók
számára)

Ideje:
2008. február 15. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 31.–április 1.
Helye:
Vas- és Villamos-ipari
Szakképzõ Iskola és Gimnázium
9700 Sopron, Ferenczy J. u. 7.

2500 Ft/fõ

8. Országos Elektronikai
Konstrukciós verseny***
(Ipari elektronikát tantárgyi
környezetben 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

10. Pattantyús Országos
Számítógépes Nyomtatott-
áramkör Tervezõ Verseny***
(Elektrotechnika-elektronika szak-
macsoport 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
Szakközépiskola 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-Magyarországi
Oktatási és Képzési Központ
3300 Eger, Rákóczi u. 2.
(Wigner Jenõ Mûszaki,
Informatikai Középiskola
és Kollégium)

díjtalan

11. 52 5422 01 Elektrotechnikai
technikus
52 5422 02 Erõsáramú
elektronikai technikus

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
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A versenyek döntõjén résztvevõ 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 versenyõ,
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 Gépszerkesz-
tõ technikus, 52 5499 01 Automatizálási technikus (gépészet szakirány)

*** a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarésze alól mentesül és jeles osztályzatot kap az alábbi szakképesítések azon
végzõs 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 sza-
bályozástechnikai technikus

◊ Országos Elektronikai Konstrukciós verseny: 52 5423 06 Mechatronikai technikus, 52 5423 02 Ipari elektro-
nikai technikus, 52 5423 01 Híradásipari technikus, 52 5423 03 Ipari informatikai technikus

◊ Pattantyús Országos Számítógépes Nyomtatott-áramkör Tervezõ Verseny: 52 5499 01 Automatizálási techni-
kus (elektronikai szakirány), 52 5423 02 Ipari elektronikai technikus, 52 5423 01 Híradásipari technikus, 52 5423 03 Ipari
informatikai technikus.

**** a szakmai vizsga alábbi vizsgatantárgya(i) alól mentesül és jeles osztályzatot kap a következõkben felsorolt
szakképesítések azon végzõs tanulója, aki eléri a verseny döntõjén a megszerezhetõ összpontszám 60%-át: 52 3432 03
Vállalkozási ügyintézõ (Vállalkozásgazdálkodási ismeretek – gyakorlati-írásbeli vizsga); 52 3432 04 Pénzügyi-számvi-
teli ügyintézõ (Vállalkozásgazdálkodási ismeretek – gyakorlati-írásbeli vizsga); 54 4641 01 Gazdasági informatikus I.
(Gazdasági 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 vizs-
ga, 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 Idegennyelvi 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

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 megfi-
zetni. A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola szám-
laszámára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a hon-
lapján közzé teszi.
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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 Szakközépiskola
3534 Miskolc, Gagarin u. 54.

2500 Ft/fõ

Gépészet csoport A

1. 31 5216 10 Gázvezeték-
és készülékszerelõ

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,
Vasmû 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
Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium
6725 Szeged,
Kálvária sgt. 84.

2500 Ft/fõ

7. 31 5236 03 Szellõzõ-
és klímaberendezés-szerelõ

8. 31 5236 01 Ipari- és kereskedelmi
hûtõgépszerelõ

06. Elektrotechnikai-elektronikai
szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 26–28.
Helye:
Liska József Erõsáramú
Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium
5100 Jászberény,
Rákóczi út 13.

2500 Ft/fõ

9. 51 5223 01 Elektronikai mûszerész
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Ssz.
Szakma-
csoport Komplex tanulmányi versenyek

A verseny idõpontja és helye
Nevezési díjak

Elõdöntõ Döntõ

17. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 26–28.
Helye:
Pálffy Miklós Kereskedelmi
Szakközépiskola
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 résztvevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a verseny-
részen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
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 megfi-
zetni. A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számla-
számára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlap-
ján 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
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Ssz. Versenycsoportok
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
Elõdöntõ Döntõ

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) szakké-
pesítést 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 megküldé-
sével értesíti. A szakképesítés bizonyítványát az Igazolás alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet 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 megfi-
zetni. A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számla-
számára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlap-
ján közzé teszi.
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleményei

Közlemények

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának
közleménye

a regisztrált gépjármûbontási tevékenységet végzõkrõl,
valamint a bontási tevékenységet nem végzõ gépjármû-átvevõhelyekrõl

(2007. október 25-ei állapot)

Az NKH Kimelt Ügyek Igazgatósága – a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 12. § (3) bekez-
désében foglalt feladatának megfelelõen – a gépjármûbontó tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezetekrõl és a hozzájuk tartozó bontási tevékenységet nem vég-
zõ gépjármû-átvevõhelyekrõl vezetett nyilvántartásába felvett adatokat a következõk szerint teszi közzé:

Gépjármûbontást végzõ átvevõhelyek

Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Bontási tevékenységet végzõ telephelyének címe Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység *

szgk tgk busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû Szolg. Saját Ism.

Bács-Kiskun megye

Osza János, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 8. 6000 Kecskemét, Gõzmalom u. 1. 2008. február 16. X X X X X X X

Dél-magyarországi „MÉH” Nyersanyag-
hasznosító Zrt., 6721 Szeged,
Bocskai u. 8/B.

6000 Kecskemét, Napsugár u. 2. 2008. június 21. X X X X X X X X

Kinca Autóker Kft., 6237 Kecel,
Császártöltési u. 63.

6237 Kecel, Császártöltési u. 63. 2008. szeptember 19. X X X X X X X X

Veszelszki János, 6000 Kecskemét,
Napsugár u. 2.

6000 Kecskemét, Napsugár u. 2. 2008. június 15. X X X X X X X

KALO-MÉH Trans Kft., 6200 Kiskörös,
Ciglédi kertek

6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 2010. március 6. X X X X X X X X

Kozák Autóbontó Kft., 6235 Bócsa,
Petõfi S. u. 2.

6235 Bócsa, I. körzet 128/F. 2009. decemder 7. X X X X X X X X

Muzsik Péter, 6120 Kiskunmajsa,
Iparhegyi u. 10/3.

6131 Szank, Béke u. 133. 2009. szeptember 5. X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Bontási tevékenységet végzõ telephelyének címe Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység *

szgk tgk busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû Szolg. Saját Ism.

Bács-Kiskun megye

Kun Metál Broker Kft., 6120 Kiskunmajsa,
Csontos K. u. 99.

6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 99. 2011. február 5. X X X X X

Simonyi György Sándor,
6100 Kiskunfélegyháza, Szélmalom u. 13.

6100 Kiskunfélegyháza, Szélmalom u. 13. 2011. április 20. X X X X X X X X

Áron-Car Bt., 6200 Kiskõrös,
Mohácsi út 57/1.

6200 Kiskõrös, Dózsa Gy. u. 80/3. 2010. március 20. X X X X X X X

Borbényi Autó Kft., 6237 Kecel,
Ifjúság u. 37.

6300 Kalocsa, Kültelek 3. 2008. október 21. X X X X X X

Baranya megye

Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 7634 Pécs, Cserkút hrsz.: 0101/7. 2008. október 31. X X X X X X X X

S.I.P.–Serena Ipari Park Kft., 7800 Siklós,
Ipartelep út 2.

7800 Siklós, Ipartelep út 2. 2010. december 31. X X X X X X X X X

Steel Metál Kft., 7773 Villány,
Ady fasor 3/A.

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 34. 2008. október 1. X X X X X X X X X X

Békés megye

„S & R” Ker. és Szolg. Bt., 5630 Békés,
Szõlõ u. 8.

5700 Gyula, Külterület 0585/62 2009. december 31. X X X X X X

Roadster Autóbontó Kft., 5600 Békéscsaba,
Szarvasi út 115.

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 115. 2010. január 31. X X X X X X X X X

Afit Kft., 5700 Gyula, Csabai u. 9. 5700 Gyula, Csabai út 9. 2008. október 30. X X X X X X X

Wenn Bt., 5920 Csorvás, Rákóczi út 72. 5920 Csorvás, Rákóczi u. 72. 2011. február 12. X X X X X X X

Vas Ker Plusz Kft., 5630 Békés,
Szarvasi út 102.

5630 Békés, Szarvasi út 102. 2007. december 31. X X X X X X X

Dél-magyarországi „MÉH” Nyersanyag-
hasznosító Zrt., 6721 Szeged,
Bocskai u. 8/B.

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 24. 2008. október 1. X X X X X X X

Autó Ideál Kft., 5600 Békéscsaba,
Berényi út 135.

5600 Békéscsaba, Berényi út 135. 2009. augusztus 15. X X X X X X

Zalai Autó Kft., 5900 Orosháza,
Makói u. 35/1.

5900 Orosháza, Makói u. 35/1. 2009. november 23. X X X X X X X

Hõgyes Sándor, 5600 Békéscsaba,
Fábry u. 58/1.

5600 Békéscsaba, Fábry u. 58/1. 2009. április 7. X X X X X X

Kellner László, 5600 Békéscsaba,
Berényi út 27.

5600 Békéscsaba, Ipari út 17. 2011. április 5. X X X X X X

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

Észak-Magyarországi Méh Zrt.,
3527 Miskolc, Besenyõi út 16.

3527 Miskolc, Besenyõi út 16. 2011. március 23. X X X X X X X X X

Tóth Lajos, 3711 Szirmabesenyõ,
Széchenyi út 36.

3711 Szirmabesenyõ, TSZ major. 2010. július 31. X X X X X X X X

Kék Lajos, 3903 Bekecs, Béke u. 62. 3903 Bekecs, Béke u. 62. 2010. október 30. X X X X X X X X

Nagy Sándor, 3900 Szerencs,
Keleti Ipartelep 6.

3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 6. 2010. szeptember 30. X X X X X X X X

Harangi Kkt., 3433 Nyékládháza,
Széchenyi út. 37.

3433 Nyékládháza, Táncsics u. 2009. március 31. X X X X X X X X X X

Black Bontó Kft., 3527 Miskolc,
Besenyõi u. 24.

3527 Miskolc, Besenyõi u. 24. 2007. december 1. X X X X X X X X

Kiss József, 3400 Mezõkövesd,
Mátyás kir. út 237.

3400 Mezõkövesd, Mátyás kir. út 237. 2010. október 15. X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Bontási tevékenységet végzõ telephelyének címe Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység *

szgk tgk busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû Szolg. Saját Ism.

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

Sárospataki Autójavító Kft.,
3950 Sárospatak, Árpád út 9–11.

3950 Sárospatak, Árpád út 9–11. 2008. augusztus 31. X X X X X X X X X

Moniber Kft., 3433 Nyékládháza,
Ady E. út 49/A.

3433 Nyékládháza, Ady E. út 49/A 2008. június 1. X X X X X X X X X

Kaiser Kft., 3600 Ózd, Cipó út 9. 3600 Ózd, Kõalja út 111. 2008. december 31. X X X X X X X X

Tóth László, 3400 Mezõkövesd,
Antal út 18.

3400 Mezõkövesd, Eper út 57. 2009. június 30. X X X X X X X X X X

Farkas Imre, 3573 Sajópetri, Deák F. út 26. 3573 Sajópetri, Egri út 1. 2009. június 30. X X X X X X X X X X

Remenyik és Társa Bt., 3719 Arnód,
Esze T. út 10.

3791 Sajókeresztúr, BÉM Ipartelep 2008. november 30. X X X X X X X X X

Budapest

MATT-KER Kft., 1131 Budapest,
Kámfor u. 18.

1138 Budapest, Újpalotai út 20–22. 2008. augusztus 31. X X X X X X

ERECO Zrt., 1106 Budapest,
Gránátos u. 1–3.

1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 2009. július 31. X X X X X X X X

LOACKER Kft., 1211 Budapest,
Gyepsor u. 1.

1095 Budapest, Hídépítõ u. 15. 2009. október 31. X X X X X X X

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A. 1239 Budapest, Ócsai út 4/A. 2008. január 30. X X X X X X X

Szira Károly, 1108 Budapest,
Harmat u. 224.

1108 Budapest, Harmat u. 224. 2010. január 31. X X X X X X

Gazsó Kreatív Bt., 1214 Budapest,
Mikes Kelemen u. 10.

1214 Budapest, Martinovics u. 32. 2008. március 31. X X X X X X

Ambrus Ferenc, 1106 Budapest,
Keresztúri út 82.

1106 Budapest, Keresztúri út 82. 2009. június 30. X X X X X X

FE-FERRUM Kft., 1106 Budapest,
Jászberényi u. 18–20.

1106 Budapest Jászberényi u. 18–20. 2009. október 31. X X X X X

Rizmajer György, 1106 Budapest,
Keresztúri út 82.

1106 Budapest, Keresztúri út 82. 2008. november 30. X X X X X

Csongrád megye

Roncs Autó és Alkatrész Kft., 6728 Szeged,
Kollégiumi út 8.

6728 Szeged, Kollégiumi út 8. 2008. december 11. X X X X X X X X X

Autofrance Kft., 6791 Szeged, Szilva u. 3. 6791 Szeged, Szilva u. 3. 2008. március 8. X X X X X X X X X

Babsch Jenõ ev., 6800 Hódmezõvásárhely,
Kishomok 21429

6800 Hódmezõvásárhely, Kishomok 21429 2008. március 31. X X X X X X

Dél-magyarországi „MÉH”
Nyersanyaghasznosító Zrt., 6721 Szeged,
Bocskai u. 8/B.

6728 Szeged, Dorozsmai út 50. 2008. június 3. X X X X X X X

Molnár Zsolt ev., 6640 Csongrád,
Széchenyi u. 94.

6640 Csongrád, Széchenyi u. 94. 2008. június 27. X X X X X X

Kõsasváry Ernõ ev.,
6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 1418

6800 Hódmezõvásárhely, Tanya 1418. 2008. július 7. X X X X X X

Regionális Autóroncs Feldolgozó Kft.,
6725 Szeged, Tompai kapu 2.

6725 Szeged, Tompai kapu 2. 2008. július 28. X X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Bontási tevékenységet végzõ telephelyének címe Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység *

szgk tgk busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû Szolg. Saját Ism.

Fejér megye

Alba Monaco Bt., 8000 Székesfehérvár,
Szekfû Gy. u. 14.

8141 Sárpentele, Széchenyi Zs. u. 5. 2008. március 31. X X X X X X X

Szûcsné Kalocsa Beáta,
8000 Székesfehérvár, Tompa M. u. 111/B.

8000 Székesfehérvár, Tompa M. u. 111/B. 2008. május 1. X X X X X X X

Földvár Metál Kft., 7020 Dunaföldvár,
Liszt F. u. 46.

2024 Elõszállás, hrsz.: 0485/4. 2007. december 31. X X X X X X X

Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 8052 Fehérvárcsurgó,
Moharakodó ipartelep hrsz.: 0171/2

2008. április 15. X X X X X X

„Tomy” Autójavító és Alkatrészkereskedõ Bt.,
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 26.

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 26. 2007. november 30. X X X X X X X

Imet Használtautó-Alkatrész Kereskedelmi Kft.,
8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 62.

8000 Székesfehérvár, Csutora u. 21. 2007. december 31. X X X X X X X

Dabroweb Kft., 2400 Dunaújváros,
Budai N. A. u. 40.

2400 Dunaújváros, Budai N. A. u. 40. 2009. április 1. X X X X X X X

Észak-Dunántúli MÉH Zrt., 9024 Gyõr,
Bartók B. u. 4.

8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 24. 2010. október 31. X X X X X

Gyõr-Moson-Sopron
megye

Bontótéka Kft., 9400 Sopron, Bécsi u. 15. 9485 Nagycenk, Vízálló major 2009. augusztus 31. X X X X X X X X X

Lajter Kft., 9400 Sopron, Gyõri u. 50/H. 9400 Sopron, Gyõri u. 50/H. visszavonásig érvényes X X X X X X X

Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 9027 Gyõr, Reptéri u. 2. 2009. május 17. X X X X X X

Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 9400 Sopron, Ipar krt. 14. 2009. május 17. X X X X X X

Kráz Kft., 9184 Kunsziget, Gyõri u. 4. 9153 Öttevény, hrsz.: 075/9. 2010. augusztus 27. X X X X X X X

Cseh Ferenc, 9364 Cirák, Fõ u. 88. 9364 Cirák, Fõ u. 88. 2009. április 28. X X X X X X X

Méh-Vit Kft., 9300 Csorna,
Táncsics u. 37/C.

9330 Kapuvár, Babóti sor 4. 2009. május 26. X X X X X X

ÉPFU Tanoda Kft., 9028 Gyõr,
Fehérvári u. 80.

9028 Gyõr, Fehérvári u. 80. 2010. február 8. X X X X X X X

Észak-Dunántúli MÉH Zrt., 9024 Gyõr,
Bartók B. u. 4.

9028 Gyõr, Sashegy-puszta 1. 2009. június 30. X X X X X

Kovács Vilmos, 9200 Mosonmagyaróvár,
Töltés u. 27.

9600 Mosonmagyaróvár, Töltés út 6. 2008. április 26. X X X X X X X

Gulyás Autóbontó és Szerviz, 9300 Csorna,
Béke u. 27.

9300 Csorna, Ady E. út 6. 2008. április 20. X X X X X X X

Szabó Árpád, 9330 Kapuvár,
Szt. István u. 83.

9352 Veszkeny, Fõ u. 182. 2007. december 13. X X X X X X

Lendvay Autószerviz Kft.,
9483 Sopronkövesd, Kossuth u. 204.

9483 Sopronkövesd, Kossuth u. 204. 2008. május 17. X X X X X X

ÉP-LAK Generál Kft., 9126 Gyarmat,
Kossuth u. 17.

9126 Gyarmat, hrsz.: 08/13 2008. április 26. X X X X X X

Szõllõsi Miklós, 8545 Gyarmat, Fõ u. 46. 8545 Gyarmat, Fõ u. 46. 2009. június 13. X X X X X X

3716
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2007/50.szám



Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Bontási tevékenységet végzõ telephelyének címe Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység *

szgk tgk busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû Szolg. Saját Ism.

Hajdú-Bihar megye

CZS Kft., 4029 Debrecen, Pacsirta u. 26. 4031 Debrecen, Határ u. 31. 2008. december 31. X X X X X X X X

Fazekas M. S. Kft.,
4220 Hajdúböszörmény, Külsõ Hadházi u. 23.

4220 Hajdúböszörmény,
Külsõ Újvárosi út hrsz.: 0358/8

2008. április 30. X X X X X X X

Flivver 8 Bt., 4220 Debrecen, Szondi u. 22. 4032 Debrecen, Biczó I. kert 01125/73. 2008. december 31. X X X X X X X X

Gulya András, 4100 Berettyóújfalu,
Népliget u. 15.

4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u. 61. 2008. március 31. X X X X X X X X

Sofém Kft., 4033 Debrecen,
Szabó Pál u. 18.

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 2008. május 30. X X X X X X X X

Guj Mária, 4031 Debrecen, Csap u. 10. 4031 Debrecen, Kishatár u. 28. 2008. augusztus 31. X X X X X X X X

Charlie–95 Kft., 4030 Debrecen,
Gázvezeték u. 14/B.

4273 Hajdúbagos, hrsz.: 0135/25 2008. július 31. X X X X X X X X

Hevesi Nyugati Bontó Kft., 4031 Debrecen,
Legányi u. 7.

4031 Debrecen, Legányi u. 7. 2009. január 31. X X X X X X X X

Mituska Mihály, 4287 Vámospércs,
Orgona u. 21.

4287 Vámospércs, Orgona u. 21. 2009. június 30. X X X X X X X X

UD Stahl Recycling Kft.,
4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.

4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2. 2010. szeptember 30. X X X X X X X

Stabil-Car Kft., 4010 Debrecen-Pallag,
Daróczi V. u. 18.

4030 Debrecen, Mikepércsi út 0505/12 2008. augusztus 31. X X X X X X X X

Zámmi Kft., 4150 Püspökladány,
Bocskai u. 47.

4150 Püspökladány, Bocskai u. 47. 2009. szeptember 30. X X X X X X X X

Kerukon 2005 Kft., 4264 Nyírábrány,
Iskola u. 32.

4264 Nyírábrány, Iskola u. 32. 2008. október 31. X X X X X X X X

Heves megye

Bucholcz Mario, 3356 Kompolt,
Kápolnai út 22.

3356 Kompolt, Kápolnai út 22. 2008. január 1. X X X X X X X X X

Észak-Magyarországi Méh Zrt.,
3527 Miskolc, Besenyõi út 16.

3200 Gyöngyös, Kõkút út 1. 2009. szeptember 14. X X X X X X X X X

Bíró János, 3300 Eger, Laktanya út 1. 3397 Maklár, Dózsa György út 34. 2010. augusztus 31. X X X X X X X

Autóbontó 60 Kft., 3000 Hatvan,
Papp Malom hrsz.: 0369/3

3000 Hatvan, Papp Malom hrsz.: 0369/3 2010. április 30. X X X X X X X

Márkus Tibor, 3000 Hatvan, Bem J. út 84. 3000 Hatvan, Bem J. út 84. 2009. április 30. X X X X X X X

Fügedi Antal, 3031 Zagyvaszántó,
Móricz Zs. u. 19.

3031 Zagyvaszántó, Jókai út 747. 2008. július 31. X X X X X X

Jász-Nagykun-Szol-
nok megye

Multi-Terra Kft., 5420 Túrkeve,
Kinizsi u. 49.

5420 Túrkeve, Kinizsi u. 49. 2007. december 31. X X X X X X X X

Karcagi Ferro-metál Kft., 5300 Karcag,
Gyarmati út 21/1.

5300 Karcag, Gyarmati út 21/1. 2008. augusztus 31. X X X X X X X

Papp és Papp Bt., 5000 Szolnok,
Panel u. 17.

5000 Szolnok, Panel u. 17. 2009. április 30. X X X X X X X X X X

Nagy és Éder Kft., 5000 Szolnok,
Nagysándor József u. hrsz.: 15745/9

5000 Szolnok, Nagysándor József u. hrsz.:
15745/9

2010. július 31. X X X X X X

Alcufer Kft., 5000 Szolnok, Gyökér u. 2. 5000 Szolnok, Gyökér u. 2. 2008. június 30. X X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Bontási tevékenységet végzõ telephelyének címe Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység *

szgk tgk busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû Szolg. Saját Ism.

Komárom-Esztergom
megye

Torma Csaba Buli Autóbontó,
2900. Komárom, Arany J. u. 37.

2900 Komárom, Arany J. u. 37. 2008. szeptember 21. X X X X X X X

Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 50/C. 2008. február 17. X X X X X X X X

Autó Göbölös Kft., 2900 Komárom,
Arany J. u. 37.

2900 Komárom, Környei u. 33. 2010. szeptember 1. X X X X X X X

Vértes-Metál Kft., 2840 Oroszlány,
Illyés Gyula u. 3.

2840 Oroszlány,
Szentborbála u. 14. (Ip. Park)

2009. január 3.
(nem jogerõs)

X X X X X X X

Nógrád megye
Maszlik József, 2693 Becske, Fõ út 22. 2693 Becske, Fõ út 22. 2009. május 31. X X X X

Kim-Via Kft., 1133, Budapest, Gogol u. 27. 3135 Szécsényfelfalu, Major 2009. november 20. X X X X X X X X X

Pest megye

Jap-ker Kft., 2000 Szentendre,
Dózsa György út 26.

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 2007. december 31. X X X X X X

Autobontó és Vegyes Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.,
2737 Ceglédbercel, Vasút u. 37.

2213 Monorierdõ,
Barátság u. hrsz.: 0263/18

2008. november 15. X X X X X X X

Mandy Car Kft., 1154 Budapest,
Nádastó u. 99.

2300 Ráckeve, Lórévi út hrsz.: 0273/37 2009. március 31. X X X X X X X X X

PIKK-PAKK Kft., 2000 Szentendre,
Kõzúzó u. 18.

2000 Szentendre, Kõzúzó u. 18. 2009. április 30. X X X X X X X

Benkõ Kft., 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 1. 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 28. 2009. október 31. X X X X X X X

Jakab és Szûcs Bt., 2162 Õrbottyán,
Fõ út, Ipartelep hrsz.: 21/62

2162 Õrbottyán,
Fõ út, Ipartelep hrsz.: 21/62

2007. december 31. X X X X X X X X

Mátyás Péter, 2721 Pilis,
Homoki szõlõ dûlõ 1.

2721 Pilis, Homoki szõlõ dûlõ 1. 2010. január 31. X X X X X X X X X

WEDNEX Kft., 1162 Budapest,
Rákosi út 194.

2300 Ráckeve, Lórévi u. hrsz.: 0273 2008. március 30. X X X X X X X X X

Volánbusz Rt., 1134 Budapest,
Szabolcs u. 17.

2700 Cegléd, Külsõ Kõrösi út 2008. december 31. X X X X X

HEXA-COOP Szövetkezet, 2700 Cegléd,
Külsõ Jászberényi út 3.

2700 Cegléd, Külsõ Jászberényi út 3. 2011. október 31. X X X X X X X X X X

Danielisz Lászlóné, 2151 Fót,
Vadas dûlõ 126.

2151 Fót, Károlyi u. 44. 2009. március 31. X X X X X X

For-Mucha Kft., 1161 Budapest,
Tordai u. 18.

2141 Csömör, Határ u. 1. 2008. augusztus 26. X X X X X X

Cerrus Zrt., 2100 Gödöllõ,
Isaszegi út 0174/22.

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 0174/22. 2010. április 30. X X X X X X X X X

Forwell-Kamion Kft., 2340 Kiskunlacháza,
Alma u. 2.

2340 Kiskunlacháza, Alma u. 2. 2009. augusztus 15. X X X X X X X X

Kauf-Fer Kft., 2310 Szigetszentmiklós,
Alkotás u. 8.

2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 60. 2009. június 30. X X X X X X X

M+P 2004 Kft., 2049 Diósd,
Székely A. u. 5.

2461 Tárnok, Dózsa Gy. Út 1/J. hrsz.: 3923 2010. május 31. X X X X X X X X X

Maka és Társa Bt., 2711 Tápiószentmárton,
Mátyás király u. 6.

2711 Tápiószentmárton, Bem u. 10. 2010. február 28. X X X X X

Vas-Méh-Kas Kft., 2340 Kiskunlacháza,
Rákóczi u. 76.

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 76. 2009. augusztus 31. X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Bontási tevékenységet végzõ telephelyének címe Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység *

szgk tgk busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû Szolg. Saját Ism.

Pest megye

Metálo-Ker Kft., 1172 Budapest,
Jászdózsa u. 45.

2119 Pécel, Maglódi u. 100. 2008. július 30. X X X X X X X

Pharos ‘95 Kft., 2336 Dunavarsány,
51-es fõút 26. km

2336 Dunavarsány, 51-es fõút 26. km 2008. június 30. X X X X X X X

Rozsdás Kft., 2740 Abony, Baross G. út 2. 2740 Abony, Baross G. út 2. 2010. február 28. X X X X X X X X

Észak-Dunántúli MÉH Zrt., 9024 Gyõr,
Bartók B. u. 4.

2880 Vecsés, Széchenyi u. 152. visszavonásig
érvényes

X X X X X X X X

Weiland Autó Kft., 2521 Csolnok,
Tulipán u. 1.

2080 Pilisjászfalu, Tinnyei út 2008. május 31. X X X X X X X X X

Zombori Autóház Kft., 2750 Nagykõrös,
Losonczy u. 39.

2750 Nagykõrös, Ceglédi út 21/C. 2009. január 31. X X X X X X X

Rizi Roncs Kft., 2373 Dabas, Beton út 1. 2373 Dabas, Beton út 1. 2008. szeptember 30. X X X X X X X X

Somogy megye

Nagy Autóbontó Kft.,
8600 Siófok-Szabadifürdõ, Verebesi u. 12.

8600 Siófok-Szabadifürdõ, Verebesi u. 12. 2008. április 30. X X X X X X X X X X

Bock és Sas Kft., 8618 Kereki, Petõfi u. 2. 8618 Kereki, Petõfi u. 2. 2007. december 31. X X X X X X X X X

Kelet Kkt., 8652 Siójut, Kossuth u. 16. 8652 Siójut, Kossuth u. 16. 2008. április 15. X X X X X X X X X

Nava-Hörby Bt., 8600 Siófok,
Honvéd u. 59.

8600 Siófok, Honvéd u. 59. 2008. szeptember 30. X X X X X X X

Varese Autószerviz Kft., 8693 Lengyeltóti,
Fonyódi u. 10.

8693 Lengyeltóti, Fonyódi u. 10. 2009. augusztus 31. X X X X X X X

Mezõ-Kex Kft., 8693 Lengyeltóti,
Fonyódi u. 10.

8693 Lengyeltóti, Fonyódi u. 10. 2010. február 1. X X X X X X X

Marcali Autójavító Kft., 8700 Marcali,
Berzsenyi u. 97.

8700 Marcali, Berzsenyi u. 97. 2010. április 7. X X X X X X X

Euroautó Kft., 8600 Siófok-Kiliti,
Honvéd u. 091/15

8600 Siófok-Kiliti, Honvéd u. 091/15. 2008. június 30. X X X X X X X X X

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Szilent Kft., 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 4. 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 4. 2008. november 30. X X X X X X X X

Gyetkó László, 4600 Kisvárda,
Magyar u. 18.

4524 Ajak, külterület hrsz.: 0149/2 2008. május 31. X X X X X X X X

Moravecz Autó, 4400 Nyíregyháza,
Kosztolányi u. 3.

4400 Nyíregyháza, Kosztolányi u. 3. 2008. május 31. X X X X X X

KO-SZA Trade Bt., 4400 Nyíregyháza,
Tulipán u. 14.

4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 14. 2008. június 30. X X X X X X X X

Tóth Béla, 4800 Vásárosnamény,
Damjanich u. 45.

4800 Vásárosnamény,
Vécsey Károly u. 22–24.

2009. február 28. X X X X X X X X

Roncs Merci Bt., 4400 Nyíregyháza,
Tulipán u. 28.

4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 28. 2008. szeptember 30. X X X X X X

Dobos László, 4700 Mátészalka,
Búza tér 11.

Mátészalka, 4700 Ipari u. 8. 2008. szeptember 30. X X X X X X X

Nagy László, 4700 Mátészalka,
Budai Nagy Antal u. 12.

Mátészalka, 4700 Kocsordi u. 14. 2008. május 30. X X X X X X X

Fato Kft., 4400 Nyíregyháza,
Korányi F. u. 270.

4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi u. 45/B. 2008. július 31. X X X X X X X

Fáradi Bt., 4623 Tuzsér, Kossuth u. 1. 4623 Tuzsér, Kossuth u. 1. 2009. július 31. X X X X X X X X X
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Bontási tevékenységet végzõ telephelyének címe Veszélyeshulladék-kezelõi
engedély érvényességi ideje

Bontott jármûvek jellemzõi Bontási tevékenység *

szgk tgk busz pót-
kocsi

ben-
zines

gáz-
olajos

gáz-
üzemû Szolg. Saját Ism.

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

Bodnár MÉH Kft., 4600 Kisvárda,
Temesvári u. 9.

4600 Kisvárda, Temesvári u. 9. 2008. július 31. X X X X X X X

Bio Ház Trade Kft., 4026 Debrecen,
Mester u. 1.

4400 Nyíregyháza, Táltos u. 4. 2009. szeptember 30. X X X X X X X

Barker Kft., 4400 Nyíregyháza,
Korányi F. u. 174.

4562 Vaja, Rohodi u. 0119/40. 2010. március 31. X X X X X X X X

Nyírség -MÉH Kft., 4400 Nyíregyháza,
Kállói u. 71/a.

4400 Nyíregyháza, Kállói u. 71/A. 2008. szeptember 30. X X X X X X X

Tolna megye

MOBITAL Kft., 7150 Bonyhád,
Szerdahely 39.

7150 Bonyhád, Szerdahely 39. 2008. január 31. X X X X X X X X X X

Duna-Autó Alkatrészker. Kft.,
7045 Györköny, Fõ u. 14.

7030 Paks, Tolnai u. 145. 2010. február 15. X X X X X X X X X X

Vida Fivérek Hörby Bt., 7200 Dombóvár,
Ivanich u. 47.

7200 Dombóvár, Ivanich u. 47. 2008. január 31. X X X X X X X X X X

Vas megye

TEMPO Autószerviz Kft.,
9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7.

9700 Szombathely, Söptei u. hrsz.: 2008/5. 2015. február 1. X X X X X X X X

Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72. 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72. 2010. augusztus 3. X X X X X X

Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 9700 Szombathely, Mérleg u. 5. 2010. december 28. X X X X X X X X

Sprint-Plusz BT., 9700 Szombathely,
Külsõ Pozsonyi u. 50.

9700 Szombathely, Külsõ Pozsonyi u. 50. 2010. március 22. X X X X X X X

Veszprém megye

Varga és Társa Kft., 8440 Herend,
Orgona u. 2.

8443 Bánd, Petõfi S. u. 66. 2009. május 31. X X X X X X

Glück és Társa Bt., 8440 Herend,
Kossuth L. u. 151.

8440 Herend, Kültelek 4. 2009. április 30. X X X X X X

Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 8200 Veszprém, Házgyári u. 3. 2008. április 30. X X X X X X X X

Észak-Dunántúli MÉH Zrt., 9024 Gyõr,
Bartók B. u. 4.

8200 Veszprém, Kisréti u. 5. 2009. június 30. X X X X X

Dorka-Car Kft., 8330 Sümeg,
Külterület hrsz.: 03/12.

8330 Sümeg, Külterület hrsz.: 03/12. 2008. június 30. X X X X X

Bakony Volán Zrt., 8416 Dudar,
Vasútállomás 7.

8416 Dudar, Vasútállomás 7. 2009. október 30. X X X X X X X X X

Vas-Fém Hulladék Kft., 8400 Ajka,
Zagy tér 3.

8400 Ajka, Zagy tér 3. 2008. szeptember 30. X X X X X X X

Zala megye

R-TEAM ‘99 BT., 8800 Nagykanizsa,
Petõfi u. 116.

8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 116. 2012. november 7. X X X X X X X X

Lõrincz Autóbontó Kft.,
8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 7.

8900 Zalaegerszeg, Csácsi u. 82. 2010. március 7. X X X X X X X X

Pintér József, 8900 Zalaegerszeg,
Ebegényi u. 16.

8900 Zalaegerszeg, Ebegényi u. 16. 2010. április 7. X X X X X X X X

Friedrich Autóház EC, 8900 Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 43.

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 43. 2010. október 10. X X X X X X X X

Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 8. 2015. szeptember 13. X X X X X X X X

Szirti Tibor, 8862 Semjénháza, Ady u. 2. 8800 Nagykanizsa, Bajcsai u. hrsz.: 0285/7 2010. december 1. X X X X X X X

* Szolg.: gépjármûfenntartói szolgáltatásként végzett bontási tevékenység.
Saját: saját jármûveken végzett bontási tevékenység.
Ism.: ismételt felhasználásra is végzett bontási tevékenység.
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Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Baranya megye
ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 7600 Pécs, Gomba u. 4.

Steel Metál Kft., 7773 Villány, Ady fasor 3/A. 7773 Villány, Ady fasor 3/A.

Bács-Kiskun megye

Dél-magyarországi „MÉH” Nyersanyaghasznosító Zrt.,
6721 Szeged, Bocskai u. 8/B.

6500 Baja, Nagy István u. hrsz.: 10028/3

6100 Kiskunfélegyháza, Halasi út. 24.

Kecskeméti Károly Sándor, 6200 Kiskörös, Izsáki u. 19. 6200 Kiskörös, Izsáki u. 19.

Kalo-Méh Trans Kft., 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 6000 Kecskemét, Kiskõrösi út 10.

Gajág Kálmán „Nyitott égbolt” Vastelep Egyéni Cég,
6400 Kiskunhalas, Majsai út 8–10.

6400 Kiskunhalas, Majsai út 8–10.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 3500 Miskolc, Fonoda u. 5.

Észak-Magyarországi Méh Zrt., 3527 Miskolc, Besenyõi út 16.

Ózdfékmker Kft., 3625 Ózd, Bocskai telep

Kopándi László, 3680 Encs, Ipartelep Fõ út 51.

Mató ‘98 Kft., 3400 Mezõkövesd, Lövõy út 46.

Révisz Kft., 3900 Szerencs, Déli Ipartelep

Szorgos MÉH Bt., 3950 Sárospatak, Vásárhelyi út, 3980 Sátoraljaújhely, Bajza út 24.

Vas-Fém MÉH Bt., 3910 Tokaj, Ladányi út 23.

G. Nagy Zoltán, 3450 Mezõcsát, Bacsó B. út 24., 3580 Tiszaújváros, Ipartelep Vasút út 3.

K. és CS. FERR Bt., 3700 Kazincbarcika, Gorkij u. 19.

Bodnár MÉH Kft., 4600 Kisvárda, Temesvári út 9.

Nyírflop Kft., 4400 Nyíregyháza, Derkovics út 119.

Békés megye Dél-magyarországi MÉH Zrt., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 24.
5900 Orosháza Makói út 41.

5520 Szeghalom Nádasdy u. 64.

Budapest

ERECO Zrt., 1106 Budarest, Gránátos u. 1–3.

1131 Budapest XIII., Madridi u. 7/b.

2030 Érd, Fehérvári út 61/B.

9000 Gyõr, Reptéri u. 5.

7400 Kaposvár, Cseri út 2.

6700 Szeged, Dorozsmai út 35.

2700 Cegléd, Szelei u. 38.

7600 Pécs, Gomba u. 4.

2600 Vác, Rádi u. 1.

3500 Miskolc, Fonoda u. 5.

2200 Monor, Ipar u. 4.

5000 Szolnok, Újszászi u. 13.

Vasló Kft., 1106 Budapest X., Keresztúri út 202–206. 1106 Budapest X., Keresztúri út 202–206.

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A.

AL-CU TEAM 2000 Kft., 2100 Gödöllõ, Repülõtér út 9.

Murafém Kft., 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84.

Ju-Fer Bt., 6400 Kiskunhalas, Olajbányász u. 5/b.

Jászmetall Kkt., 5130 Jászapáti, Táncsics M. út 14.

Hasznos Kft., 2241 Sülysáp, Cirokvölgy 4.

D és H metál Kft., 2336 Dunavarsány, Ipari Park 034/26.

Plan GK Kft., 3300 Eger, Tárkonyi út hrsz.: 1164/4.

S-Kortech Kft., 2800 Tatabánya, Alugyári út 1.
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Budapest
MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A.

Szolnok Metél Kft., 5000 Szolnok, Vésõ út 1.

Tolnai és Társa Kft., 2092 Budakeszi, Hajós köz 1.

V-Speciál Kft., 2890 Tata, Dózsa György út 20–22.

Halmi Used Car Bt., 2315 Szigethalom, Mû út 145.

Inter-Metál-V Kft., 1039 Budapest, Bécsi út 343.

Rapid Vas Kft., 1214 Budapest, Mag u. 3.

Zalai Autó Kft., 5900 Orosháza, Makói u. 35/1.

V-Terra Kft., 2890 Tata, Dózsa Gy. u. 20–22.

Kasterszky-Car Kft., 2315 Szigethalom, Mû út 256.

Charbon Kft., 2941 Ács, Gyár u. 32–38.

Berfém Kft., 8181 Berhida, Vasút u. 40. és hrsz.: 1423

Szinkron Kkt., Szolnok, Thököly út 80.

Henn Sándor, 8230 Balatonszõlõs, Fõ u. 27.

SasaMix Kft., 8100 Várpalota, Mészáros Lõrinc u. 59.

Di-Doméh Kft., 1153 Budapest, Pázmány P. út 61–69.

Haker Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 202–208.

MATT-KER Kft., 1131 Budapest, Kámfor u 18. 1138 Budapest, Újpalotai út 19. hrsz.: 26795/4

Gyõr-Moson-Sopron megye
Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 9900 Körmend, Rákóczi u. 144–146.

Méhvit Kft., 9330 Kapuvár, Babóti sor 4. V és V Bt., 9300, Csorna, Bartók Béla út 29.

Hajdú-Bihar megye
Pásztor-Tûz Bt., 4300 Nyírbátor, József Attila u. 59. Méhecske Kft., 2400 Dunaújváros, Verebély u. 3.

Kerukon 2005 Kft., 4264 Nyírábrány Iskola u. 32. 9000 Gyõr, Reptéri u. 5.

Heves megye

Salgótarján MÉH telep, 3100 Salgótarján, Fülemüle út 11. 3100 Salgótarján, Fülemüle út 11.

Eger MÉH telep, 3300 Eger, Nagyváradi út 18. 3300 Eger, Nagyváradi út 18.

Metál 60 Bt., 3000 Hatvan, Batthyányi út 18. 3000 Hatvan, Batthyányi út 18.

Mató 98 Kft., 3400 Mezõkövesd, Lövõi u. 46. 3300 Füzesabony, Kerecsendi u. 102.

Kovács György vállalkozó, 3360 Heves, Dobó út 30. 3360 Heves, Dobó út 30.

Keripszol Bt., 3170 Szécsény, Kinizsi út 10. 3170 Szécsény, Kinizsi út 10.

MetCom Kft., 3032 Apc, Vasút út 8. 3032 Apc, Vasút út 8.

Kovács György vállalkozó, 3360 Heves, Dobó út 30. 3360 Heves, Dobó út 30.

Keripszol Bt., 2660 Balassagyarmat, Szûgyi út 66. 2660 Balassagyarmat, Szûgyi út 66.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 5000 Szolnok, Újszászi u. 13.

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A. 5000 Szolnok, Vésõ út 1.

Komárom-Esztergom megye MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/A.
2800 Tatabánya, Alugyári út 1.

2890 Tata, Dózsa György út 20–22.

Nógrád megye Észak-magyarországi MÉH Zrt., 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.

Salgótarján MÉH telep, 3100 Salgótarján, Fülemüle út 11.

Keripszol Bt., 3170 Szécsény, Kinizsi út 10.

Keripszol Bt., 2660 Balassagyarmat, Szûgyi út 66.
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Megye Bontási tevékenységre feljogosított neve és címe Gépjármûbontási tevékenységet nem végzõ átvevõhelyek

Pest megye

ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3.

2030 Érd, Fehérvári út 61/B.

2600 Vác, Rádi u. 1.

2200 Monor, Ipar u. 4.

MÜ-GU Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 4/a.

2100 Gödöllõ, Repülõtér út 9.

2241 Sülysáp, Cirokvölgy 4.

2330 Dunaharaszti, Soroksári út 34/b.

2092 Budakeszi, Hajós köz 1.

Somogy megye ERECO Zrt., 1106 Budapest, Gránátos u. 1–3. 7400 Kaposvár, Cseri út 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Észak-magyarországi MÉH Zrt., 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.
Bodnár MÉH Kft., 4600 Kisvárda, Temesvári út 9.

Nyírflop Kft., 4400 Nyíregyháza, Derkovics út 119.

Vas megye
Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72. Korán ésTársa Kft., 9900 Körmend, Rákóczi u. 101.

Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 9900 Körmend, Rákóczi u. 144–146.

Veszprém megye

Alcufer Kft., 9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. 8400 Ajka, Bartók B. u. 78.

Észak-Dunántúli MÉH Zrt., 9024 Gyõr, Bartók B. u. 4.
Len-Fa MÉH Kft., 9600 Sárvár, Ipartelep u. 1.

Harcos László, 8500 Pápa, Gyõri u. 3., Len-Fa MÉH Kft., 9600 Sárvár, Ipartelep u. 1.

Zala megye

Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72. Horváth Tibor, 9915 Hegyhátsál, Fõ u. 72.

AUTÓ-FATÉR KFt., 8900 Kft., 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 65. 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 65.

Autó-Egerszeg Kft., 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 73. 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 73.

Autó-Kanizsa Kft., 8800 Nagykanizsa, Balatoni u. 33. 8800 Nagykanizsa, Balatoni u. 33.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága
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A Nemzeti Közlekedési Hatóság
közleménye

az „Af” jelû általános alkalmazási engedély hatálya alá esõ pótalkatrészekrõl és tartozékokról

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 9. § (4) bekezdése alapján a gépjármû és pótkocsija közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szem-
pontból kiemelten fontos – az MSZ 07–4402–1992 számú szabványban meghatározott – pótalkatrészei és tartozékai mi-
nõsítõ vizsgálatra kötelezettek. A szabvány hatálya alá nem esõ, de elbírálás szempontjából azonos jelentõséggel bíró,
közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és jármûmûszaki szempontból jelentõs pótalkatrészekre, tartozékokra – a köz-
úti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 23., 24., 25., 26. §-aiban meghatáro-
zott, a minõsítõ jel kiadásával kapcsolatos feladatkör ellátása keretében – a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága az általa meghatározott, az alábbiakban felsorolt pótalkatrész és tartozék körben „Af” jelû általános
alkalmazási engedélyt ad ki.

,,Af” jelû általános alkalmazási engedély hatálya alá esõ pótalkatrészek és tartozékok:

Megnevezés

pótalkatrészek tartozékok

Af- Egyéb, jármûüzemi szempontból fontos alkatrész, vagy tartozék

Vezetõfülkére szerelhetõ hálófülke

Pótülés (utólag beszerelt ülés)

Ablakfólia

Fényszóróvédõ

A fékrendszer egyéb elemei:

– ABS vezérlõ elektronika

– ABS vezérlõ szelepek

– hidrodinamikus fék (retarder)

– elektrodinamikus fék

– fagymentesítõ

– olajleválasztó

– légszárító

– víztelenítõ

– csõszûrõ

Motorvezérlõ, szabályozó elektronika

Légzsák

Fékpofa kötõelem (szegecs)

Karosszériaelemek (jármû átalakítás)

CO csökkentõ berendezés benzinüzemû motorokhoz

Sebességváltó és kormányzár

Taxitábla és tájékoztató

Elektronikus menetrendjelzõ

Motorátalakítás

Nemzeti Közlekedési Hatóság
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A Külügyminisztérium tájékoztatója

II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei

A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2007. augusztus havi adatok alapján

2007. VIII. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagál-
lamába való kiszállítás (1. sz. táblázat) 34 749 M eurót
(2006. I–VIII. hónapjában 29 488 M eurót), a beérkezés
31 647 M eurót (2006. I–VIII. hónapjában 27 460 M

eurót) tett ki, így 2007. augusztusban a múlt év azonos
idõszakához képest, euróban mérve, a kiszállítások
17,8%-kal emelkedtek, a beérkezések 15,2%-kal nõttek.
Ugyanezen idõszakban a magyar összkivitel közel azonos
mértékben, 18,1%-kal (37 095 M euróról 43 795 M euróra)
bõvült, az összbehozatal az EU-tagállamokból való beér-
kezésnél kevésbé nõtt, 14,3%-kal (39 041 M euróról
44 614 M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok ré-
szesedése a magyar kivitelben 79,3%-ot (2006. I–VIII. hó-
napjában 79,5%), a behozatalban 70,9%-ot (2006.
I–VIII. hónapjában 70,3%) tett ki. A fentiek szerint a for-
galom egyenlege az egy évvel korábbi azonos idõszakban
regisztrált 2028 M eurós többlethez képest most 3102 M
eurós többletet mutatott, miközben a teljes magyar forga-
lomban mért elõzõ évi deficit 1946 M euróról 2007
augusztusában 819 M euróra csökkent.

A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerke-
zete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult (2. sz. táblázat):

A kiszállításban az élelmiszerek 2285 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,6% (2006. VIII. hónapjában 5,0%), a
nyersanyagok értéke 747 M euró volt, mely 2,2%-os súlyt
jelent (2006. VIII. hónapjában 2,1%), az energiahordozók
663 M eurót értek el, ez 1,9%-os részesedés (2006. VIII.
hónapjában 2,2%), a feldolgozott termékek értéke 9661 M
euró volt, ez 27,8%-os hányadnak felel meg (2006.
VIII. hónapjában 28,2%), míg a gépek és berendezések

21 393 M eurós forgalma 61,6%-os részarányt képvisel
(2006. VIII. hónapjában 62,4%).

A beérkezések esetében az élelmiszerek 1683 M eurót
tettek ki, így részesedésük 5,3% (2006. VIII. hónapjában
5,3%), a nyersanyagok értéke 509 M euró volt, mely
1,6%-os súlyt jelent (2006. VIII. hónapjában 1,6%), az
energiahordozókból 1045 M euró értékû érkezett be, ami
3,3%-os részaránynak felel meg (2006. VIII. hónapjában
3,7%), a feldolgozott termékek beérkezése 12 817 M eurót
ért el, ez 40,5%-os hányadnak felelt meg (2006.VIII. hó-
napjában 40,0%), míg a gépek és berendezések cikkcso-
port 15 593 M eurós beérkezéssel 49,3%-os részesedést
reprezentált (2006. VIII. hónapjában 49,4%).

Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is
(3. sz. táblázat):

Ezek szerint 2007. elsõ nyolc hónapjában az átlagot lé-
nyegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba
(+54%), Ukrajnába (+48%), szintén az átlag felett alakult
a Szerbiába (+53%), valamint a Svájcba (+34%) irányuló
exportunk is. Kisebb részesedéssel bír, de jelentõs növeke-
dést mutat a kanadai (+38%) export forgalom. A Kínába
irányuló export üteme valamivel az átlag feletti mértékben
nõtt (+25%). A horvátországi (+12%) exportunk az orszá-
gos átlagnál kisebb mértékben nõtt. Az USA-ba és
Japánba irányuló export csökkent az elõzõ évi szinthez
képest.

Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relá-
ciók közül az orosz forgalom valamelyest csökkent (–7%)
az elõzõ évihez képest; a kisebb volumenû ukrajnai
(+29%) és Szerbiából (+45%), valamint Horvátországból
(+91%) származó, továbbá a kanadai (+106%) behozatal
is jelentõsen emelkedett. Az országos átlag körül alakult a
kínai (+15%), a japán (+13%) és az USA-ból származó
(+13%) importunk. Svájcból a behozatal csökkent.
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1. sz. táblázat

Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2007. január–augusztus havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS

2006 2007
Index

2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben
2006 2007

Index
2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben

Németország 11 183 12 952 115,8% 29,6% 10 804 12 378 114,6% 27,7%

Olaszország 2 059 2 424 117,7% 5,5% 1 795 2 053 114,4% 4,6%

Franciaország 1 718 2 033 118,3% 4,6% 1 883 2 017 107,1% 4,5%

Ausztria 1 826 1 988 108,9% 4,5% 2 446 2 657 108,6% 6,0%

Nagy Britannia 1 684 1 877 111,5% 4,3% 933 1 141 122,4% 2,6%

Hollandia 1 101 1 311 119,1% 3,0% 1 667 1 880 112,8% 4,2%

Lengyelország 1 448 1 875 129,4% 4,3% 1 618 1 782 110,1% 4,0%

Szlovákia 1 329 1 888 142,0% 4,3% 1 020 1 362 133,5% 3,1%

Spanyolország 1 279 1 398 109,3% 3,2% 540 710 131,6% 1,6%

Csehország 1 236 1 608 130,1% 3,7% 1 141 1 598 140,1% 3,6%

Románia 1 458 1 916 131,4% 4,4% 890 1 038 116,6% 2,3%

Belgium 769 679 88,3% 1,6% 838 901 107,5% 2,0%

Finnország 224 196 87,3% 0,4% 289 313 108,6% 0,7%

Svédország 412 416 101,0% 0,9% 579 543 93,8% 1,2%

Szlovénia 422 422 100,0% 1,0% 226 411 181,7% 0,9%

Görögország 198 271 137,5% 0,6% 42 49 117,3% 0,1%

Dánia 228 311 136,0% 0,7% 238 287 120,6% 0,6%

Bulgária 268 392 146,3% 0,9% 59 63 106,2% 0,1%

Portugália 229 251 109,7% 0,6% 83 96 116,3% 0,2%

Írország 163 189 115,7% 0,4% 198 206 103,8% 0,5%

Litvánia 101 122 120,9% 0,3% 23 30 129,1% 0,1%

Lettország 50 90 179,4% 0,2% 6 10 159,2% 0,0%

Észtország 61 70 113,8% 0,2% 55 35 63,4% 0,1%

Ciprus 23 34 146,3% 0,1% 6 12 200,0% 0,0%

Luxemburg 15 32 208,4% 0,1% 39 56 143,7% 0,1%

Málta 2 4 200,0% 0,0% 43 20 45,9% 0,0%

EU összesen 29 488 34 749 117,8% 79,3% 27 460 31 647 115,2% 70,9%

Magyarország összesen 37 095 43 795 118,1% 100,0% 39 041 44 614 114,3% 100,0%
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2. sz. táblázat

EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC Árufõcsoportok szerint
2007. január–augusztus hónapban

Árufõcsoport

Kiszállítás Beérkezés

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

Élelmiszerek, ital, dohány 1 473 5,0 2 285 6,6 1451 5,3 1 683 5,3

Nyersanyagok 629 2,1 747 2,2 447 1,6 509 1,6

Energiahordozók 647 2,2 663 1,9 1 016 3,7 1 045 3,3

Feldolgozott termékek 8 324 28,2 9 661 27,8 10 976 40,0 12 817 40,5

Gépek, gépi berendezések 18 415 62,4 21 393 61,6 13 570 49,4 15 593 49,3

Összesen 29 488 100,0 34 749 100,0 27 460 100,0 31 647 100,0

3. sz. táblázat

Külkereskedelmi termékforgalom 2007. január–augusztus hóban
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS EGYENLEG

2006 2007
Index

2007/2006
2006 2007

Index
2007/2006 2006 2007

EU 27 ország 29 488 34 749 117,8% 27 460 31 647 115,2% 2 028 3 102

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL

Horvátország 584 656 112,4% 81 154 191,1% 503 502

Szerbia 346 530 153,1% 81 118 145,2% 265 412

Svájc 362 485 133,9% 407 376 92,4% –45 109

Oroszország 870 1 343 154,4% 3 274 3 053 93,3% –2404 –1710

Ukrajna 573 846 147,8% 424 546 128,9% 149 300

USA 1 058 1 001 94,6% 687 779 113,4% 371 222

Kanada 61 84 137,9% 53 109 205,7% 8 –25

Japán 194 192 99,0% 1 131 1 277 112,9% –937 –1085

Kína 411 512 124,6% 1 924 2 205 114,6% –1513 –1693

Magyarország összesen 37 095 43 795 118,1% 39 041 44 614 114,3% –1946 –819
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Figyelemfelhívás
a Közösség egyes jogszabálytervezeteire,

állásfoglalásaira

Közlemények

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 233 számában
megjelent az Európai Közösségek Kombinált Nómenkla-
túrájának magyarázata

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 242E számában
megjelent a Tanács tervezete a 11/2007/EK közös állás-
pont a Tanács által 2007. július 23-án elfogadva, az Euró-
pai Közösséget létrehozó szerzõdés 251. cikkében említett
eljárással összhangban eljárva, a papírmentes vám- és ke-
reskedelmi környezetrõl szóló európai parlamenti és taná-
csi határozat elfogadása céljából

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 242E számában
megjelent a Tanács tervezete a 12/2007/EK közös állás-
pont a Tanács által 2007. július 23-án elfogadva, az Euró-
pai Közösséget létrehozó szerzõdés 251. cikkében említett
eljárással összhangban eljárva, a tengeri környezetvédelmi
politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatá-
rozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfo-
gadása céljából

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 239 számában
megjelent a Bizottság közleménye a felvonókra vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 95/16/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása kere-
tében

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 239 számában
megjelent a tagállamok jelentése az EK-Szerzõdés 87. és
88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatá-
sára történõ alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK bizott-
sági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatá-
sokról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 239 számában
megjelent a tagállamok által közölt információ a szerzõdés
87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támo-
gatásokra történõ alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bi-
zottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatá-
sokról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 239 számában
megjelent a tagállamok által közölt információk az
EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a képzési támogatások-
ra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rende-
let alapján nyújtott állami támogatásról

Tájékoztatás

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 243 számában
megjelent az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal
(EPSO) EPSO/AST/43-44/07 nyílt versenyvizsga felhí-
vása

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 244 számában
megjelent az Európai Parlament PE/95/S számú álláshir-
detése

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 248 számában
megjelent a Bizottság 2007/C 248/07 számú tájékoztatása
a pénzforgalomban részt vevõ euró érmék új nemzeti elõ-
lapjairól (Ciprus)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 248 számában
megjelent a Bizottság 2007/C 248/08 számú tájékoztatása
a pénzforgalomban részt vevõ euró érmék új nemzeti elõ-
lapjairól (Málta)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 250 számában
megjelent Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)
EPSO/AD100/07 számú nyílt versenyvizsga felhívása

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 258 számában
megjelent az Európai Parlament PE/96/S számú álláshir-
detése

Tervezetek

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 256 számában
megjelent az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vé-
leménye – Tárgy: Javaslat európai parlamenti és tanácsi
irányelvre a szellemi tulajdonjogok érvényesítését bizto-
sító büntetõjogi intézkedésekrõl COM(2005) 276 final –

2005/0127 (COD)
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 256 számában

megjelent az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vé-
leménye – Tárgy: A vállalkozásokban rejlõ lehetõségek,
különös tekintettel a kkv-kra (lisszaboni stratégia)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 256 számában
megjelent az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vé-
leménye – Tárgy: Beruházások a tudásba és az innováció-
ba (lisszaboni stratégia)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 256 számában
megjelent az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vé-
leménye – Tárgy: Zöld könyv a fogyasztóvédelmi jog-
anyag átvilágításáról COM(2006) 744 final

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 256 számában
megjelent az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vé-
leménye – Tárgy: Európa energiapolitikájának meghatáro-
zása (lisszaboni stratégia)
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. november 29.–december 5.)

(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

311. 50. évfolyam L 311. szám (2007. november 29.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1395/2007/EK rendelete (2007. november 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1396/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a vidékfejlesztési támogatási in-
tézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehaj-
tása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes sza-
bályok megállapításáról szóló 1975/2006/EK rendelet helyesbítésérõl

* A Bizottság határozata 1397/2007/EK (2007. november 28.) 5000 tonna rövid lenrost és ken-
derrost nemzeti garantált mennyiség Dánia, Görögország, Írország, Olaszország és Luxem-
burg között történõ felosztásáról a 2007/2008-as gazdasági évre

* A Bizottság 1398/2007/EK rendelete (2007. november 28.) az egyes harmadik országokból
származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzõkönyvek, egyéb megállapodá-
sok vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozata-
lának közös szabályairól szóló 517/94/EK tanácsi rendelet II., III.B. és VI. mellékletének
módosításáról

* A Bizottság 1399/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Svájcból származó kolbászra és
bizonyos hústermékekre vonatkozó behozatali vámkontingens autonóm és átmeneti alapon
történõ megnyitásáról és kezelésérõl

* A Bizottság 1400/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Közösségen belül mûködési ti-
lalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK ren-
delet módosításáról1

* A Bizottság 1401/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Portugália lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet közös-
ségi vizein folytatott ördöghalhalászat újbóli engedélyezésérõl

* A Bizottság 1402/2007/EK rendelete (2007. november 28.) az 517/94/EK tanácsi rendelet ér-
telmében a 2008. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó sza-
bályok megállapításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1403/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES VI, VII és VIII övezetben (közösségi vizek, valamint a harma-
dik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, nagyszemû
vörösdurbincsra irányuló halászat újbóli engedélyezésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/768/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 19.) a TRIPS-egyezményt módosító, 2005. decem-
ber 6-án Genfben készült jegyzõkönyvnek az Európai Közösség nevében történõ elfogadá-
sáról

A TRIPS-egyezményt módosító Jegyzõkönyv

Bizottság

2007/769/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 16.) a vezetõ munkaügyi felügyeleti tisztviselõk bi-
zottsága tagjainak a következõ hivatali idõre történõ kinevezésérõl

2007/770/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 28.) Romániában a baromfiknál elõforduló magas
patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedések-
rõl szóló 2006/415/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 5914. számú doku-
mentummal történt]1

IRÁNYMUTATÁSOK

Európai Központi Bank

2007/771/EK:

* Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. november 15.) az Európai Központi Bank
negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelmé-
nyeirõl szóló EKB/2002/7 iránymutatás módosításáról (EKB/2007/13)

2007/772/EK:

* Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. november 15.) az Európai Központi Bank
statisztikai adatszolgáltatási követelményeirõl és a Központi Bankok Európai Rendszerén
belül a kormányzati pénzügyi statisztika területén belüli statisztikai információcsere eljá-
rásairól szóló EKB/2005/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2007/14)

312. 50. évfolyam L 312. szám (2007. november 30.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1404/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a bizonyos halállományokra és hal-
állománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetõségeknek
és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történõ meghatározásáról
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A Bizottság 1405/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1406/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó borkõsav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetésérõl és a kivetett ideigle-
nes vám végleges beszedésérõl szóló 130/2006/EK tanácsi rendelet „új exportõrre” vonat-
kozó felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik exportõrétõl származó beho-
zatalra vonatkozó vám eltörlésérõl, valamint az e behozatalra vonatkozó nyilvántartásba
vételi kötelezettségrõl

* A Bizottság 1407/2007/EK rendelete (2007. november 29.) egy elnevezésnek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl (Tøeboòs-
ký kapr OFJ)

* A Bizottság 1408/2007/EK rendelete (2007. november 28.) a Belgium lobogója alatt közleke-
dõ hajók által az ICES IV övezetben és a II a övezet közösségi vizein folytatott simalepény-
hal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1409/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a Franciaország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES V b övezet Feröer szigeteki vizein folytatott vörösálsügér-ha-
lászat tilalmáról

A Bizottság 1410/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a sertéshúsra vonatkozó export-vissza-
térítések megállapításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2007/69/EK irányelve (2007. november 29.) a 98/8/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv I. mellékletének a difetialon hatóanyagként való felvétele céljából történõ
módosításáról1

* A Bizottság 2007/70/EK irányelve (2007. november 29.) a 98/8/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv IA. mellékletének a szén-dioxid hatóanyagként való felvétele tekintetében
történõ módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/773/Euratom:

* A Tanács határozata (2007. november 26.) az Európai Atomenergia-közösség részére a Kö-
zös Kutatóközpont által végrehajtandó kiegészítõ kutatási program egyéves meghosszabbí-
tásáról

2007/774/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 30.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai,
másrészrõl az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán
megállapodás jegyzõkönyvének a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való
csatlakozásának figyelembevétele céljából történõ aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl az Egyiptomi
Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár
Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából
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Bizottság

2007/775/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 13.) a Kínai Népköztársaságból, Magyarországról,
Indiából, a Koreai Köztársaságból, Mexikóból, Lengyelországból, Dél-Afrikából és Ukraj-
nából származó acél drótkötelek és kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljá-
rással kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 1999/572/EK határozat hatá-
lyon kívül helyezésérõl

2007/776/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 28.) a 92/34/EGK tanácsi irányelvnek a harmadik
országból származó gyümölcstermõ növények szaporítóanyagaira, illetve a gyümölcster-
mesztésre szánt gyümölcstermõ növényekre vonatkozó behozatali feltételekkel kapcsolatos
eltérés kiterjesztésének céljából történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 5693. számú
dokumentummal történt]

2007/777/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 29.) a harmadik országokból származó, emberi fo-
gyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára
vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, va-
lamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl [az értesítés a C(2007) 5777.
számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/778/KKBP együttes fellépése (2007. november 29.) a jogállamiság területére
és esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési mûveletre tekintettel
egy uniós tervezõcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló 2006/304/KKBP együttes
fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésrõl
szóló, 2000. június 29-i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 200.,
2000. 8. 8.) (Magyar nyelvû különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 226. o.)

313. 50. évfolyam L 313. szám (2007. november 30.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGA-
DOTT JOGI AKTUSOK

* Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 95. sz. elõírása –
Jármûvek jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezések az utasok oldalirányú ütközés
esetén történõ védelme tekintetében

* Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 16. elõírása – Egységes rendelke-
zések a következõk jóváhagyására vonatkozóan
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314. 50. évfolyam L 314. szám (2007. december 1.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1411/2007/EK rendelete (2007. november 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1412/2007/EK rendelete (2007. november 30.) a gabonaágazatban 2007. december
1-jétõl alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

* A Bizottság 1413/2007/EK rendelete (2007. november 30.) a 2007. év tekintetében benyúj-
tott, energianövény-támogatás iránti kérelmekben szereplõ területekre vonatkozó, mezõ-
gazdasági termelõnként alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

* A Bizottság 1414/2007/EK rendelete (2007. november 30.) a Németország lobogója alatt
közlekedõ hajók által a Kattegat ICES övezetben (a III a övezettõl délre) folytatott közönsé-
gestõkehal-halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/779/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) a közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus kiala-
kításáról (átdolgozás)1

2007/780/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 26.) a harmadik országokban a vetõmagtermesztés
során végrehajtott szántóföldi ellenõrzések és a harmadik országokban termesztett vetõ-
magok egyenértékûségérõl szóló 2003/17/EK határozat módosításáról1

Bizottság

2007/781/EK:

* A Bizottság határozata (2007. augusztus 21.) összefonódásnak a közös piaccal és az EGT-
megállapodás mûködésével összeférhetõnek nyilvánításáról (Ügyszám: COMP/M.4523 –
Travelport/Worldspan) [az értesítés a C(2007) 3938. számú dokumentummal történt]1

2007/782/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 30.) a tagállamok által 2008-ra és az azt követõ
évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenõrzésére és
megfigyelésére irányuló éves és többéves nemzeti programok, valamint az azokhoz nyújtott
közösségi pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról [az értesítés a C(2007) 5776. számú doku-
mentummal történt]
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315. 50. évfolyam L 315. szám (2007. december 3.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és
közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl

* Az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti sze-
mélyszállítást igénybe vevõ utasok jogairól és kötelezettségeirõl

* Az Európai Parlament és a Tanács 1372/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a közösségi
munkaerõ mintavételes felmérésének megszervezésérõl szóló 577/98/EK tanácsi rendelet
módosításáról1

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/58/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi
vasutak fejlesztésérõl szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktú-
ra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításá-
ról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi
vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat mûködtetõ mozdonyvezetõk minõsítésérõl

316. 50. évfolyam L 316. szám (2007. december 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1415/2007/EK rendelete (2007. december 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1416/2007/EK rendelete (2007. december 3.) a sertéshúsra vonatkozó magánraktáro-
zási támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejének megállapításáról

* A Bizottság 1417/2007/EK rendelete (2007. november 28.) egyes áruk Kombinált Nómenk-
latúra szerinti besorolásáról

* A Bizottság 1418/2007/EK rendelete (2007. november 29.) az 1013/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hul-
ladékok határokat átlépõ szállításának felügyeletérõl szóló OECD-határozat hatálya alá
nem tartozó egyes országokba történõ hasznosítási célú kivitelérõl1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/783/EK:

* A Bizottság határozata (2006. március 29.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és
az EGT-megállapodás mûködésével összeférhetõnek való nyilvánításáról (COMP/M.3975
– Cargill/Degussa ügy) [az értesítés a C(2006) 1034. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg

3734 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/50. szám

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:315:SOM:HU:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:316:SOM:HU:HTML


2007/784/EK:

* A Bizottság határozata (2007. július 18.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal és az
EGT-megállapodás mûködésével összeférhetõnek nyilvánításáról (Ügyszám: COMP/M.4504 –
SFR/Télé 2 France) [az értesítés a C(2007) 3443. számú dokumentummal történt]1

2007/785/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 3.) az Egyesült Királyságban, Romániában és Len-
gyelországban a baromfiknál elõforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípu-
sával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekrõl szóló 2006/415/EK határozat módosítá-
sáról [az értesítés a C(2007) 6109. számú dokumentummal történt]1

317. 50. évfolyam L 317. szám (2007. december 5.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1419/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó integrált elektronikus kompakt fénycsövek (CFL-i) behozatalára alkalmazandó döm-
pingellenes intézkedések részleges idõközi felülvizsgálatának megszüntetésérõl

* A Tanács 1420/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a Kínai Népköztársaságból és Ka-
zahsztánból származó szilíciumos mangán behozatalára vonatkozó végleges dömpingelle-
nes vám kivetésérõl és az Ukrajnából származó szilíciumos mangán behozatalára vonat-
kozó eljárás megszüntetésérõl

A Bizottság 1421/2007/EK rendelete (2007. december 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1422/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a 2004/17/EK és 2004/18/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szerzõdés-odaítélési eljárásokra vonatkozó alkal-
mazási értékhatárai tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 1423/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a mezõgazdasági termékekre vo-
natkozó behozatali és kiviteli engedélyek és elõzetes rögzítési igazolások rendszerének al-
kalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló 1291/2000/EK
rendelet módosításáról

* A Bizottság 1424/2007/EK rendelete (2007. december 4.) az Európai Közösség és a tengeren-
túli országok és területek társulásáról szóló 2001/822/EK tanácsi határozat végrehajtásáról
szóló 2304/2002/EK rendelet módosításáról, valamint a 10. Európai Fejlesztési Alap indika-
tív összegeinek kiosztásáról

* A Bizottság 1425/2007/EK rendelete (2007. december 3.) a Belgium lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES IV övezetben és a IIa övezet közösségi vizein folytatott közönségestõke-
hal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1426/2007/EK rendelete (2007. december 3.) a Belgium lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES VIIb–k, VIII, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet kö-
zösségi vizein folytatott közönségestõkehal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1427/2007/EK rendelete (2007. december 3.) a Belgium lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES IV övezet közösségi vizein folytatott északimenyhal-halászat tilalmáról
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* A Bizottság 1428/2007/EK rendelete (2007. december 4.) az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõ-
bántalmak megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó sza-
bályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
VII. mellékletének módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/786/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 22.) egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészrõl Izrael állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapo-
dásnak a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figye-
lembevételérõl szóló jegyzõkönyvének aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

Jegyzõkönyv az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl Izrael állam
közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság
és Románia Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevétele céljából

2007/787/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 29.) egyrészrõl az Európai Közösségek és tagálla-
maik, másrészrõl Izrael Állam közötti társulást létrehozó euro-mediterrán megállapodás
jegyzõkönyvének elfogadásáról a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történõ
csatlakozásának figyelembevétele céljából

Bizottság

2007/788/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 13.) az EK-Szerzõdés 81. cikke szerinti eljárásról
(COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler ügy) [az értesítés a C(2007) 4275. számú dokumen-
tummal történt]

2007/789/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 4.) az 1420/2007/EK rendelettel a Kínai Népköztár-
saságból és Kazahsztánból származó szilícium-mangán behozatalára kivetett végleges
dömpingellenes vám felfüggesztésérõl

Európai Központi Bank

2007/790/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2007. november 23.) a 2008-ban történõ érmekibo-
csátás mennyiségének engedélyezésérõl (EKB/2007/16)

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/791/KKBP határozata (2007. december 4.) az Európai Unió Bosznia-Herce-
govinában folytatott rendfenntartó missziójáról (EUPM) szóló 2007/749/KKBP együttes
fellépés végrehajtásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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318. 50. évfolyam L 318. szám (2007. december 5.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1386/2007/EK rendelete (2007. október 22.) az Északnyugat-atlanti Halászati
Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések meg-
állapításáról

319. 50. évfolyam L 319. szám (2007. december 5.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belsõ piaci
pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK
irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl1

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 138. számának (2007. december 5.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

44390 Gyõr Megyei Jogú Város Útkezelõ Szervezete (Gyõr me-
gyei jogú város bel- és külterületi útjainak fenntartása
és felújítása – K. É. – 17115/2007)

44396 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet Eger (4316/Eger/07 „Labordiagnosz-
tikumok” – K. É. – 18629/2007)

44403 MAHART-Szabadkikötõ Zrt. (környezetbarát közleke-
dési infrastruktúra fejlesztésének beruházáskivitelezése
– K. É. – 18257/2007)

44408 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (habbal és
porral oltó konténerrendszer szállítása, valamint kap-
csolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. – 18653/2007)

44415 Sajó–Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkor-
mányzati Társulás (Sajó–Bódva-völgyi regionális szi-
lárdhulladék-kezelési program keretében 7 db hulla-
dékgyûjtõ udvar tervezése és kivitelezése – K. É. –
18295/2007)

44422 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem szervezeti
egységeinek épülettakarítási szolgáltatása – K. É. –
18302/2007)

44427 Szegedi Tudományegyetem (Gyógyszerésztudományi
Kar által használt speciális vegyszerek és laboratóriumi
eszközök beszerzése – K. É. – 18176/2007)

Módosítás

44432 Budapest Airport Zrt. [repülõtéri terminálépületek átépí-
tése, kibõvítése (Reconstruction and extension of air-
port terminal building) – K. É. – 18914/2007]

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

44437 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (a Bu-
dapest VII., Dohány u. 65. szám alatti épület átépítése,
bõvítése, rekonstrukciója befejezése – K. É. –
18842/2007)

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:318:SOM:HU:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:319:SOM:HU:HTML


Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

44442 Dombóvár Város Önkormányzata [iparosított technoló-
giával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsí-
tése és felújítása (Népköztársaság u. 14–18., 31–37., 46.,
Ady u. 1–7., Dombó Pál u. 9–17.) – K. É. – 18236/2007]

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

44448 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelõintézet és Baleseti Központ (ajánlatkérõ C épület
középsõ épületrészének részleges felújítása – K. É. –
18364/2007)

44451 Kiskunhalas Város Önkormányzata (mûködési hitel
– K. É. – 18926/2007)

44455 Szent István Egyetem Mûszaki Igazgatóság (1 db Opel
Zafira OPC 2.0 LEH/240 LE személygépjármû beszer-
zése – K. É. – 18387/2007)

44459 Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (étkezé-
si utalvány beszerzése – K. É. – 18548/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

44463 Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona
(élelmiszer-alapanyag beszerzése – K. É. – 17335/2007)

44467 Magyar Természettudományi Múzeum (a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum kezelésében lévõ épületek
takarítása – K. É. – 18527/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

44473 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV felvételi épüle-
tekben lévõ utas-WC-k építése, átépítése tárgyú ajánla-
ti felhívás – K. É. – 18729/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

44479 Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. (a Nemzeti Ló-
verseny Kft. és a Magyar Lóversenyfogadást Szervezõ
Kft. valós piaci értékének meghatározása, illetve szük-
ség esetén a vagyonértékelés aktualizálása – K. É. –
18374/2007)

44481 Békés Megyei Vízmûvek Zrt. (Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. számára 2008. évben szabványos versenypiaci vil-
lamos energia biztosítása, teljes ellátás alapon, menet-
rendadási kötelezettség nélkül – K. É. – 18768/2007)

44483 Budapest Fõváros Önkormányzata [Budapest XXIII.,
Grassalkovich szervizút (Helsinki út–Hõsök tere) fel-
újítása – kiegészítõ munkák – K. É. – 18427/2007]

44486 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Cent-
rum (Orvos- és Egészségtudományi Centrum II. Sz.
Kollégium PPP-konstrukció EM-197 – K. É. –
18396/2007)

44487 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (tehergépjármûvek
szállítása – K. É. – 18392/2007)

44489 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(tisztítószer beszerzése – K. É. – 18840/2007)

44492 Jászberény Város Önkormányzata (1 éves felhasználású,
általános fejlesztési hitel – K. É. – 18894/2007)

44494 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (személygép-
jármûvek tartós bérlete a hozzá kapcsolódó flottame-
nedzsment szolgáltatásokkal – K. É. – 18731/2007)

44497 Szegedi Tudományegyetem (külföldi folyóiratok beszer-
zése – K. É. – 17309/2007)

44499 Taksony Nagyközség Önkormányzata (Német Nemzeti-
ségi Napközi Otthonos Óvoda és kiegészítõ létesítmé-
nyei részleges készültségû építési beruházás befejezése
– K. É. – 17645/2007)

44501 Vác Város Önkormányzata [Jávorszky Ödön Kórház
(Vác) gyógyszerrel történõ ellátása és az intézeti gyógy-
szertár mûködtetése – K. É. – 16931/2007]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

44505 Baja Város Önkormányzata (magyar–szerb határmenti
hulladékgazdálkodási együttmûködési program
– K. É. – 18400/2007)

44507 DC Dunakom Kft. (hulladékszállító jármûvek beszerzé-
se és üzembe helyezése – K. É. – 18491/2007)

44510 Fiorács Mezõgazdasági Termék-elõállító és Forgalmazó
Export-Import Kft. (szõnyi és a sárbogárdi sertéstelep
hígtrágyatárolójának és kapcsolódó létesítményeinek
kivitelezése címû nyílt közbeszerzési eljárás ered-
ményhirdetése – K. É. – 18893/2007)

44513 Kóny Község Önkormányzata (ajánlatkérõ iskolai, óvo-
dai, szociális étkeztetésének biztosítása – K. É. –
18373/2007)

44515 Legfõbb Ügyészség (a Fõvárosi Fõügyészség irodaházá-
nak részleges felújítása – K. É. – 18372/2007)

44517 Levelek Nagyközség Önkormányzata (Levelek 8 tanter-
mes iskolaépületének komplex felújítása, funkcionális
átalakítása, akadálymentesítése – K. É. – 18578/2007)

44519 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (szigeteltsín-, valamint automatasorompó-
alkatrészek gyártása – K. É. – 16376/2007)

44522 Miskolci Egyetem (a Miskolci Egyetem épületfelújítási
és épületfenntartási munkái – K. É. – 15638/2007)

44525 Szegedi Tudományegyetem (SZTE TTK I. sz. biológiai
épületében 2 db laboratórium kialakítása – K. É. –
17311/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

44527 Balaton Volán Személyszállítási Zrt. (közforgalmú
autóbuszjáratok alvállalkozásban történõ üzemeltetése
– K. É. – 17430/2007)
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44527 Budapesti Közlekedési Zrt. (villamos, HÉV-, MFAV- és
trolibusz jármûvekhez áramszedõ csúszószén szállítása
– K. É. – 17507/2007)

44528 Budapesti Közlekedési Zrt. (trolibusz jármûvekhez
áramszedõ csúszószén szállítása – K. É. – 17510/2007)

44528 Budapesti Közlekedési Zrt. [villamos és HÉV-jármû-
vekhez áramszedõ csúszószén szállítása (63/T-046/
A/2006.) – K. É. – 17513/2007]

44529 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpont-szétválasz-
tás bekötõvezetékeinek tervezése 2007/I. ütem
– K. É. – 18793/2007)

44530 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpont-szétválasz-
tás bekötõvezetékeinek tervezése 2007/I. ütem – K. É. –
18802/2007)

44531 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpont-szétválasz-
tás bekötõvezetékeinek tervezése 2007/I – K. É. –
18814/2007)

44532 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpont szakipari
munkák I/2007 – K. É. – 18834/2007)

44533 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (ceglédi Malom Téri Általános Iskola épületének
átalakításával kapcsolatos pótmunkák – K. É. –
17440/2007)

44534 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (ceglédi Malom Téri Általános Iskola épületének
átalakítása a tûzvédelmi elõírások változása miatti ki-
egészítõ építési beruházás – K. É. – 17442/2007)

44534 ESZA Kht. (HEFOP 1.3. A nõk munkaerõpiacra való
visszatérésének ösztönzése szakmai monitorfeladatai 3
projekt nyomon követése – K. É. – 17446/2007)

44535 ESZA Kht. (HEFOP 1.3. A nõk munkaerõpiacra való
visszatérésének ösztönzése szakmai monitorfeladatai
– K. É. – 17448/2007)

44535 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker., Tóth Lõrinc
u. (Orbánhegyi út–Tóth L. u. 41. között) csatornare-
konstrukció – K. É. – 17454/2007]

44536 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és
Rendelõintézet (vezetõdrótok, katéterek, drenázsok,
introducerek, járulékos tételek – K. É. – 17456/2007)

44537 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (Budapest II., Hûvösvölgyi úton
nyílt árkos csõfektetés – K. É. – 17457/2007)

44537 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága
[régészeti feltáráshoz szükséges kézi földmunka, õrzési
tevékenység Gyõr, Family Center (Malomszéki út, Pá-
pai úti vám) régészeti lelõhelyeken – K. É. –
17460/2007]

44538 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet (ajánlatkérõ helyiségeiben összesen
42 688 m2-en, a berendezési és felszerelési tárgyakra is
kiterjedõ, teljes körû takarítási feladatok ellátása
– K. É. – 17603/2007)

44539 Jászberény Város Önkormányzata (útépítési és útfelújítá-
si munkák kivitelezése – K. É. – 17465/2007)

44539 Központi Gyermekkonyha, Sopron (hús-húskészítmé-
nyek I. rész – K. É. – 17468/2007)

44540 Központi Gyermekkonyha, Sopron (hús-húskészítmé-
nyek II. rész – K. É. – 17469/2007)

44540 Központi Gyermekkonyha, Sopron (hús-húskészítmé-
nyek III. rész – K. É. – 17470/2007)

44541 Központi Gyermekkonyha, Sopron (tej, tej alapanyagú
tejtermékek – K. É. – 17471/2007)

44541 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-34 sze-
mélyi felszerelések beszerzése a Magyar Köztársaság
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma irányítása alá
tartozó rendészeti szervezetek részére – K. É. –
16529/2007)

44542 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 58 ren-
dészeti biometrikus azonosítórendszer kialakítása
– K. É. – 17474/2007)

44542 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (Columbus utcai
székházának építészeti, épületgépészeti és villamossági
felújítása – K. É. – 17476/2007)

44543 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (szintetikus alapolajú, környezetkímélõ vasúti
váltósínszék-kenõanyag – K. É. – 17480/2007)

44544 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (sínszékkenõ anyag – K. É. – 17481/2007)

44544 Mór Város Önkormányzata (tájékoztató a K. É. –
13895/2005 számon lefolytatott közbeszerzési eljárás
alapján kötött szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. –
18662/2007)

44545 Nagyerdei Kultúrpark Kht. (víziló- és majomház, vala-
mint külsõ vízilókifutó és -medence kiviteli munkái
– K. É. – 17483/2007)

44545 Nemesvid Község Önkormányzata (Nemesvid, Somogy-
simonyi községek és Zalakomár, Ady E. u. vége szenny-
vízcsatornázása és a zalakomári szennyvíztisztító telep
bõvítése – K. É. – 17853/2007)

44546 Paks Város Önkormányzata (prognosztizált fix áras vál-
lalkozási szerzõdés képtár kialakítására – K. É. –
17697/2007)

44547 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tóság (különféle eredetû veszélyes hulladékok mérlege-
lése, átvétele, elszállítása, ártalmatlanítása, és az ehhez
szükséges mennyiségû gyûjtõeszköz biztosítása, továb-
bá 1 db zsírfogó akna mechanikai tisztítása évente 2 al-
kalommal – K. É. – 18038/2007)

44548 Petõfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési
Központ, Mezõberény (egyéb élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 18895/2007)

44549 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (portaszolgálat és
biztonsági szolgálat ellátása – K. É. – 17489/2007)

44550 Ricse Nagyközség Önkormányzata (Ricse Nagyközség és
Nagyrozvágy Község Önkormányzatának szennyvíz-
csatornázása és -tisztító telepének megépítése – K. É. –
17523/2007)

44550 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ (ál-
talános fémipari ismereteket felújító, korszerûsítõ kép-
zés – K. É. – 16127/2007)

44551 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[számítógép-kezelõ (-használó) képzés (U022-04) 10 fõ
– K. É. – 16128/2007]
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44551 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[felzárkóztató 7–8. osztály képzés (U004-06) 28 fõ
– K. É. – 16129/2007]

44552 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[élelmiszer-higiéniai képzés (U005-06) 36 fõ – K. É. –
16130/2007]

44552 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[ápolási asszisztens képzés (U008-06) 24 fõ – K. É. –
16131/2007]

44553 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[zöldség-gyümölcs feldolgozó képzés (U021-05) 30 fõ
– K. É. – 16132/2007]

44554 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[zöldség-gyümölcs feldolgozó képzés (U022-05) 30 fõ
– K. É. – 16134/2007]

44554 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[szociális gondozó és ápoló képzés (U005-04) 35 fõ
– K. É. – 16137/2007]

44555 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[gyógypedagógiai asszisztens képzés (U006-04) 24 fõ
– K. É. – 16201/2007]

44555 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(HEFOP 1.1 intézkedés keretében a munkanélküliség
megelõzése és kezelése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben címû programjában általános mentori tevékenység
ellátása – K. É. – 17605/2007)

44556 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Vásárosnamény helyszínen álláskeresési technikák
oktatása csoportos foglalkozás 42 fõ részére – K. É. –
17662/2007)

44556 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Fehérgyarmat helyszínen álláskeresési technikák ok-
tatása csoportos foglalkozás 47 fõ részére – K. É. –
17663/2007)

44557 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Kisvárda helyszínen kulcsképesség-fejlesztõ tréning
csoportos foglalkozás 24 fõ részére – K. É. –
17664/2007)

44557 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Mátészalka helyszínen egyéni munkatanácsadás
114 fõ részére – K. É. – 17665/2007)

44558 Szegedi Tudományegyetem (agykérgi minták vizsgála-
tára alkalmas femtoszekundumos lézerrendszer és agy-
kérgi minták vizsgálatára alkalmas 2-foton elvre épülõ
moduláris képalkotó rendszer – K. É. – 17496/2007)

44559 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága
(köztisztasági, hó- és síkosságmentesítési feladatok
– K. É. – 17497/2007)

44559 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága
(ajánlatkérõ üzemeltetésében lévõ zöldfelületek fenn-
tartása, ápolása – K. É. – 17531/2007)

44560 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollé-
gium, Budapest (400 adagos fõzõkonyha építése – K. É. –
17472/2007)

44561 Szentgyörgyvár Község Önkormányzata (szennyvízcsa-
torna-hálózat építése – K. É. – 17855/2007)

44561 Szigetvár Város Önkormányzata (óvodái, általános isko-
lái és alapfokú mûvészeti intézményei részére élelmi-
szerek beszerzése – K. É. – 16286/2007)

44562 Várpalota Város Önkormányzata (útburkolat-felújítási
munkák elvégzése 2. rész – K. É. – 17499/2007)

44563 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosí-
tott technológiával épült lakóépületekben energiataka-
rékosságot eredményezõ felújítás végzése Veszprém,
Jutasi u. 71. épület – homlokzati hõszigetelés – K. É. –
17500/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

44564 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (száraztészta, fû-
szértáru beszerzése – K. É. – 17672/2007)

44564 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (fûszértáru beszer-
zése – K. É. – 17674/2007)

44565 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (kenyér, pékáru be-
szerzése – K. É. – 17675/2007)

44565 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (tájékoztató a keretmegállapodásos eljárás harma-
dik ajánlattételi körében megkötött szerzõdés módosí-
tásáról – K. É. – 18458/2007)

44566 Dég Község Önkormányzata [Kálóz–Dég összekötõ út
8+748–9+450 km-szelvény közötti útszakasz megépíté-
se (V. szakasz) – K. É. – 18032/2007]

44567 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (7. sz. fõút
Kápolnásnyék-Pettend külterületi kerékpárút kiépíté-
se – K. É. – 18212/2007)

44567 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tájékoztató
az 56. sz. fõút 5,9–13,8 km-sz. közötti szakaszának útre-
habilitációja tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. –
17937/2007)

44568 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tájékoztató
a 56. sz. fõút 13,8–21,2 km-sz. közötti szakaszának útre-
habilitációja tárgyú szerzõdés módosításáról – K. É. –
17941/2007)

44569 MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet (saját hõterme-
lõ rendszer kiépítése, hõszolgáltató rendszer felügyele-
te, üzemeltetése és karbantartása – K. É. – 18345/2007)

44570 Mol Földgázszállító Zrt. (Mol Földgázszállító Zrt. részé-
re gázátadó állomás létesítése – K. É. – 18378/2007)

44570 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése –
szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerûsítési
munkái – K. É. – 18505/2007)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

44572 Polgár Város Önkormányzata (Polgár, Arany János utca,
Balassi Bálint utca útburkolat- és csapadékvíz-elvezetõ
rendszerének kiépítése, valamint üdülõterület I. ütem
meglévõ közúthálózatának burkolatmegerõsítési mun-
kái – K. É. – 16926/2007)
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Helyesbítés

44574 MÁV-Trakció Vasúti Vontatási Zrt. helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõ 133. számában, 2007. november
23-án, K. É. – 17918/2007 szám alatt megjelent részvé-
teli felhívás helyesbítése – K. É. – 18928/2007)

44574 Ózd Város Önkormányzata Almási Balogh Pál Kórház he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 135. számában,
2007. november 28-án, K. É. – 18258/2007 számon meg-
jelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
18935/2007)

Visszavonás

44575 Bajai Kórház visszavonása [õrzõ-védõ (õrzés-védelmi)
szolgáltatás beszerzése (megrendelése) (SG-342)
– K. É. – 18922/2007]

44576 Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társu-
lása visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 133. számá-
ban 2007. november 23-án, K. É. – 17148/2007 számon
megjelent részvételi felhívás visszavonása – K. É. –
18915/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

44577 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Mc Cann Erickson Budapest Kft. jogor-
voslati kérelme a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség eljárá-
sa ellen – K. É. – 18761/2007)

44582 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (az OTP Bank Nyrt. jogorvoslati kérelme
Halásztelek Nagyközség Önkormányzata közbeszerzé-
si eljárása ellen – K. É. – 18762/2007)

44588 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kez-
deményezett jogorvoslati eljárás a Szabómester Szak-
képzõ Iskola közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
18771/2007)

44592 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból in-
dított jogorvoslati eljárás az RHK Kht. közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 18772/2007)

44595 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Kipszer Zrt. és a Kész Kft. jogorvoslati ké-
relme a Budapest Fõváros Önkormányzata közbeszer-
zési eljárása ellen – K. É. – 18824/2007)

44604 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (Hódsági Tamás a Közbeszerzések Taná-

csának tagja által hivatalból kezdeményezett jogor-
voslati eljárás a Gyulakonyha Kht. közbeszerzési eljá-
rása ellen – K. É. – 18825/2007)

44606 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (Nagykálló Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárása ellen a Döntõbizottság elnöke által hi-
vatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás – K. É. –
18826/2007)

44610 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a GlaxoSmithKline Kft. jogorvoslati kérel-
me a Százhalombatta Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 18827/2007)

44616 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a DENUO Hungary Médiaügynökség Kft.
jogorvoslati kérelme a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 18846/2007)

44629 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (LSK Hungária Kft. jogorvoslati kérelme a
Berzsenyi Dániel Fõiskola, Szombathely közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 18847/2007)

44634 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Magyar Pályázatkészítõ Iroda Kft. jogor-
voslati kérelme Pásztó Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 18848/2007)

44639 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata és kijavító határozata (a Delfin IT Kft. jogor-
voslati kérelme a Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellá-
tási Szolgáltató Központ közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 18921/2007)

44649 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a HUNGAROPHARMA Zrt. jogorvoslati
kérelme a Veszprém Megyei Önkormányzat Csolnoky
Ferenc Kórház-Rendelõintézet közbeszerzési eljárása
ellen – K. É. – 18924/2007)

44652 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Pannon Metal Kft. kérelmére indult jogor-
voslati eljárás az Ollé Programiroda Kht. közbeszerzé-
si eljárása ellen – K. É. – 18925/2007)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

44655 Fõvárosi Bíróság 25.K.30.925/2007/7. számú ítélete
(K. É. – 18850/2007)

44659 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.206/2007/6. számú ítélete
(K. É. – 18849/2007)

44661 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.240/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 18927/2007)

44663 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.264/2007/6. számú ítélete
(K. É. – 18936/2007)

44666 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.228/2007/3. számú ítélete
(K. É. – 18937/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 139. számának (2007. december 7.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

44677 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Kõröshegy,
önkormányzati utak burkolatmegerõsítése – K. É. –
18687/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

44683 ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Kht. (az ITDH Kht. központi irodáinak üzemeltetése
– K. É. – 18837/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

44690 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (vagyon- és
felelõsségbiztosítás – K. É. – 18342/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

44696 Semmelweis Egyetem (generálkivitelezõi szerzõdés a
Semmelweis Egyetem Mária Utcai Szemészeti Klinikája
épületének részleges rekonstrukciójára – K. É. –
18080/2007)

Építési koncesszió

44702 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (mélyga-
rázsok építése – K. É. – 18760/2007)

Idõszakos tájékoztató egyes ágazatokban

44706 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (informatikai üzemelte-
tési és fejlesztési szolgáltatások – K. É. – 18743/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

44710 Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt. (Buda-
pest Fõváros VII. Kerületi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ, ajánlatkérõ által kezelt lakás és nem lakás

célú ingatlanok karbantartási, felújítási munkáinak,
valamint hibaelhárítási feladatainak folyamatos elvég-
zése – K. É. – 19135/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

44717 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [humán CRM (elektro-
nikus ügyfélkapcsolati, ügykövetõ rendszer) bevezeté-
se, illetve a bevezetéshez szükséges hardver- és szoft-
verigény specifikálása, a hardverméretezés meghatáro-
zása – K. É. – 17798/2007]

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

44723 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
VI. csomag – K. É. – 18858/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

44728 Püspökladány Város Önkormányzata (laboratórium mû-
ködtetése – K. É. – 18883/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

44733 Budapesti Fegyház és Börtön (gyógyszerek beszerzése
– K. É. – 18807/2007)

44735 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(„Magyar Hét” áruházi akció szervezése és lebonyolí-
tása Szerbiában, a bácstopolyai TPU CBA kiskereske-
delmi üzletlánc 6 szupermarketjében – K. É. –
18776/2007)

44738 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (megalapozó,
döntés-elõkészítõ tanulmány készítése az e-Gazdaság
fejlesztésére készülõ akcióprogramhoz – K. É. –
18363/2007)

44742 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (az elektroni-
kus árlejtés gyakorlati alkalmazását elõsegítõ tájékoz-
tató és népszerûsítõ dokumentumok, valamint
az elektronikus közbeszerzés további fejlesztéséhez
szükséges költség-haszon elemzések elkészítése
– K. É. – 18408/2007)

44746 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(könyvvizsgálói szolgáltatás – K. É. – 18531/2007)

44750 MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. (magazin vásárlá-
sa az InterCity vonatokra – K. É. – 18881/2007)

44754 Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
(mechatronikai oktatási eszközök beszerzése – K. É. –
18767/2007)

44758 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (papír, író- és iro-
daszer beszerzése – K. É. – 18759/2007)
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44761 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottság (sebességmérõ berendezések beszerzé-
se – K. É. – 18964/2007)

44764 Sándorfalva Város Önkormányzata (vízjogi engedélyezé-
si terv elkészítése volt bányatavak fejlesztése, további
hasznosítása tárgyában – K. É. – 16924/2007)

44768 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (iskola-
tej szállítása 12 általános iskolába – K. É. – 18909/2007)

44771 Városi Kincstár, Szerencs (étkezési utalványok szállítása
Szerencs város részére – K. É. – 17282/2007)

44774 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém
város közszolgálati hetilapjának szerkesztése, megjele-
nítése, terjesztése – 2008. – K. É. – 18990/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

44779 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (épületek fel-
újítási és bõvítési munkái, légkondícionálók felszerelése,
fûtéskorszerûsítés 2007–2008. – K. É. – 18954/2007)

44785 Földmérési és Távérzékelési Intézet (2008. évre étkezési
utalvány beszerzése – K. É. – 18871/2007)

44789 Szegedi Tudományegyetem (szemlencsék beszerzése
7 tételsorban – K. É. – 18828/2007)

44792 Záhony Város Önkormányzata [nyugati városrész telek-
kialakításához elõ-közmûvesítés II. ütem útépítése és
közmûellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz) – K. É. –
18341/2007]

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

44799 Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (37 db vasúti sze-
mélykocsi futásbiztonsági fõvizsgája – K. É. –
18941/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

44804 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (P + R
parkoló kialakítása, Budapest Fõváros XVII. Kerületi
Önkormányzat, Ligetsor – K. É. – 16398/2007)

44806 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (XII.
kerületi közterületeken végzendõ út-, járdafenntartási
és -javítási munkák, az úttartozékok karbantartása és
pótlása – K. É. – 16773/2007)

44809 Budapesti Történeti Múzeum [a Budapesti Történeti
Múzeum számára 2007–2011. évben (48 hónap) végzen-
dõ ásatási leletanyag restaurálási munkálatok elvégzé-
se – K. É. – 16384/2007]

44813 Budapesti Történeti Múzeum [2007–2010. évi szondázó
jellegû vagy megelõzõ régészeti feltárás elvégzése
(kf-2007/08.) – K. É. – 16390/2007]

44818 DÉMÁSZ Zrt. (lakossági villamosenergiafogyasz-
tás-mérõk – K. É. – 18794/2007)

44822 Észak-dunántúli Vízmû Zrt. (üzemanyagkártyás üzem-
anyag-vásárlás és kapcsolódó szolgáltatások igénybe-
vétele – K. É. – 18669/2007)

44825 Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (csegöld–csengersimai ökopark tervezése
– K. É. – 18975/2007)

44828 Gyõri Önkormányzati Ingatlankezelõ és Szolgáltató Zrt.
[Gyõr, Kálvária u. 29. (hrsz. 3379/2) szám alatti építési
ingatlanon építendõ lakóépület, mely tartalmaz 17 db
különbözõ alapterületû lakást és 2 db háziorvosi rende-
lõt – K. É. – 17337/2007]

44830 Hajdú Volán Zrt. (1 db + 600% új autóbusz beszerzése
– K. É. – 18088/2007)

44831 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [biztosítási termékek beszerzése a HM-MH ré-
szére (21580/07-10/35) – K. É. – 17751/2007]

44834 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (erdõtelepítés
KIOP-program keretében – K. É. – 17866/2007)

44836 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/017/
520-04-01-05 moduláris rendszerû, komplex, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság meglévõ informatikai rendszerébe
illeszkedõ programrendszer fejlesztése – K. É. –
17494/2007)

44838 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (szervetlen vegyi áruk, savak, lúgok beszerzése
– K. É. – 16965/2007)

44840 MÁV Zrt. [a MÁV Zrt. 120 kV feszültségszintû csatlako-
zási pontjainak villamosenergia-ellátása teljes ellátás
alapú (bónuszos-menetrendadásos) szerzõdés keretében
880 GWó mennyiségben 2008. január 1. és 2008. decem-
ber 31. közötti szállítással – K. É. – 18988/2007]

44842 Mezõtúr Város Önkormányzata (csapadékvíz-csatorna
építése – K. É. – 18722/2007)

44845 Mol Földgázszállító Zrt. (vízfolyás-keresztezések ellen-
õrzõ felmérése – K. É. – 18688/2007)

44848 Mol Földgázszállító Zrt. (szénhidrogén-szállító vezeté-
kek repülõgépes nyomvonal-ellenõrzése – K. É. –
18689/2007)

44850 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem 24 havi la-
boratóriumi eszközökkel való ellátása – K. É. –
18659/2007)

44852 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (a nagy-
kállói pszichiátriai szakkórház és szakambulancia épí-
tése, 1000 adagos konyha felújítása – K. É. –
18465/2007)

44855 Szatev Fehérjefeldolgozó Takarmánygyártó és Közszol-
gáltató Rt. (ajánlatkérõ integrált környezetvédelmi fej-
lesztése – K. É. – 17755/2007)

44857 Szegedi Tudományegyetem (SZTE ÁOK Fül-Orr-Gégé-
szeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika átalakítása – K. É. –
17310/2007)

44859 Szegedi Tudományegyetem [klíma- és szellõzõberende-
zések karbantartási, javítási, üzemeltetési munkáinak
ellátása (biológiaépület) – K. É. – 16455/2007]

44861 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Kecske-
mét, Batthyány u. 9. épületfelújítási munkáinak kivitele-
zése – K. É. – 18792/2007)

44863 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (nem
garanciális gépjármûvek karbantartása – K. É. –
18906/2007)

44866 Veszprém Megyei Önkormányzat (Dáka, Batthyány Ilo-
na Fogyatékosok Otthona – kiegészítõ építési beruhá-
zás – K. É. – 18238/2007)
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Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

44869 Heves Város Önkormányzata (számlavezetés és folyó-
számlahitel – K. É. – 18730/2007)

44870 Mezõtúr Város Önkormányzata (csapadékvíz-elvezetés
– K. É. – 17944/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

44872 Budapest-Zugló Önkormányzata (XIV. kerület, Ráskai
Lea utca útépítése – K. É. – 17439/2007)

44872 Budapesti Közlekedési Zrt. [villamosvasúti nagypanel
elemek szállítása a 24-es villamoshoz (63/T-67/2007)
– K. É. – 17518/2007]

44873 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Eperjeske vas-
úti határátkelõ és rendezõ-pályaudvar, felvételi épület
rekonstrukciójához szükséges engedélyezési tervek
alapján az ajánlatkérési dokumentáció mûszaki tartal-
mának összeállítása és kapcsolódó feladatok ellátása
– K. É. – 18457/2007)

44874 Gyula Város Önkormányzata (ajánlatkérõ hivatalának
takarítási munkái és veszélyes hulladékok elszállítása,
kezelése – K. É. – 16441/2007)

44874 Hatvan Város Önkormányzata (tájékoztató Ó-Hat-
van-Nagygombos-Kisgombos városrészek, Lõrinci
város szennyvízhálózat-építése, a kapcsolódó tervek
elkészítése munkáinak teljesítésérõl – K. É. –
19021/2007)

44875 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet (egy évben szükséges 5073 db csont-
sebészeti anyag beszerzése – K. É. – 17604/2007)

44876 Magyar Nemzeti Bank (bélyegzõk, pecsétnyomók, kel-
lékanyagok és különféle ügyviteli berendezések beszer-
zése 26 tételsorban – K. É. – 16440/2007)

44876 Magyar Nemzeti Bank [hangrögzítõ berendezés(ek) ki-
alakítási munkálatainak elvégzése, valamint az így el-
készült rendszerek átadás-átvételétõl karbantartás, ja-
vítás 24 hónapon át – K. É. – 16099/2007]

44877 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (I. rész: volt
rehabilitációs és idegosztály épületének átalakítása,
II. rész: pszichiátriai osztály épületének átalakítása
– K. É. – 16224/2007)

44878 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (II. rész:
1 db videoendoszkópos videoendoszkóppal torony,
IV. rész: defibrillátor 2 db, hordozható EKG-készülék
2 db, V. rész: ápolási osztály eszközparkjának bõvítése
139 db, VII. rész: informatikai rendszer átalakítása,
bõvítése – K. É. – 16225/2007)

44879 Szászberek Község Önkormányzata (úthelyreállítás, kül-
terület 0188 hrsz. alatt nyilvántartott út helyreállítása
– K. É. – 16229/2007)

44880 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata [Veszp-
rém, Vadvirág Körzeti Óvoda, homokozó-szegélypad
(63,78 fm) és ponyvatakaró (82,2 m2), valamint járda-
burkolás (268,0 m2) építés-kivitelezési munkái – K. É. –
18845/2007]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

44881 Baja, Varsa U. 10–16. Sz. Alatti Lakóközösség (generál-
kivitelezõi vállalkozási szerzõdés az iparosított techno-
lógiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítá-
sára – K. É. – 18186/2007)

44881 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
(tej és tejtermékek beszerzése – K. É. – 18211/2007)

44882 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest, 4. sz.
metróvonal, Kálvin tér – K. É. – 17750/2007)

44882 ÉARFÛ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (informatikai, irodatechnikai és telekommuniká-
ciós eszközök beszerzése ZyXEL tûzfalrendszerrel
– K. É. – 17789/2007)

44884 Közoktatási és Közmûvelõdési Intézmények Gazdasági
Ellátó Szervezete, Óvodai Konyha, Pápa (friss zöldségek,
gyümölcsök, déligyümölcsök – K. É. – 17928/2007)

44884 Közoktatási és Közmûvelõdési Intézmények Gazdasági
Ellátó Szervezete, Óvodai Konyha, Pápa (étolaj, egyéb
áruk – K. É. – 17927/2007)

44885 MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. (vízellátás és
szennyvízelvezetés – K. É. – 18224/2007)

44886 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M3 autópálya hajdúnánási autópálya-mérnökség kivi-
telezése tárgyában megkötött szerzõdés módosításáról
– K. É. – 18556/2007)

44887 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (Nagy-
kálló, építési beruházás – K. É. – 18464/2007)

44888 Szentes Város Önkormányzata (belterületi úthálózat
burkolatfelújítása A1, A2 és B2 rész szerzõdésmódosí-
tása – K. É. – 18872/2007)

44889 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok
megyei jogú város közúti közlekedési hálózatának fej-
lesztése a belváros rehabilitációjához kapcsolódva
– K. É. – 18770/2007)

Módosítás

44891 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõ 2007. november 12-i,
128. számában K. É. – 17218/2007 számon megjelent
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának módosítása
– K. É. – 19084/2007)

Visszavonás

44893 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelõintézet visszavonása [ortopédiai implantá-
tumok beszerzése (SG-328) – K. É. – 18981/2007]
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A Közbeszerzési Értesítõ 140. számának (2007. december 10.) tartalomjegyzékérõl

44903 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója az
éves összesített közbeszerzési tervrõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

44905 Biokom Környezetgazdálkodási Kht. (1 évre szóló gáz-
olaj- és benzinszállítás – K. É. – 17899/2007)

44910 Magyar Közút Kht. (Netlon hófogó rács beszerzése
– K. É. – 18413/2007)

44915 Magyar Közút Kht. (hófogóháló-tartó láb beszerzése
– K. É. – 18422/2007)

44921 Magyar Nemzeti Bank (foglalkozás-egészségügyi, általá-
nos orvosi és szakorvosi szolgáltatás ellátása – K. É. –
18663/2007)

44928 Nemzeti Hírközlési Hatóság (iránymérõ rendszerek be-
szerzése – K. É. – 18944/2007)

44934 Nemzeti Hírközlési Hatóság (digitális mûsorszóró rend-
szerek vizsgálatához, monitorozásához szükséges esz-
közök beszerzése és 1 db bõvítés a meglévõ
UMTS-tesztrendszerhez – K. É. – 18950/2007)

44939 Országos Széchenyi Könyvtár (nyomtatási-fénymásolási
szolgáltatás – K. É. – 18171/2007)

44945 Városi Kincstár, Tokaj (élelmiszer-beszerzés – K. É. –
16653/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

44956 Volánbusz Közlekedési Zrt. (menetrendszerû, közfor-
galmú autóbuszvonalak alvállalkozásba adása I.
– K. É. – 18833/2007)

44961 Volánbusz Közlekedési Zrt. (menetrendszerû, közfor-
galmú autóbuszvonalak alvállalkozásba adása II.
– K. É. – 18836/2007)

Módosítás

44968 ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Kht. módosítása (az ITDH Kht. jelenlegi vonalas és mo-
biltelefonok elõfizetése számhordozással – K. É. –
18956/2007)

44972 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tóság módosítása (rádiófrekvenciás, elektrofiziológiai
katéterek és fogyóanyagok beszerzése ajánlati felhívá-
sának módosítása – K. É. – 18841/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

44982 Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
(belsõ ellenõrzési vezetõi és mikrokörzeti belsõ ellenõr-
zési tevékenység ellátása – K. É. – 18002/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

44989 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (közlekedési ala-
pokra nevelés multimédiás szoftver fejlesztése és biz-
tonságos közlekedésre nevelõ on-line „Flash” játék fej-
lesztése 3 korosztály számára – K. É. – 18831/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

44996 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Kecskemét, Juhar
utca 23. szám alatt található iskolában a megújuló ener-
giát felhasználó fûtés mint fûtéskorszerûsítés és szolgál-
tatás – K. É. – 16568/2007)

45001 Dombóvár Város Önkormányzata (parkfenntartási, vala-
mint gyalogos- és kerékpáros-közlekedõfelületek tisztí-
tási, illetve hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladatai-
nak ellátása ajánlatkérõ közterületein – K. É. –
18416/2007)

45007 Egyesített Szociális Intézmény, Dunaújváros (közétkezte-
tés 60 hónapig – K. É. – 18716/2007)

45012 ESZA Kht. (a Nemzeti Civil Alapprogram kezelésében
lévõ 2004., 2005. és 2006. évi pályázati dokumentációk
átvétele a Magyar Államkincstártól, tárolása és ab-
ból folyamatos adatszolgáltatás biztosítása – K. É. –
19268/2007)

45018 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (biztonságos
közlekedésre nevelõ programok – K. É. – 18822/2007)

45024 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (mosatás: textiltisztítás, vegytisztítás, javítás,
egyéb szolgáltatások – K. É. – 18576/2007)

45027 Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igaz-
gatóság (a KMRNYI ceglédi mûködési hely vagyonvé-
delmi, takarítási munkáinak elvégzése, és a létesítmény
épületéhez, udvarához, külsõ környezetéhez tartozó,
minden szakmát felölelõ mûszaki üzemeltetési karban-
tartás a dokumentációban részletezettek szerint
– K. É. – 18979/2007)
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45031 Városi Kórház, Keszthely (ajánlatkérõ feladatát képezõ
szemészeti járóbeteg-szakellátás mûködtetése, továbbá
egynapos szemészeti sebészeti mûtéti eljárás végzése
– K. É. – 18861/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

45035 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(Zuglói Gyermektábor, Soltvadkert 2. sz. altábor fej-
lesztése, generálkivitelezés munkái – K. É. –
18237/2007)

45039 Csongrád Város Önkormányzata (csongrádi Dr. Szarka
Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény felújítása be-
ruházásengedélyezési tervdokumentáció elkészítése
– K. É. – 18947/2007)

45043 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (6 db 5 sze-
mély szállítására alkalmas gépkocsi adásvétele – K. É. –
18864/2007)

45046 Országgyûlés Hivatala (gázveszélyjelzõ rendszer kiépí-
tése, meglévõ tûzjelzõ rendszer bõvítése, valamint hely-
reállítási munkák elvégzése – K. É. – 19002/2007)

45050 Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága (sport-
pályák 2008. évi gondozása – K. É. – 18680/2007)

45053 Semmelweis Egyetem (SE NET tûzjelzõ rendszer kiala-
kítása I. ütem – K. É. – 18437/2007)

45057 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szé-
kesfehérvár, Tobak u. 27. sz. alatti, volt bõrgyári ingat-
lan rehabilitációjára vonatkozó engedélyezési generál-
tervek és részletes, tételes költségbecslés készítése
– K. É. – 18972/2007)

45061 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (munka-
biztonsági és tûzvédelmi feladatok – K. É. –
18763/2007)

45065 Társasház, Budapest, Fehérvári út 193–199. (iparosított
technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
korszerûsítése – K. É. – 18314/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

45071 Aba Nagyközség Önkormányzata (az Aba Sámuel Álta-
lános Iskola bõvítése és a Sárvíz Mûvészeti Iskola kiala-
kítása – K. É. – 18839/2007)

45076 Budapest-Csepel Önkormányzata (Budapest XXI. Kerü-
let Csepel Önkormányzata tulajdonában és kezelésé-
ben lévõ közutak fenntartási munkáinak elvégzése
– K. É. – 18510/2007)

45080 Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. (XIII. kerület-
ben, négy területen parkolójegy-kiadó automaták elhe-
lyezésére és a parkolásszabályozás bevezetéséhez szük-
séges szakági tervezési munkák elvégzése – K. É. –
18977/2007)

45086 Családsegítõ és Gondozási Központ, Ajka (élelmiszer be-
szerzése – K. É. – 17141/2007)

45089 Magyar Nemzeti Bank (adattárház III. – K. É. –
19008/2007)

45097 Mórahalom Város Önkormányzata (Mórahalom, Nagy-
széksós 0188/18 hrsz. alatt épülõ állatbeálló épület és ál-
latgondozói lakás kivitelezése – K. É. – 18874/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

45102 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gépjármûvek, utánfutók
karbantartása/2007. – K. É. – 18479/2007)

45104 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
(régészeti feltárásokhoz kapcsolódó gépi földmunka
– K. É. – 17447/2007)

45106 Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a Borsod Volán Zrt.
által kötendõ biztosítások tárgyú eljárás eredménye
– K. É. – 19028/2007)

45109 Budaörs Város Önkormányzata (városi uszoda és sport-
csarnok építési beruházáshoz kapcsolódó magasépítõ,
gépész és elektromos mûszaki ellenõrzés és projektle-
bonyolító tevékenység – K. É. – 15179/2007)

45111 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (Fõutca program tervezése – K. É. –
18454/2007)

45113 Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4. sz. metróvonal
I. szakasz 07. szerzõdés: állomások belsõ beépítése
– K. É. – 18370/2007)

45117 Debreceni Egyetem [Debreceni Egyetem alkalmazott
munkatársai részére adómentesen nyújtható hidegét-
keztetési utalvány beszerzése (SG-323) – K. É. –
19157/2007]

45120 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger megyei
jogú város közigazgatási területén iparosított tech-
nológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújí-
tásának kivitelezési munkái – K. É. – 18976/2007)

45125 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata [tájékoztató a
szolgáltatási szerzõdés Eger megyei jogú város 2007.
évi költségvetésérõl, módosításának és végrehajtásá-
nak rendjérõl szóló 11/2007. (II. 23.) rendelete alapján
mûködési hitel felvételére tárgyú, nyílt közbeszerzési
eljárásról – K. É. – 19141/2007]

45127 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (számlavezetési
szerzõdés – K. É. – 19392/2007)

45130 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(közúti, személy- és haszongépjármûvek teljesítmény-
és menettulajdonságait vizsgáló laboratórium berende-
zései, eszközei – K. É. – 18628/2007)

45133 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Pe-
tõfi Sándor utca, Régiposta utca–Petõfi Sándor ut-
ca 2–4. szám közötti szakaszán (hrsz.: 24352) gázelosztó
vezeték létesítéséhez kapcsolódó pótmunkák – K. É. –
17760/2007]

45136 Heves Város Önkormányzata (számlavezetés és folyó-
számlahitel – K. É. – 19321/2007)

45138 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(mobil távbeszélõ szolgáltatás – K. É. – 18820/2007)
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45141 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [alvásdiagnosztikai és terápiás centrum mûköd-
tetésének biztosítása (25204/07-90/26) – K. É. –
17341/2007]

45144 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(MATSIM-szimulátor fejlesztése – K. É. – 17897/2007)

45146 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (szi-
mulátor repülési, navigációs és eljárásgyakorló beren-
dezés beszerzése – K. É. – 19072/2007)

45149 Kisújszállás Város Önkormányzata (Kisújszállás város
II/a., II/b. és III/a. szennyvízöblözeteiben a szennyvíz-
csatorna-hálózat kiépítése során felmerült és a tervezõ
által szükségesnek ítélt és végrehajtandó kiegészítõ épí-
tési munkák kivitelezése – K. É. – 18900/2007)

45151 Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (Kis-
várda központtal megvalósuló központi háziorvosi
ügyelet – K. É. – 17058/2007)

45154 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Velencei-tó – K. É. – 19158/2007)

45159 Magyar Közút Kht. (hídfenntartási és -tervezési munkák
Gyõr-Moson-Sopron megyében – K. É. – 15424/2007)

45162 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (egységrakományt képzõ egységládák gyártása és
szállítása – K. É. – 17833/2007)

45164 Magyar Televízió Zrt. (MTV dokumentum-elõállítási igé-
nyeihez kapcsolódó teljes körû szolgáltatás – K. É. –
17096/2007)

45166 Magyar Turizmus Zrt. [A/4-es és francia méretû (irkafû-
zött és leporelló) turisztikai kiadványok nyomdai kivi-
telezése – K. É. – 17156/2007]

45169 Mátészalka Város Önkormányzata (szabad felhasználású
hitel felvétele – K. É. – 18492/2007)

45171 Mátészalka Város Önkormányzata (Mátészalkai Területi
Kórház rekonstrukciója – K. É. – 15568/2007)

45173 Mezõkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény (fõzõkonyha alap-
anyag-ellátása a 2007–2008-as tanévben – K. É. –
18359/2007)

45178 Modell Divatiskola Iparmûvészeti, Ruha- és Textilipari
Szakközépiskola és Szakiskola (a Budapest XIII., Vág
utca 12–14. sz. alatti iskola rekonstrukciója, átalakítá-
sa, korszerûsítése – K. É. – 18507/2007)

45180 Mol Nyrt. (magyarországi, CO2-t nem tartalmazó me-
zõkben végzett kútkarbantartási munkálatok – K. É. –
19282/2007)

45182 Mol Nyrt. (Mol Nyrt. KTD magyarországi tevékenysé-
géhez szükséges olajipari termelõ- és béléscsövek be-
szerzése – K. É. – 19133/2007)

45188 Mol Nyrt. (Bajánsenye–Õriszentpéter mezõ gáznyo-
másfokozása – tervezés – K. É. – 19143/2007)

45190 Mol Nyrt. (Bajánsenye–Õriszentpéter mezõ gáznyo-
másfokozása – kompresszorbeszerzés – K. É. –
19154/2007)

45193 Mol Nyrt. (Földes-23 jelû gázkút bekötése – K. É. –
19284/2007)

45196 Mol Nyrt. (magyarországi, kútkarbantartó berendezés-
sel végzett kútmunkálatok, elsõsorban CO2 tartalmú
mezõkben – K. É. – 19275/2007)

45198 Mol Nyrt. (a Mol Nyrt. KTD részére mélyszivattyúk,
tartozékaik szállítására és a szükséges javítási, össze-
szerelési technológia biztosítása Magyarországon
– K. É. – 19139/2007)

45200 Mol Nyrt. (irányítástechnikai eszközök beszerzése
– K. É. – 19136/2007)

45203 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a Sza-
jol (kiz.)–Debrecen (bez.) vasútvonalszakasz átépíté-
séhez szükséges tervezési feladatok elvégzése tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
18272/2007]

45205 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 6. sz.
fõút 139+890–160+020 km-sz. közötti szakaszok
11,5 tonnás burkolatmegerõsítése, 14 db hídfelújítás,
valamint a 147+800–151+750 km-sz. közötti kerék-
párút engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése ered-
ményérõl – K. É. – 19095/2007)

45208 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 6. sz.
fõút 160+020–192+647 km-sz. közötti szakasz 11,5 ton-
nás burkolatmegerõsítése, valamint 14 db hídfelújítás,
1 db hídfelújítás és -erõsítés és 1 db hídfelújítás és -szé-
lesítés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése
eredményérõl – K. É. – 19098/2007)

45211 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs sérülékeny
vízbázisának védelme és szennyvízcsatorna-hálózatának
bõvítése ISPA/Kohéziós Alap projekt II/A üteme kereté-
ben a szennyvízcsatorna-hálózat bõvítése – FIDIC mér-
nöki, mûszaki ellenõri munkák és technikai segítség-
nyújtás ellátása – K. É. – 19126/2007)

45213 Pusztavám Község Önkormányzata (fûtési szolgáltatások
biztosítása 12 éven át fûtéskorszerûsítés meg-
valósításával az ajánlatkérõ által fenntartott intézmé-
nyekben – K. É. – 14518/2007)

45216 Rendõrtiszti Fõiskola (menürendszerû étkeztetés kony-
haüzemeltetéssel – K. É. – 19297/2007)

45218 Semmelweis Egyetem (tájékoztató az eljárás eredmé-
nyérõl 1 db MR-vizsgálóberendezés 10 éves idõtartam-
ra történõ bérbevétele, üzembe helyezése, valamint
rendelkezésre állási idõ alatti javítása-karbantartása
– K. É. – 18700/2007)

45221 Semmelweis Egyetem (szemészeti klinika rekonstruk-
ciójának és bõvítésének tervezése – K. É. – 18714/2007)

45223 Semmelweis Egyetem (24 havi fogászati anyagok be-
szerzése – K. É. – 18934/2007)

45226 Semmelweis Egyetem (GE Signa EchoSpeed Plus 1.5T
MRI-vizsgálóberendezés javítása-karbantartása
– K. É. – 18707/2007)

45228 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (mûszerkarbantartás – K. É. –
19009/2007)

45230 Városföld Község Önkormányzata (ajánlatkérõ közigaz-
gatási területérõl hulladékelszállítás a kijelölt ártal-
matlanítóhelyre – K. É. – 17597/2007)

45233 XI/4. Sz. Hamzsabégi Úti Lakásfenntartó Szövetkezet,
Budapest [az épület külsõ nyílászáróinak cseréje, és zá-
rófödémek, valamint az épület homlokzata hõszi-
getelési anyagainak (rezsianyagainak) szállítása
– K. É. – 14219/2007]
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Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

45237 Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (széles-
sávú hálózat kiépítése az ajánlatkérõ területén – K. É. –
16799/2007)

45239 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Rt. (Sopron Vá-
ros Önkormányzata részére Nagycenk területén hévíz-
kutató fúrás, hévíztermelõ kút kiépítése – K. É. –
18671/2007)

45240 Százhalombatta Város Önkormányzata (városi rendelõin-
tézet klimatizálásának tervezése és kivitelezése – K. É. –
19004/2007)

45242 Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (a Wesselényi
Közalapítvány számára „A” kategóriás, bútorozatlan
iroda és hozzá tartozó parkolóhely tulajdonjogának
megszerzése – K. É. – 17717/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

45245 Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. (az FHB Nyrt.
privatizációs tanácsadójának kiválasztása – 2007.
– K. É. – 18228/2007)

45245 Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. (3 db VW Pas-
sat 2.0 vagy azzal egyenértékû személygépkocsi beszer-
zése – K. É. – 17426/2007)

45246 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
anyagok beszerzése: kenyér, zsemle, kifli – K. É. –
18007/2007)

45247 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
anyagok beszerzése – tésztafélék, konzerváru, száraz-
áru – K. É. – 18008/2007)

45247 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
anyagok beszerzése – tej, tejtermékek, sajt, növényi zsi-
radék – K. É. – 18009/2007)

45248 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Budapest
fõváros XV. kerületi útfelújítások – K. É. – 19292/2007)

45248 Budapesti Közlekedési Zrt. (MFAV motorkocsik pneu-
matikus készülékeinek karbantartása és teljes körû ja-
vítása – K. É. – 17601/2007)

45249 Budapesti Közlekedési Zrt. (ajánlatkérõ részére motor-
olajok, illetve hajtómû- és hidraulikaolajok szállítása
– K. É. – 17773/2007)

45250 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2007. évi szinttartó táv-
vezetéki beruházások kiviteli terveinek készítése
II. ütem – K. É. – 19121/2007)

45250 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2007. évi szinttartó táv-
vezetéki beruházások kiviteli terveinek készítése
II. ütem – K. É. – 19106/2007)

45251 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2007. évi szinttartó táv-
vezetéki beruházások kiviteli terveinek készítése
II. ütem – K. É. – 19117/2007)

45252 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest III., San
Marco u. 8. – K. É. – 17749/2007)

45252 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest III.,
Szépvölgyi út 14. – K. É. – 17747/2007)

45253 Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest I., Had-
nagy u. 8–10. (Rác fürdõ) – K. É. – 17748/2007]

45253 Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest III., Har-
sánylejtõ (hrsz.: 20039/9) – K. É. – 17746/2007]

45254 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése; Budapest V. kerü-
let, Kossuth Lajos u. 7–9., Reáltanoda u. 8–10. – K. É. –
17753/2007)

45254 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1096 Budapest, Lenhossék u. 10. I. 19. szám alatti 23 m2

alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. – 17591/2007)

45255 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú,
1096 Budapest, Haller u. 26. I. em. 4. szám alatti,
26,26 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
17263/2007)

45256 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1096 Budapest, Sobiesky J. u. 7. I. lh. III. 32. szám alatti
24,40 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
17588/2007)

45257 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület, Ba-
logvár utca, Fillér utca–Alvinci út közötti szakaszán
(hrsz.: 12204) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
17581/2007]

45257 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Pengõ utca, Fillér utca–Pengõ utca 5. sz. közötti szaka-
szán (hrsz.: 13166/4) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 17576/2007]

45258 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület, Ti-
zedes utca, Kis Rókus utca–Keleti Károly utca közötti
szakaszán (hrsz.: 13234) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 17578/2007]

45259 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület, Áb-
rányi Emil utca, Bimbó út–Endrõdi Sándor utca közöt-
ti szakaszán és a Prímás utcában (hrsz.: 12406) gázel-
osztó vezeték létesítése – K. É. – 17580/2007]

45260 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal [FIT (foglalkoztatási
információ tanácsadó) foglalkozásokat leíró mappái-
nak kiegészítése – K. É. – 16898/2007]

45260 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ két telep-
helyén keletkezõ szennyvíziszap elszállítása, elhelyezé-
se és hasznosítása – K. É. – 17680/2007)

45261 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (ipari sósav szállítása
– K. É. – 17650/2007)

45262 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (240 literes hulladék-
gyûjtõ edény szállítása – K. É. – 17243/2007)

45262 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (zárt vérvéte-
li rendszer fogyóanyagai – K. É. – 17830/2007)

45263 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (7284 szolgálta-
tás-hozzáférési pont számára hálózatfelügyelet üzemel-
tetése heti 7 napon és napi 24 órában – K. É. –
15014/2007)
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45264 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 606
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
14996/2007]

45264 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 911
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
15009/2007]

45265 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 420
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
14994/2007]

45266 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 924
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
15010/2007]

45266 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 671
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
14999/2007]

45267 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 590
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
14995/2007]

45268 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 7284
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
15011/2007]

45268 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 874
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
15004/2007]

45269 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 2288
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
14987/2007]

45270 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 2288
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
14991/2007]

45270 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 2288
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
14989/2007]

45272 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [a Közháló 2288
szolgáltatás-hozzáférési pontjának (SZHP) IP-alapú
távközlési szolgáltatással való ellátása – K. É. –
14993/2007]

45272 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (szolgáltatás-
nyújtás 7284 db számítógép-hálózati berendezés üze-
meltetése és 7300 darab számítógép-hálózati berende-
zés karbantartása, szükség szerinti javítása – K. É. –
15016/2007)

45273 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (kötsze-
rek beszerzése – K. É. – 17458/2007)

45274 Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ (Piac u. 79.
szám alatti ingatlan bérleti szerzõdése – K. É. –
17831/2007)

45274 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal [16 különféle onkológiai készítmény be-
szerzése (25204/06-10/42.) – K. É. – 17834/2007]

45275 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal (feleslegesnek minõsített ingó tárgyi eszkö-
zök és készletek értékbecslése – K. É. – 17159/2007)

45276 Igazságügyi Hivatal (munkaszolgálatos kárpótlási igé-
nyek kezelésére, a 2006. évi XLVII. törvény végrehajtá-
sához szükséges informatikai kiegészítõ alrendszer be-
szerzése – K. É. – 18530/2007)

45277 Kazincbarcika Város Önkormányzata (orvosi rendelõ fel-
újítása – K. É. – 18998/2007)

45277 Kovács Margit Általános Mûvelõdési Központ, Gyõr
(ajánlatkérõ élelmezési alapanyagainak biztosítása
12 hónapra – K. É. – 14145/2007)

45278 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 172
– IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal köz-
ponti elõállító kialakítása – K. É. – 16830/2007)

45279 Mátrai Erõmû Zrt. [V. helyszámú Láng-BBC gyártmá-
nyú D3YTT 2G 350 típusú 212 MW névleges teljesítmé-
nyû gõzturbina ciklikus (7 éves) fõjavítása – K. É. –
17844/2007]

45279 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 10/2006 számú eljárás szer-
zõdés teljesítése – K. É. – 19285/2007)

45280 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 12/2005 számú eljárás tájé-
koztatója az eljárás eredményérõl – K. É. –
19299/2007)

45280 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység [talpfahulladék (EWC 17 02 04) kezelésre törté-
nõ átvétele – K. É. – 17127/2007]

45281 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (többfunkciós fénymásoló berendezés bérlete
2 db kis, 10 db nagy teljesítményû gép – K. É. –
17129/2007)

45281 Mol Nyrt. (ajánlatkérõ KTD részére varrat nélküli acél-
csövek, csõkészítmények és gömbcsapok beszerzése
–K. É. – 3550/2007)

45282 Nemzeti Kataszteri Program Kht. [Veszprém megye tele-
püléseinek belterületi és különleges külterületi (zárt-
kerti) nyilvántartási térképeirõl vektoros digitális tér-
kép elõállítása – K. É. – 17712/2007]

45283 Nógrád Megye Önkormányzata (Szent Lázár Megyei
Kórház rekonstrukcióján belül 1 db kardiológiai ultra-
hangkészülék szállítása, üzembe helyezése és kezelésé-
nek betanítása – K. É. – 17678/2007)

45283 Országos Mentõszolgálat (ajánlatkérõ ingatlanjainak
– a garázsok és egyéb épületen kívüli területek kivételé-
vel – teljes körû általános és idõszakos takarítási mun-
kálatainak elvégzése – K. É. – 17699/2007)

45284 Pest Megyei Bíróság [Budaörs Városi Bíróság, takarítás
– K. É. – 19366/2007]

45285 Tiszaföldvár Város Önkormányzata (szennyvízcsator-
na-építés Tiszaföldvár belterületén – K. É. –
16237/2007)

45285 Zalacsány Község Önkormányzata (közösségi ház építési
munkái – K. É. – 17687/2007)
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Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

45287 AGRICOLA Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt.
(tájékoztató az AGRICOLA Zrt. szigetelt betonaljzatú
fedett trágyatároló tárgyú közbeszerzési eljárásának
eredményeként megkötött vállalkozási szerzõdés mó-
dosításáról – K. É. – 19012/2007)

45288 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (a Fõvárosi Közlöny és különszámainak, valamint a
Fõvárosi Önkormányzat Hatályos Rendeleteinek
Gyûjteménye címû kiadvány pótlapjainak nyomdai
munkálatai – K. É. – 17666/2007)

45288 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (Cegléd, Malom tér 3. sz. alatti általános iskola
épületátalakítási és -felújítási munkái a kiviteli tervek
elkészítésével – K. É. – 17386/2007)

45289 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (fenntartható életmód és fogyasztás iránti
elkötelezõdés támogatásának fejlesztésiigény-felmé-
rése – K. É. – 19213/2007)

45290 Kunszentmárton Város Önkormányzata (2006. évi árvíz-
károk helyreállítási munkái, út- és intézményfelújítás
– K. É. – 17802/2007)

45290 Miniszterelnöki Hivatal (a 2007. október 23-i nemzeti
ünnep központi állami rendezvényeinek megszervezése
és lebonyolítása – K. É. – 17392/2007)

45292 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a csep-
regi körforgalmi csomópont kivitelezése tárgyú szerzõ-
dés módosításáról – K. É. – 18973/2007)

45292 Városi Idõsek Otthona, Balassagyarmat (II. kategória,
tejtermék – K. É. – 17406/2007)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

45294 Galga Menti Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Szö-
vetkezet (tehenészeti telep trágyakezelési mûtárgyai-
nak kivitelezése – K. É. – 14792/2007)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

45296 Galga Menti Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Szö-
vetkezet (tehenészeti telep trágyakezelési mûtárgyai-
nak megépítése – K. É. – 13374/2007)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok el-
bírálásáról

45297 Fõvárosi Földhivatal [kivitelezési munkák (kivitelezési
terv alapján) a budapesti 2. számú körzeti földhivatal
bõvítésére, átépítésére – K. É. – 15314/2007]

45297 Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmiszer
beszerzése – K. É. – 13744/2007)

45299 Mezõberény Város Önkormányzata (Mezõberény, Békési
út 17. sz. alatti épület átalakítása – K. É. – 13264/2007)

Helyesbítés

45301 Dunaújvárosi Fõiskola helyesbítése (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 2007. december 3-i, 137. számában K. É. –
18816/2007 számon megjelent tájékoztató helyesbítése
– K. É. – 19073/2007)

45301 Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 137. számában,
2007. december 3-án K. É. – 18239/2007 számon megje-
lent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának he-
lyesbítése – K. É. – 19357/2007)

45301 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. helyesbítése
(személygépjármûvek tartós bérlete a hozzá kapcsoló-
dó flottamenedzsment-szolgáltatásokkal – K. É. –
19359/2007)

45301 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. helyesbítése (helyes-
bítés a 471. sz. Nyírbátor elkerülõ út I., II. ütem, vala-
mint a 4105. j. Kisvárda–Nyírbátor összekötõ út
32+900–43+453 km-szelvények közötti szakasz tervezé-
si feladatainak elvégzése tárgyú ajánlati felhívás tekin-
tetében – K. É. – 19013/2007)

Módosítás

45302 Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. módosítása (a Fõnix
Rendezvényszervezõ Kht. rendezvényein használható
alapstand és standkiegészítõ berendezések beszerzése
– K. É. – 19480/2007)

45305 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet módosítása [hemodinamikai laboratóri-
um üzemeltetése (SG-319) – K. É. – 19245/2007]

45308 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság módosítása (a Környezet és Energia Opera-
tív Programra beérkezõ környezetvédelmi pályázatok
értékeléséhez szükséges szakértõk biztosítása – K. É. –
19340/2007)

Visszavonás

45310 Bugyi Nagyközség Önkormányzata visszavonása (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2007. november 26-i, 134. számá-
ban, K. É. – 18001/2007 számon megjelent egyszerûsí-
tett eljárás ajánlati felhívásának visszavonása – K. É. –
19005/2007)
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A Cégközlöny 49. számában (2007. december 6.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-04-005011/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LITTLE ANGELS Kereske-
delmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság (1043 Buda-
pest, Csányi László u. 8.; cégjegyzékszáma: 01 03 025013;
adószáma: 20795409-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOLNÁR és BENDE Kereskedelmi és Szolgáltató

Közkereseti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004243/5. 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) KENRICH Vállalkozási Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1119 Budapest, Lecke
u. 3. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 017445; adószáma:
28138950-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
AVIAPROFIT Vállakozási Betéti Társaság
KENRICH Vállalkozási Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1081 Budapest, Bezerédi u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004002/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Koltai Tamás Építész Iroda Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1145 Budapest, Mexi-
kói út 26. II . em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 112595; adó-

száma: 28194974-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Koltai Tamás Építész Iroda 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
12.Fpk.01-07-000971/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AGRO-CONSULTING Mezõ-
gazdasági és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1117 Budapest XI., Budafoki út 79.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 114666; adószáma: 28227012-1-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGRO-CONSULTING Mezõgazdasági és Kereskedel-

mi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003913/6. 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) Vida és társa Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1025 Budapest, Puszta-
szeri út 42/B; cégjegyzékszáma: 01 06 118426; adószáma:
28186764-1-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Vida és társa Kereskedelmi Betéti Társaság
Vida és társa Kereskedelmi 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.
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A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004020/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Spáczai és társa Kereskedelmi,
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1157 Budapest XV., Zsókavár u. 18.; cégjegyzékszáma:
01 06 210551; adószáma: 28370653-1-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Spáczai és társa Kereskedelmi, 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
8.Fpk.01-07-004161/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TRIA Ipari Szolgáltató és Keres-
kedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1162
Budapest, Jávorfa u. 112.; cégjegyzékszáma: 01 06
216596; adószáma: 28557412-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRIA Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000184/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GIXXER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1073 Budapest, Rákóczi
út 40. IV/17.; cégjegyzékszáma: 01 06 217536; adószáma:
28390637-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KYDI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BE-

TÉTI TÁRSASÁG

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002605/6. 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) SILICIUM Digitális Analóg
Elektronikai Betéti Társaság (1087 Budapest, Szörény
u. 5–7A III. em. 26.; cégjegyzékszáma: 01 06 313769;
adószáma: 28459833-2-01) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SILICIUM Digitális Analóg Elektronikai Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-000252/10. 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) SALUTON Nyomda és Kiadó Be-
téti Társaság (1047 Budapest, Gárdi Jenõ u. 14.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 414966; adószáma: 28590923-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1032 Budapest, Ágoston u. 1.
1036 Budapest, Fényes Adolf u. 19–21.
1045 Budapest, Chinoin u. 20.
1139 Budapest, Váci út 81–85.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet Fel-

számoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004248/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ’POT Grafikai Stúdió Mûvészeti
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Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1161 Budapest, Tavirózsa u. 9. IV. 17.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 415947; adószáma: 24461076-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NILATAK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2145 Kerepestarcsa, Ady E. u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001146/9. 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) KALT-BAU Építési és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1193 Budapest, Szigligeti u. 7.
II. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 516680; adószáma:
29071395-1-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004386/5. 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) Y.M.T. Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1107 Buda-
pest, Jegenye u. 27.; cégjegyzékszáma: 01 06 518574;
adószáma: 28883739-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Y. M. T. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004007/5. 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) Kader és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1148 Budapest, Tábornok u. 68. 2. em. 6.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 519823; adószáma: 28888875-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VARGHA ÉS PÁZMÁNY Fejlesztési, Szolgáltató és

Kereskedelmi Betéti Társaság
Kader és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Tahi u. 97–101.
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
8.Fpk.01-07-004382/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VIDEA...L. MÉDEA Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1125 Budapest,
Felsõ Svábhegyi út 7/b; cégjegyzékszáma: 01 06 615196;
adószáma: 29100037-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VIDEA ... L. MÉDEA Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003932/6. 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) GABI BAZÁR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1112 Budapest, Cirmos utca 1. IX. em. 54.; cégjegyzék-
száma: 01 06 619586; adószáma: 29113613-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
GABI BAZÁR 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
4.Fpk.01-07-002408/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HÁEL 46. Munkavédelmi, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VIII/69.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 710793; adószáma: 28710482-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÁEL 46. Munkavédelmi, 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
6.Fpk.01-07-003918/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RICHI-01 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1064
Budapest, Podmaniczky u. 81.; cégjegyzékszáma: 01 06
714238; adószáma: 28722177-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RICHI-01 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
HER-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Visegrádi u. 43–45. 02. em. 8.
1063 Budapest, Bajnok u. 3. 1. em. 12/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
13.Fpk.01-07-004479/5. 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) ADEX Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1238 Buda-
pest, Templom u. 48.; cégjegyzékszáma: 01 06 715989;
adószáma: 27011072-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ADEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1102 Budapest, Halom 15. 18.
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
12.Fpk.01-07-001800/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GÁBOR 2000 Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1239 Budapest, Ha-
raszti utca 73.; cégjegyzékszáma: 01 06 717910; adószá-
ma: 20173517-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GÁBOR 2000 Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1239 Budapest, Vízi u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000926/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PROFOTO és SPORT Fényképé-
szeti Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1204 Buda-
pest, Klapka u. 115.; cégjegyzékszáma: 01 06 720442;
adószáma: 20234612-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PROFOTO és SPORT Fényképészeti Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004164/5. 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) „BRUTT” Divatáru Készítõ és
Forgalmazó Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1213 Budapest, Denevér utca 9.; cégjegyzékszáma: 01 06
722577; adószáma: 20291273-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BRUTT Divatáru Készítõ és Forgalmazó Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-004509/6. 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) „MERK-HI-BAU” Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1157 Budapest, Nyírpalota u. 5.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 723167; adószáma: 20016430-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZSANNA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
„BÍRÓ BAU” Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
„MERK-HI-BAU” Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7761 Kozármisleny, Kinizsi u. 37.
7632 Pécs, Enyezd u. 7.
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
1.Fpk.01-07-003953/6. 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) BLÜNTRÉ Kulturális Mûvészeti
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1141 Budapest, Szugló u. 178.; cégjegyzék-
száma: 01 06 724677; adószáma: 20344687-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BLÜNTRÉ Kulturális Mûvészeti 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
4.Fpk.01-07-003322/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GUARDISTA SECURITY
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1225
Budapest, Vegyszer u. 8/2.; cégjegyzékszáma: 01 06
726203; adószáma: 20381903-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004160/5. 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) NONIK Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1087 Buda-
pest, Hungária krt. 22–24. E ép.; cégjegyzékszáma: 01 06
727145; adószáma: 20536419-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NONIK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Füredi út 11/C 4. em. 16.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003958/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HÍD A MÛVÉSZETEKÉRT Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1082 Budapest, Leonardo da Vinci
u. 12–14.; cégjegyzékszáma: 01 06 728261; adószáma:
20564483-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÍD A MÛVÉSZETEKÉRT Kereskedelmi és Szolgál-

tató 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
13.Fpk.01-07-003943/5. 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) JUDIT-IMPEX Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1204 Budapest,
Kende Kanuth u. 92.; cégjegyzékszáma: 01 06 728751;
adószáma: 20577045-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JUDIT-IMPEX Kereskedelmi 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
12.Fpk.01-06-002201/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KARAVÁN-2000. Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1132 Budapest,
Visegrádi u. 66.; cégjegyzékszáma: 01 06 731703; adószá-

ma: 20652939-2-41) adós felszámolását fõðeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-
dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest, Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-001554/10. 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) BONAZOLL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1238 Budapest, Templom
utca 102.; cégjegyzékszáma: 01 06 734546; adószáma:
20728928-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1212 Budapest, József Attila u. 65. 5. em. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-003963/5. 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) CSER-X Szállítmányozási és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1142 Budapest, Csertõ u. 6–8. fszt. 14.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 735646; adószáma: 20577605-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSER-X Szállítmányozási és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty utca 4.
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
12.Fpk.01-06-005388/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) VÍZ-FÛTÉS Szolgáltató Be-
téti Társaság (1045 Budapest, Madridi út 5/7.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 736121; adószáma: 20772116-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
VÍZ-FÛTÉS Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-004390/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Immobilien Inter Home Ingatlan-
forgalmazó Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társa-
ság (1102 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor u. 40.
fszt. 102.; cégjegyzékszáma: 01 06 737235; adószáma:
20888730-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GALAXI-IMMOBILE Ingatlanforgalmazó és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1146 Budapest, Hungária körút 196/B
1102 Budapest, Körösi Csoma sétány 40. fszt. 102.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser

Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003972/6. 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) IKÖV Ingatlanközvetítõ és Va-
gyonvédelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1203 Budapest, Topánka út 14. 10. em. 62.; cégjegyzék-
száma: 01 06 738555; adószáma: 20922469-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IKÖV Ingatlanközvetítõ és Vagyonvédelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1098 Budapest, Dési H. utca 21. 6. em. 22.
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
8.Fpk.01-07-003959/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Fény Szociális Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1119 Budapest, Fehér-
vári út 89–95.; cégjegyzékszáma: 01 06 742592; adószá-
ma: 21032327-1-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Fény Szociális Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest, Angyalföldi út 35. 9. em. 28.
1056 Budapest, Nyáry Pál u. 10. 2. em. 2.
1225 Budapest, Tenkes u. 7. 2. em. 10.
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
20.Fpk.01-07-001635/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NAPRA-FORGÓ 2002. Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1188 Buda-
pest, Címer u. 81/A; cégjegyzékszáma: 01 06 753105;
adószáma: 21462470-1-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp. Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-003764/5. 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) FISCHER 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1024 Budapest, Margit krt. 69.; cégjegyzékszáma: 01 06
756989; adószáma: 21036448-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FISCHER 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Bethlen G. u. 59.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001820/7. 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) CONTOUR-CHESS Szolgáltató
Betéti Társaság (1043 Budapest, Aradi u. 7.; cégjegyzék-
száma: 01 06 765196; adószáma: 21964484-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
CONTOUR-CHES Sportszervezõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-004719/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOXON BAU Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (1071 Budapest, Damjanich
u. 44. II . em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 769131; adószá-
ma: 22161172-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
4.Fpk.01-07-001578/9. 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) „VEZÉR” Üzletkötõ Betéti Társa-
ság (1154 Budapest, Tompa Mihály utca 70. B ép.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 771320; adószáma: 21918249-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2184 Vácegres, Szabadság utca 6.
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
25.Fpk.01-06-006803/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIAPRINT NYOMDAIPA-
RI és KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KORLÁ-
TOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (1145 Budapest,
Titel u. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 078957; adószáma:
10598407-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-
szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Levélcím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. eme-
let.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-002839/7. 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) SUNRING Nemzetközi Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1149 Budapest, Egressy út 23–25.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 269083; adószáma: 10898501-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SUNRING Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1147 Budapest, Dés u. 17. I. 4.
1162 Budapest, Csömöri út 294.
1068 Budapest, Szondy u. 95. IV. em. 4.
1102 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor út 27. I. 5.
1162 Budapest, Csömöri út 294.
1102 Budapest, Füzér u. 28. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest, 114. Pf. 453/449.
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A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003919/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) REPTOR-CD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1051 Budapest, Váci u. 19–21.; cégjegyzék-
száma: 01 09 369369; adószáma: 12033588-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NAJAR Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
RAPTOR-CD Számítástechnikai Kereskedelmi Kft.
REPTOR-CD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1073 Budapest, Munkás u. 3/B
1094 Budapest, Hentes u. 17. III . 26.
1098 Budapest, Pöttyös u. 9/B 4. em. 18.
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
13.Fpk.01-07-003923/5. 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) QUAN FANG Nemzetközi Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1102 Budapest, Állomás u. 17. 10. em. 48.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 661221; adószáma: 12272697-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
QUAN FANG Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Visegrádi u. 3. IV/1.
1102 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor u. 13. V/31.
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
8.Fpk.01-07-004493/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) Nokedli Szórakoztató Központ
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1145 Budapest, Hermina út 25.; cégjegyzékszáma: 01 09
662455; adószáma: 12282445-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BENPAU Szolgáltató, Filmgyártó és Filmforgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nokedli Szórakoztató Központ Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Vöröstorony u. 3.
1052 Budapest, Petõfi Sándor u. 5.
1055 Budapest, Szent István körút 15.
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
4.Fpk.01-06-006532/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) T és I Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1203 Budapest, Török Flóris utca 12.
4. em. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 665794; adószáma:
12323645-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1201 Budapest, Wesselényi u. 41/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004498/5. 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) ZHANG FEI Nemzetközi Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1089 Budapest, Delej u. 45. fszt. 4.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 665904; adószáma: 12324543-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZHANG FEI Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság

2007/50. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3759



Elõzõ székhelye(i):
1091 Budapest, Üllõi út 183. VII. 28.
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
1.Fpk.01-07-004015/6. 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) BROTHERS’ 98 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1012 Budapest, Logodi u. 63. 1. em. 8.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 669086; adószáma: 12333039-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BROTHERS ’98 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Váci út 131. II. 24.
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.01-07-003075/6. 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) MIRJAM Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt felelõsségû társaság (1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 17.; cégjegyzékszáma: 01 09 671896;
adószáma: 12384619-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-004513/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HÍRÁRADAT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-

molás alatt” (1213 Budapest, Százszorszép u. 7.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 676971; adószáma: 11791658-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÍRÁRADAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Fiastyúk u. 41/A
Nem bejegyzett székhelye(i):
2483 Gárdony, Szabadás u. 4. 1. em. 15.
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
13.Fpk.01-07-003865/5. 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) „HOLZEX” Termelõ és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1026 Budapest, Orsó u. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 678292; adószáma: 10552591-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ HOLZEX ” Termelõi és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Felszabadulás u. 18/1. sz.
1133 Budapest, Ronyva u. 6. II/33. sz.
8200 Veszprém, Zrínyi u. 3.
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
20.Fpk.01-03-002975/32. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) M.M.K.2000 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1051 Budapest,
Nádor u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 681081; adószáma:
11879246-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Hõsök tere 31.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-004488/6. 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) 2000 START Mérnöki és Tanács-
adó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1031 Budapest, Petúr u. 37.; cégjegyzékszáma:
01 09 682933; adószáma: 11756413-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tóth és Társa Mérnöki és Tanácsadó Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
2000 START Mérnöki és Tanácsadó Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8245 Pécsely, 067/15 hrsz.
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
11.Fpk.01-06-005131/15. 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) HUNET COM. Hirdetési Kom-
munikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság (1031 Bu-
dapest, Vízimolnár u. 2–4.; cégjegyzékszáma: 01 09
686468; adószáma: 11982922-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1056 Budapest, Belgrád rkp. 25. 3. em. 12/A
1132 Budapest, Borbély u. 5–7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1031 Budapest, Vízimolnár u. 2–4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006089/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GUANG YAO Nemzetközi Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Buda-
pest, Egressy út 23–25.; cégjegyzékszáma: 01 09 688275;
adószáma: 12297171-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1082 Budapest, Baross u. 103/A X. em. 34.
3170 Szécsény, Kossuth út 11.
1082 Budapest, Baross u. 103/A 9. em. 32.
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
1.Fpk.01-07-001404/12. 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) „SZABOLCS-TETRA MAG”
Vetõmag-termeltetõ és Kereskedõ Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (1118 Budapest, Tûzkõ utca 4.; cégjegyzék-
száma: 01 09 693135; adószáma: 12572351-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TETRA MAG” Vetõmagtermelõ és Kereskedõ Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Csíki hegyek utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Buda-
pest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002689/11. 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) HUMENTAL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1096 Buda-
pest, Haller utca 12–14. 10. lház. 3. em. 81.; cégjegyzék-
száma: 01 09 693831; adószáma: 12588679-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1212 Budapest, Komáromi u. 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002802/10. 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) BUDAI-BAU Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(rövidített elnevezése: BUDAI-BAU Kft.) (1062 Buda-
pest, Hajós u. 7. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 693882;
adószáma: 12589663-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-005008/6. 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) NASCAPÓK-HÁLÓZAT Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„v. a.” (1146 Budapest, Thököly út 46.; cégjegyzékszáma:
01 09 696723; adószáma: 12650808-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NASCAPÓK-HÁLÓZAT Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
NASCAPÓK-HÁLÓZAT Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. 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
6.Fpk.01-07-003938/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kulsa Kereskedelmi Kft. „végel-
számolás alatt” (1062 Budapest, Andrássy út 77.

2. em. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 697282; adószáma:
12662012-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kulsa Kereskedelmi Kft.
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.01-07-003243/6. 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) Euro-Mark-Trade 2001 Vagyon-
védelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1071 Buda-
pest, Damjanich u. 32. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09
698489; adószáma: 12686306-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest, 114. Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-006861/11. 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) SEMSEY ESZTER Pénzügyi Ta-
nácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1066 Budapest, Teréz krt. 62. 4. em. 10.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 700335; adószáma: 12723368-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SEMSEY ESZTER Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Semsey Eszter Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonkezelõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Röppentyû u. 7. 10. em. 43.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1132 Budapest, Borbély utca 5–7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-

ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp. Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-005978/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VANÁD-BAU Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1154 Budapest, Damjanich u. 61. fszt.; cégjegyzékszáma:
01 09 700481; adószáma: 12725968-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1196 Budapest, Hunyadi u. 135.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-002561/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) R-MESTER Kereskedelmi,
Sport és Szolgáltató Kft. „végelszámolás alatt” (1112
Budapest, Bedõ u. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 703300;
adószáma: 12784301-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
R-MESTER Kereskedelmi, Sport és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 18/A 1. em.
1055 Budapest, Szent István krt. 15. 4. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-003811/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MOTIV-BAU Építõ, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1133 Budapest, Tisza u. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09
703497; adószáma: 12788893-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001243/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) House Silver Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075 Budapest,
Király u. 21. 2. em. 35.; cégjegyzékszáma: 01 09 704691;
adószáma: 12813641-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÓDMESTER Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1173 Budapest, Pesti út 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-002572/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Számítás-2002 Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Budapest, Reitter
Ferenc u. 58. fszt. 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 706228;
adószáma: 12845475-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Számítás-Bau 2002 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Számítás-Bau 2002 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Számítás-Bau 2002 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 191. 1. em. 3.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2000 Szentendre, Római temetõ u. 22.
2000 Szentendre, Gyöngyvirág u. 4.
1112 Budapest, Dayka G. u. 2–4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A.
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A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-06-005876/10. 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) EX MALCOLM TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1158 Budapest, Késmárk utca 16.; cégjegyzékszáma:
01 09 706627; adószáma: 12853300-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-006967/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TUT INVEST Építõ és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1093 Budapest, Imre
u. 4. I. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 707786; adószáma:
12876246-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Hévízi út 33. 6. em. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-06-003919/19. 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) KLAUSS HUNGARIA Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
rövidített elnevezése: KLAUSS HUNGÁRIA KFT.
(1201 Budapest, Wesselényi u. 53/A, korábbi telephelyei:
1089 Budapest, Bláthy O. u. 43., 1152 Budapest, Szentmi-
hályi u. 167–179.; cégjegyzékszáma: 01 09 708173; adó-
száma: 12883651-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-004379/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tóth Zsolt és társa Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1173 Budapest, Újlak u. 5. 10. em. 98.; cégjegyzékszáma:
01 09 708843; adószáma: 12897623-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-007069/11. 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) INNOFORG-4 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1196 Budapest, Petõfi u. 134/A; cégjegyzékszáma: 01 09
709687; adószáma: 11455318-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Béke tér 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002095/6. 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) B.P.D. Security Személy- és Va-
gyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139
Budapest, Fiastyúk utca 23–25. 2. em. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 713428; adószáma: 12763364-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2765 Farmos, Szelei út 57.
1133 Budapest, Vág utca 5. 2. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.
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A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000044/9. 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) PI-DÓ Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1054 Budapest, Vajkay u. 1.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 713779; adószáma: 11294869-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BUDAI ÉS TÁRSA Építõanyag Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
E. T. E. Európai Tetõ és Esõcsatorna Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7045 Györköny , Bocskai u. 131.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-003939/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WINTER BAU Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „végelszámolás alatt” (1157 Budapest,
Nyírpalota út 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 714369; adószá-
ma: 13008352-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WINTER BAU Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1067 Budapest, Podmaniczky u. 39.
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
1.Fpk.01-07-002804/8. 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) PÁLMEX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1161 Budapest,
Sándor u. 80.; cégjegyzékszáma: 01 09 716204; adószá-
ma: 13048413-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válság-
kezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276
Budapest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004381/5. 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) QIU PING Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1101
Budapest, Salgótarjáni út 49. C ép. 2. em. 351.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 716307; adószáma: 13050421-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
QIU PING Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1089 Budapest, Baross utca 120. fszt. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003142/6. 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) HUMAN LINE SYSTEM Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1087 Budapest, Tisztes u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09
719510; adószáma: 13116875-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-005502/12. 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) EURO-CREDIT 2003 Szolgál-
tató- és Ingatlanközvetítõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1031 Budapest, Ányos u. 16.; cégjegyzékszáma:
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01 09 724146; adószáma: 13217316-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
EURO-CREDIT 2003 Hitel- és Ingatlanközvetítõ Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1059 Budapest, Honvéd u. 22–24.
1111 Budapest, Bartók Béla út 52. 6. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-002260/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PResscOmp Hungária Utazás-
szervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1024 Budapest, Buday László u. 5/B
4. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 727000; adószáma:
13275916-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
22.Fpk.01-06-004658/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) AVANTAGE 3 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1046 Budapest,
Kiss Ernõ utca 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 09 728227;
adószáma: 10843226-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Visegrádi u. 32. 34.
2000 Szentendre, Kondor Béla u. 26. 1. em. 12.
1048 Budapest, Homoktövis utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi

Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery u. 53., levele-
zési címe: 1393 Budapest, Pf. 349.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-002185/14. 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) QUALITY-PLASZT Kereskedõ-
ház Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (1141 Budapest, Álmos
vezér u. 61.; cégjegyzékszáma: 01 09 731361; adószáma:
13361714-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000551/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MICROWAVE TECHNO-
LOGY Mérnöki Fejlesztõ és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1141 Budapest, Szugló u. 83–85.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 733152; adószáma: 13397607-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1016 Budapest, Derék u. 21. fszt. 1.
1077 Budapest, Baross tér 19. 3. em. 5.
1061 Budapest, Székely Mihály u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B. ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-006513/12. 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) K.CS.-TREND 2005. Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1133 Budapest, Váci út 88/A; cégjegyzékszáma: 01 09
735291; adószáma: 13439925-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Rákóczi út 19. fszt. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B. ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-002747/9. 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) ENTER CONSULTING Pénzügyi
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1045 Budapest, Rózsa utca 13. VII. em. 37.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 737570; adószáma: 13483436-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-004626/6. 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) FÖLDMÛVES Mezõgazdasági és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1108
Budapest, Mádi u. 214.; cégjegyzékszáma: 01 09 884291;
adószáma: 12241527-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2638 Kemence, Csarnavölgyi út 622/4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser

Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-002844/7. 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) MANGÁN ACÉL Kereskedelmi
és Szolgáltató Részvénytársaság (1212 Budapest, Gyep-
sor u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 10 045010; adószáma:
13150923-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
MANGÁN UNIO Kereskedelmi és Szolgáltató Rész-

vénytársaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válság-
kezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276
Budapest, Pf. 77.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000414/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Auth és társa” Kereskedelmi
Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 02 06 068733) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000433/8. 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) P & S Építõipari Szolgáltató Be-
téti Társaság (7712 Dunaszekcsõ, Petõfi utca 45.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 071256; adószáma: 21531163-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II /1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-06-000267/38. 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) H-D FÉMSZER Fém és Gépszer-
kezetgyártó, Szerelõ, Kereskedõ Magyar–Német Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7630 Pécs, Álmos u. 3.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 062920; adószáma: 11015761-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma: 01
09 705817.
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000531/7. 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) PÉCSI EXPRESS Ingatlanfor-
galmazó és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7625 Pécs, Zöldfa utca 16.; cégjegyzékszáma: 02 09
066927; adószáma: 12461794-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PÉCSI EXPRESS Ingatlanközvetítõ és Forgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Melinda u. 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V.
lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás Király u. 21., levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000290/13. 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) IF LINE Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs,
Rákóczi út 75. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 02 09 067395;
adószáma: 12608564-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000416/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EUROBIKE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegy-
zékszáma: 02 09 067833) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1132 Budapest,
Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000341/13. 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) RENA BAU Invest Építõ és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7626 Pécs,
Ady Endre utca 17.; cégjegyzékszáma: 02 09 069463; adó-
száma: 13289627-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000405/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „BÕR-DÍSZMÛ” Termékeket
Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7627 Pécs,
Vadász utca 83.; cégjegyzékszáma: 02 09 069938; adószá-
ma: 13443887-2-02) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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 Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000437/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HUTON Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszá-
ma: 02 09 070541) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
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V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás Király u. 21. Levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000327/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Halas-Prizma Kereskedelmi és
Szolgáltató Szövetkezet (6400 Kiskunhalas, Paprika A.
u. 38.; cégjegyzékszáma: 03 02 100251; adószáma:
12523728-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Városi Hotel Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szövet-

kezet
Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000359/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BO-VÉ Borászati és Kereskedelmi
Betéti Társaság (6070 Izsák, Szajor dûlõ 67.; cégjegyzék-
száma: 03 06 111135; adószáma: 21109489-2-03) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
VÉ-VÉ Borászati és Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6070 Izsák, Kodály utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding

Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722
Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000590/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) CAR-LIFT Jármûjavító és
Garázsberendezéseket Gyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6000 Kecskemét, Szarkás 452/2. 01600/82/A
hrsz.; cégjegyzékszáma: 03 09 100394; adószáma:
10508372-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Szarkás 452/2.
6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-07-000596/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WOLF-GÁZ Szak- és Szere-
lõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecske-
mét, Mathiász János utca 5.; cégjegyzékszáma: 03 09
104403; adószáma: 11378587-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Gyenes tér 12. I/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000535/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „BERNÁTH” Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6000 Kecskemét, Kullai köz 71.; cégjegyzékszá-
ma: 03 09 107982; adószáma: 11950569-2-03) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
„BERNÁTH” ÉPÜLETGÉPÉSZETI, KIVITELEZÕ

ÉS KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A I. em. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000293/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÍV Munkaerõ-közvetítõ és
Kölcsönzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (6328 Duna-
pataj, Baross út 22.; cégjegyzékszáma: 03 09 112609; adó-
száma: 13144021-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2162 Õrbottyán, József Attila utca 64.
6328 Dunapataj, Baross út 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000549/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CONI LOGISTICS Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Március 15. u. 17.; cégjegyzékszáma:
03 09 113702; adószáma: 13759429-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding
Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722
Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000589/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Candy Blue Konzervipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000
Kecskemét, Búzavirág u. 50.; cégjegyzékszáma: 03 09
114083; adószáma: 12466933-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Vajda J. u. 6. 1. em. 1.
7632 Pécs, Lahti utca 47.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON
VAGYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft.,
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01
09 063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000504/7. 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) Majsa-Kereskedõház Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6120 Kiskun-
majsa, Iskola utca 16.; cégjegyzékszáma: 03 09 114247;
adószáma: 13875671-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Jogelõd(ök):
MAJSA-PITE Sütõipari Termelõ és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000244/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SABISZ Sarkadi Bútoripari
Szövetkezet (5720 Sarkad, Malom út 24–26.; cégjegyzék-
száma: 04 02 000028; adószáma: 10031322-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi u. 5–7. B/II/21., cégjegyzékszáma: 03 09
109743.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000192/6. 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) DARIO Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula, Tom-
csányi u. 32. sz.; cégjegyzékszáma: 04 09 002400; adószá-
ma: 11045744-2-04) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding
Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722
Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-07-000130/10. 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) „EXIMPRIM” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Bé-
késcsaba, Gábor Áron u. 15. V. em. 20.; cégjegyzékszáma:
04 09 004704; adószáma: 11892429-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000164/15. 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) JOAMIT Kereskedelmi és Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (5551 Csabacsûd,
József A. utca 1/A; cégjegyzékszáma: 04 09 006577; adó-
száma: 13424804-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
„JOAMIT” Kereskedelmi Betéti Társaság
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
2.Fpk.04-07-000186/7. 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) Frida Work Személyzeti Szolgál-
tató, Kereskedelmi és Építõipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság (5600 Békéscsaba, Jókai u. 34.; cégjegyzékszá-
ma: 04 09 007085; adószáma: 13737254-2-04) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding
Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722
Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000361/6. 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) SITTIM 2000 Építõipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3533 Miskolc,
Alsószinva u. 50.; cégjegyzékszáma: 05 06 010008; adó-
száma: 20367956-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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
7.Fpk.05-07-000542/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bucsák és Társai Építõ-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (3907 Tállya, Dobó
út 14.; cégjegyzékszáma: 05 06 015704; adószáma:
22256481-2-05) 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
9.Fpk.05-07-000468/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Quick Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3731 Szuha-
kálló, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 93.; cégjegyzékszáma:
05 09 001868; adószáma: 10701269-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Quick Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Quick Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság „végelszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
3532 Miskolc, Gyõri kapu 47–57. sz.
3700 Kazincbarcika, Kacsóh Pongrác u. 8.
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.05-07-000453/6. 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) MAGIC BREAD Ipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3519 Miskolc, Enyedi György köz 12.; cégjegyzékszáma:
05 09 004011; adószáma: 11380296-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3700 Kazincbarcika, Táncsics u. 30–32.
3700 Kazincbarcika, Liget u. 1. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-07-000486/6. 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) SIBA-MIX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3458 Tiszake-
szi, Posta u. 30.; cégjegyzékszáma: 05 09 008007; adószá-
ma: 11939986-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
2.Fpk.05-07-000321/11. 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) HÚSZ Híd-Út-Szerkezet Építõ-
ipari Kft. (3529 Miskolc, Áfonyás u. 7. 7. em. 3.; cégjegy-
zékszáma: 05 09 013005; adószáma: 13693130-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000565/5. 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) PARTY-TWO Rendezvényszer-
vezõ, Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3627 Domaháza, Rákóczi u. 27.; cégjegyzék-
száma: 05 09 013983; adószáma: 12774522-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PARTEAM Rendezvényszervezõ, Szolgáltató és Ven-

déglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
1037 Budapest, Csillaghegyi út 39.
8000 Székesfehérvár, Tátra u. 67.
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 Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000467/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Robinia-SZAB Mezõgazda-
sági Termelõ és Szolgáltató Szövetkezet (6911 Király-
hegyes, Lenin u. 1.; cégjegyzékszáma: 06 02 000419; adó-
száma: 11590842-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000455/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WORKMIX Építõipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (6900 Makó, József Attila utca 12. B ép.; cégjegyzék-
száma: 06 09 008721; adószáma: 13097266-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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.)

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000243/17. 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) KOVÁCSTHERM Épületgépé-
szeti és Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (6728 Szeged, Tölgyfa u. 34.; cégjegyzék-
száma: 06 09 009420; adószáma: 13340399-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000421/9. 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) BAU-CONSTRUCT 2004. Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (6782 Mórahalom, VII. körzet 195.; cégjegy-
zékszáma: 06 09 009562; adószáma: 13382304-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000465/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FORTÁR-BAU Gyártó, Sze-
relõ és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6647 Csanytelek, Árpád utca 33. A ép.; cégjegyzékszá-
ma: 06 09 010074; adószáma: 13554619-2-06) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
(A helyi kirendeltség címe: 6726 Szeged, Szentgyörgyi A.
u. 45/A.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000335/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KORSZIGSZOLG Korró-
zióvédelmi és Hõszigetelõ Kereskedelmi, Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6750 Algyõ, Kócsag
u. 12. A. ép.; cégjegyzékszáma: 06 09 010403; adószáma:
13657994-2-06) 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.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000124/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JURÓ-ÉP Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2463 Tor-
das, Rákóczi út 2/E; cégjegyzékszáma: 07 09 003545; adó-
száma: 11113591-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
JURÓ Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000093/13. 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) „ANRO 2000” Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár,
Tolnai u. 34. 4. em. 19.; cégjegyzékszáma: 07 09 005432;
adószáma: 11458476-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Sarló u. 12. IX/4.
8000 Székesfehérvár, Õsz u. 8.
8000 Székesfehérvár, Sarló u. 12. 9. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000135/11. 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) EUROP TECHNIK Technológiai
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8085 Vértesboglár,
Petõfi u. 14.; cégjegyzékszáma: 07 09 006549; adószáma:
11761060-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MPAB Hungary Technológiai Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Mányoki út 14. 2. em. 7.
8000 Székesfehérvár, Szt. Vendel u. 17/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000158/12. 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) „INTERFERR 2002” Acélszerkezeti,
Forgácsoló, Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2400 Dunaújváros, Rákóczi F. u. 6.; cégjegyzék-
száma: 07 09 008398; adószáma: 12779352-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„INTERFERR” Acélszerkezeti, Forgácsoló, Építõipari,

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000344/7. 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) BOND Plastic Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8111 Seregélyes, Fõ
u. 245.; cégjegyzékszáma: 07 09 010067; adószáma:
13194662-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BOND Plastic Recycling Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8043 Iszkaszentgyörgy, Kisiszka 3329/2. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II . em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 03 09 109743.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000250/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Solothurn Szolgáltató Kereskedel-
mi Betéti Társaság (9028 Gyõr, Zichy Ottó u. 14.; cégjegy-
zékszáma: 08 06 008852; adószáma: 20624068-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
9026 Gyõr, Galántai utca 40/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
u. 4., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000291/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) WELLER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9145 Bágyogszovát, Sza-
badság út 126.; cégjegyzékszáma: 08 06 012848; adószá-
ma: 21564132-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
F-AIR-TOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fszt. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000320/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BECZE Beruházási és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sop-
ron, Jánostelep; cégjegyzékszáma: 08 09 006793; adószá-
ma: 11467924-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. emelet 1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000195/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ELEKTRO PROFULL Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (9027 Gyõr, Ipar u. 8. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma:

08 09 011049; adószáma: 13008833-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9021 Gyõr, Árpád út 28–32.
9028 Gyõr, Banai út 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
(1276 Budapest, Pf. 27), cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000094/11. 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) TOPLAND-2004 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9027
Gyõr, Tatár u. 3.; cégjegyzékszáma: 08 09 012275; adó-
száma: 13301909-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9061 Vámosszabadi, Kökényszeg út 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
u. 4., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000183/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BMO Mechanika Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9025
Gyõr, Szarvas u. 41.; cégjegyzékszáma: 08 09 012651;
adószáma: 13391333-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000332/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ELMETRONIC LIFT Mér-
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nökiroda Tervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9028 Gyõr, Bagoly utca 5.; cégjegyzékszáma:
08 09 012711; adószáma: 13408659-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Bagoly utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000479/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INTUO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4025 Debrecen, Széchenyi
u. 36. 3. em. 13.; cégjegyzékszáma: 09 06 004944; adószá-
ma: 22868312-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SÜNDÖRGÉS 1995” Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Egressy Béni tér 13. IV/12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000450/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CHINESIS 2000 Alternatív
Gyógyászati Betéti Társaság (4080 Hajdúnánás, Bocskai
utca 32.; cégjegyzékszáma: 09 06 009209; adószáma:
20617495-1-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II /1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000589/7. 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) PÁKO 2001 Kereskedelmi Betéti
Társaság (4031 Debrecen, Tegez u. 83.; cégjegyzékszá-
ma: 09 06 010973; adószáma: 21110276-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
3518 Miskolc (Pereces), Debreceni Márton tér 7.

1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000735/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LINEA Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft. (4026 Debrecen, Mester utca 10. fszt. 7.; cégjegy-
zékszáma: 09 09 005748; adószáma: 11558961-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000580/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FORTEX TEAM Ingatlanforgal-
mazó, Kezelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4033 Debrecen, Szeder u. 31.; cégjegyzékszáma:
09 09 009461; adószáma: 12996337-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Batthyány utca 12. D ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000401/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZF ENERGO BAU Építõ-
ipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4090
Polgár, Rozmaring u. 25.; cégjegyzékszáma: 09 09
010813; adószáma: 13311238-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000612/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HOST-HOSTESS Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4032
Debrecen, Károlyi M. u. 1. II/20.; cégjegyzékszáma: 09 09
011320; adószáma: 13428190-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000692/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZABÓ ÉS TÁRSAI Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4183 Kaba, Batthyány u. 39.; cégjegyzékszáma: 09 09
012151; adószáma: 13633019-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000335/4. 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) Tóthné és Társa Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3351 Verpelét, Dankó u. 23.; cégjegyzékszáma: 10 06
024540; adószáma: 21042670-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tóthné és Társa Építõipari és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
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.10-07-000338/4. 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) MEX-TEAM Õrzõ, védõ Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (3014 Hort, Mátra
út 20.; cégjegyzékszáma: 10 06 024628; adószáma:
21077335-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEX-TEAM Iparcikk Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
MEX-TEAM Õrzõ, védõ Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MEX-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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.10-07-000255/5. 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) ADORJÁN 2002 Vendéglátó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3200
Gyöngyös, Róbert Károly u. 11. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
10 06 024952; adószáma: 21371983-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000334/4. 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) Liliána ’2003 Kereskedelmi, Szol-
gáltató és Építõipari Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (3016 Boldog, Dankó Pista u. 18.; cégjegyzékszá-
ma: 10 06 025554; adószáma: 21830424-2-10) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Liliána ’2003 Kereskedelmi, Szolgáltató és Építõipari

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.10-07-000340/4. 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) QUALITY CLEANING Építõ-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (3372 Kömlõ, Ady Endre u. 6.; cégjegyzékszáma:
10 06 025868; adószáma: 20366333-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
QUALITY CLEANING Szolgáltató és Kereskedelmi

Betéti Társaság
QUALITY CLEANING Építõipari és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2013 Pomáz, Rákóczi F. u. 23.
1141 Budapest, Szugló u. 121. fszt. 2.
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.10-07-000339/4. 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) FFE Ablak- és Homlokzatépítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(3300 Eger, Rákóczi út 93. II/6.; cégjegyzékszáma: 10 09
022296; adószáma: 11172147-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i): FFE Ablak- és Homlokzatépítõ
Korlátolt Felelõsségû 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.10-07-000312/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ERLAU-TERV Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger,
Rózsa Károly utca 2. A ép. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
10 09 027098; adószáma: 13772310-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Malom utca 3. 4. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070268/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SÓSKIFLI Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2067 Szárliget, Ady Endre
út 35.; cégjegyzékszáma: 11 06 008260; adószáma:
21145144-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2230 Gyömrõ, Szabolcs u. 7.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070466/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BALDOC Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2823 Vértessomló, Úttörõ
u. 2.; cégjegyzékszáma: 11 06 008575; adószáma:
21796197-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Vadász u. 161. 2. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Rt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A, cégjegyzékszáma: 03 10 100225.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070330/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ORGJ Vagyonvédelmi Betéti Tár-
saság (2800 Tatabánya, Réti út 85. 3. em. 3.; cégjegyzék-
száma: 11 06 008581; adószáma: 21796317-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070402/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B.J. Ingatlanközvetítõ Betéti Társa-
ság (2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 33.; cégjegyzékszá-
ma: 11 06 008765; adószáma: 21855197-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070418/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) POREFÉM Szolgáltató és Kereske-
delmi Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Petõfi út 34.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 008950; adószáma: 21914070-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070408/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gaburi Építõipari Betéti Társaság
(2067 Szárliget, Petõfi S. u. 32.; cégjegyzékszáma: 11 06
009335; adószáma: 22147084-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070556/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÉDIA PROJECT VÉR-
TES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2837 Vértesszõlõs, Múzeum út 51.; cégjegy-
zékszáma: 11 09 010557; adószáma: 13415851-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Rt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A, cégjegyzékszáma: 03 10 100225.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070246/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PETROL TECHNOLOGY
Ipari és Mérnöki Korlátolt Felelõsségû Társaság (2510
Dorog, Hantken M. út 8–9.; cégjegyzékszáma: 11 09
010881; adószáma: 13517692-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070580/8. 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) RASZT-BAU Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Ifjúmunkás
út 43. 2. em. 3.; cégjegyzékszáma: 11 09 010987; adószá-
ma: 13547572-2-11) 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 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070120/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TarMont Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800
Tatabánya, Gyõri út 16/B; cégjegyzékszáma: 11 09
011127; adószáma: 13283683-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1102 Budapest, Állomás út 9. 8. em. 37.
1068 Budapest, Benczúr utca 11. 1. lház. 3. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B. 2/17.
cégjegyzék-A közzététel idõpontja: 2007. december 6.
száma: 01 09 867547.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000262/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GÉPTRADE Szolgáltató
Szövetkezet (2177 Erdõtarcsa, Falujárók út 61.; cégjegy-
zékszáma: 12 02 001570; adószáma: 13006367-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-
zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótartján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09
000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000252/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Ipolyfa Fakitermelõ Betéti Társa-
ság (3100 Salgótarján, Úttörõk útja 15. 2/1. em.; cégjegy-
zékszáma: 12 06 004607; adószáma: 21564486-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i): 3100 Salgótarján, Gorkij krt. 75.
3. em. 7.

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 Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001472/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EUSYSTEL Informatikai és
Távközlési Korlátolt Felelõsségû Társaság (1092 Buda-
pest, Bakáts tér 5. fszt. 4., elõzõ címe 2040 Budaörs, Ady
Endre u. 43.; cégjegyzékszáma: 01 09 886426; adószáma:
12836972-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001570/7. 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) „BAKOS és Társa” Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság [2740 Abony, Kodály
Z. u. 7. (Telephely: 2740 Abony, Kazinczy u. 35.); cég-
jegyzékszáma: 13 06 022054; adószáma: 24570899-1-13]
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001668/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KARBAU Kereskedelmi és
Építõipari Betéti Társaság (2173 Kartal, Alkotmány
u. 55/A; cégjegyzékszáma: 13 06 025944; adószáma:
24603281-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
4.Fpk.13-07-001201/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WEFA Szolgáltató Betéti Társa-
ság [2300 Ráckeve, Ifjúság u. 3. II/5. (Telephelye: 2300
Ráckeve, Gábor Á. u. 36.); cégjegyzékszáma: 13 06
026235; adószáma: 24605874-2-13] 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.13-07-001605/5. 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) DECOREL’98 Építõszakipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2300 Ráckeve, Kossuth
Lajos u. 29.; cégjegyzékszáma: 13 06 031052; adószáma:
24622532-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
4.Fpk.13-07-001512/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Árnyék Személy- és Vagyonvédel-
mi Betéti Társaság (2225 Üllõ, Kertekalja utca 35.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 047575; adószáma: 21552076-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001100/8. 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) AUTO-WASH 2003. Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság [2310 Szigetszentmik-
lós, Árvácska u. 1. (Elõzõ székhelye: 2310 Szigetszent-
miklós, Akácfa körút 5/1.), (Telephelye: 2310 Szigetszent-
miklós, Csepeli út 15.); cégjegyzékszáma: 13 06 049392;
adószáma: 21828801-2-13] 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.13-07-001448/9. 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) Ovix Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2336 Dunavarsány, Görgey u. 9.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 051418; adószáma: 21931910-2-13)
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
3.Fpk.13-06-002414/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LAGO-2 Kereskedelmi és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Betonozó u. 9. Fióktelepe: 1136 Budapest, Hegedûs
Gy. u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 073058; adószáma:
12172377-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
LAGO Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001202/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUMINITE R Gyártó és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2022 Tahitótfalu,
Gölödin u. 909/9. hrsz., 1135 Budapest, Frangepán
u. 66/B, 2887 Ácsteszér, Külsõ Akai út; cégjegyzékszáma:
13 09 073515; adószáma: 12190311-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886496.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-000846/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ROAD 97 Építõipari, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2115 Vácszentlászló, Jókai u. 23.; cégjegyzékszáma:
13 09 075161; adószáma: 12252424-2-13) adós felszámo-
lását 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.13-07-001264/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÖR-97 Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (2000 Szentendre, Bükköspart 52.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 075536; adószáma: 12253384-2-13)
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
11.Fpk.13-07-001350/8. 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) „DOKER” Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700 Cegléd, Sze-
kér utca 8.; cégjegyzékszáma: 13 09 081536; adószáma:
11792769-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001240/7. 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) Therm & Co. Épületgépészeti
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2113 Erdõ-
kertes, Fõ út 93.; cégjegyzékszáma: 13 09 082551; adószá-
ma: 11864235-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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.13-07-001590/6. 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) „DÖRGE” Kulturális és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (2112 Veresegyház, Virág u. 6. (Fióktelepei:
7101 Szekszárd, Széchenyi u. 21., 7621 Pécs, Ferencesek
u. 21., 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 4., 7400 Kaposvár, Fõ
u. 48.); cégjegyzékszáma: 13 09 083419; adószáma:
11237521-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
4.Fpk.13-07-001549/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BeCa 2001. Vegyipari Termelõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2300 Ráckeve, Irinyi u. 6. (Fióktelep: 2340 Kiskun-
lacháza, Strandi út 0207/1. hrsz.); cégjegyzékszáma: 13 09
087730; adószáma: 12632905-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000469/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VAS-TAG Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2030 Érd, Páva utca 40.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 088164; adószáma: 12660931-2-13) 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
8.Fpk.13-07-001176/8. 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) BELLA-Kert Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2151 Fót,
hrsz. 0203/2.; cégjegyzékszáma: 13 09 088800; adószáma:
12698053-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BELLAMAR Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2170 Aszód, Pesti út 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazda-

sági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000676/9. 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) PHANTEON Kereskedelmi,
Szolgáltató és Biztonsági Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2316 Tököl, Hõsök tere 10/2.; cégjegyzékszáma:
13 09 090484; adószáma: 12802287-2-13) adós felszámo-
lását 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.
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A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-06-000353/25. 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) „ZSIGA IPARI, KERESKE-
DELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELE-
LÕSSÉGÛ TÁRSASÁG” (2100 Gödöllõ, Kossuth L.
út 49. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 13 09 091256; adószá-
ma: 11585051-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-000442/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NÁD-VÁR 9 Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2145
Kerepes, Dessewffy u. 21., elõzõ címe 2143 Kistarcsa,
Szabadság út 54.; cégjegyzékszáma: 13 09 095420; adó-
száma: 13079600-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-06-002542/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MESTERSÉG-2000 Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2144
Kerepestarcsa, Szabadság utca 256.; cégjegyzékszáma:
13 09 100980; adószáma: 13377678-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
12.Fpk.13-06-001157/24. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Reich Ingatlanforgalmazó, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, elõ-
zõ elnevezése: RÉVAI INGATLAN Ingatlanforgalma-
zó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2142 Nagytarcsa, Füzes liget 3., elõzõ székhe-
lye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 21. Mf. 1.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 105989; adószáma: 13257130-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000493/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KM ELEKTRONIK Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (Elõ-
zõ elnevezése: KM PETROL Üzemanyag-kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság)
(2360 Gyál, Ady Endre u. 55. (Elõzõ székhelye: 1192 Bu-
dapest, Hungária út 3. A ép. I/6.); cégjegyzékszáma: 13 09
109287; adószáma: 11178590-2-13) 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 Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000390/6. 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) NIKO-KER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (7400 Kaposvár, Ady Endre utca 3.; cégjegy-
zékszáma: 14 09 303125; adószáma: 11486749-2-14) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NIKO-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Ady E. u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000350/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „FARM-TRAKTOR KICK-
BOX KARATE” Sportegyesület (4400 Nyíregyháza,
Zrínyi Ilona u. 3–5. III/307.) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000747/10. 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) „EDE-TRANS” Szolgáltató Beté-
ti Társaság (4450 Tiszalök, Deák F. u. 58.; cégjegyzék-
száma: 15 06 086603; adószáma: 20261946-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001090/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÉRCS FRUIT Mezõgazda-
sági Termelõ, Szolgáltató és Terményértékesítõ Betéti
Társaság (4245 Érpatak, Szabadság u. 60.; cégjegyzék-
száma: 15 06 087909; adószáma: 20887485-2-15) adós fi-

zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4537 Nyírkércs, Fõ u. 90.
4244 Újfehértó, Széchenyi utca 113.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001108/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CHICHOV VICTOR Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Kórház u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 088145; adó-
száma: 20940094-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-
gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vas-
vári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000566/8. 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) „TÓTH-2” Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4900 Fehérgyarmat, Kossuth
tér 24.; cégjegyzékszáma: 15 06 089224; adószáma:
21144370-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000896/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) UVENTA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Körte u. 3.
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1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 15 06 089387; adószáma:
21173101-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001099/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LAJDAMSAR-21N Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089895; adószáma:
21393189-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001091/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NABAT-AMELLA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090139; adószáma:
21437399-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001113/4. 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) LIS-NET 21 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki

út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090351; adószáma:
21453953-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001085/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VOSKRESENIJE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090603; adószáma:
21486104-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001078/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GULNARA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Nárcisz
u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 090723; adószáma:
21498703-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001092/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VITAS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
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jegyzékszáma: 15 06 090984; adószáma: 21513174-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001103/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TAJIL-KR Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090987; adószáma:
21513208-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000473/9. 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) FANTAZMA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Kossuth
u. 61. 9. em. 30.; cégjegyzékszáma: 15 06 092080; adószá-
ma: 21828038-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001145/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BEL-21 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-

jegyzékszáma: 15 06 092489; adószáma: 21905450-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000352/11. 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) DIZSAR-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Ady
Endre u. 5. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 092581;
adószáma: 21921708-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000268/14. 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) SPEDOR Szállítmányozási Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4566 Ilk,
Rákóczi u. 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 093516; adószáma:
20393306-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3532 Miskolc, Kutyorvölgy u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001105/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) „Ramorex” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Vay Ádám körút 4–6.; cégjegyzékszáma: 15 09
066537; adószáma: 12531828-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4.
4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000748/6. 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) „KATONA-ÉP-VILL” Termelõ
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4300 Nyírbátor, Encsencsi u. 42.; cégjegyzékszá-
ma: 15 09 066817; adószáma: 12623529-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000804/8. 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) CB TOP Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Epreskert út 37.; cégjegyzékszáma: 15 09 068908;
adószáma: 13197768-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BOR TOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Dohány u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000751/7. 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) BLU-BELL Export Import Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Körte
u. 55. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 15 09 069680; adószá-
ma: 11150714-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4225 Debrecen-Józsa, Aranykapu u. 1.
4026 Debrecen, Hajó utca 6. 2. em. 9.
4028 Debrecen, Hadházi út 40. 1. em. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Körte út 55. 3. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000567/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EKVÁTOR Építõipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 54.; cégjegyzékszáma:
15 09 069911; adószáma: 13498674-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
4334 Hodász, Arany J. u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000861/4. 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) NYÍRSÉG-SECURITY Vagyon-
védelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Hadobás u. 46.; cégjegyzékszáma:
15 09 070342; adószáma: 13617716-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 21. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000363/7. 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) „KERÁMIA-MANUFAKTÚ-
RA” Cserépkályha és Kandalló Építõ- és Értékesítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4700 Mátészalka, Mó-
ricz Zsigmond utca 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 070579;
adószáma: 13688026-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000974/8. 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) Régió-Invest 2004. Ingatlanfej-
lesztõ Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4400 Nyíregyháza, Petõfi utca 1.; cégjegyzékszáma:
15 09 070871; adószáma: 11157395-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hatvan Ingatlanfejlesztõ Ipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Szent Anna u. 10–12. II /l.
4025 Debrecen, Hatvan u. 58.
3300 Eger, Törvényház utca 1. 1. em. 10.
4025 Debrecen, Hatvan utca 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000337/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BENTONIT Öntöde Betéti Tár-
saság (5100 Jászberény, Vörösmarty u. 31.; cégjegyzék-
száma: 16 06 002303; adószáma: 26017587-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Pesti u. 17. III/15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000288/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NANI-LOG Logisztikai Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (5000 Szolnok, Szolnok ispán krt. 5. fszt.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 007974; adószáma: 13335508-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NANI-LOG Logisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000305/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÉTESZKER Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5241 Abádszalók,
Gárdonyi G. út 12.; cégjegyzékszáma: 16 09 008310; adó-
száma: 13496122-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000259/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Nyitrai 2000 Vállalkozási és
Szolgáltató Kft. (5420 Túrkeve, Kinizsi u. 27.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 008822; adószáma: 13715560-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000226/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hõgyészi Vegyesipari Szö-
vetkezet (7191 Hõgyész, Ady E. u. 11.; cégjegyzékszáma:
17 02 000423; adószáma: 10030345-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hõgyészi Vegyesipari Kisszövetkezet
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 Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-06-000191/42. 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) VASI NAVA VLG Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (9754 Megyehíd,
Bogárdi u. 17.; cégjegyzékszáma: 18 09 106337; adószá-
ma: 13493930-2-18) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VASI NAVA VLG Építõipari Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9754 Megyehíd, Bogárdi utca 17.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8258 Badacsonytomaj, Római u. 149.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Ál-
talános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000292/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Tér és Fia Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8330 Sümeg, Árpád
u. 36.; cégjegyzékszáma: 19 09 503389; adószáma:
11525325-2-19) adós felszámolását fõðeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
TÉKRI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8474 Csabrendek, Kossuth u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Rt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041303.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020186/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BMM Bútor Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 111/C; cégjegyzékszáma: 20 06 037465; adó-
száma: 21454387-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 99.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020175/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „PING-WIN SZERÁJ” Ven-
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déglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság (8800 Nagy-
kanizsa, Garay utca 9. B lház.; cégjegyzékszáma: 20 06
037594; adószáma: 21509793-2-20) 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 Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020082/10. 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) „UNISZIG-BAU” Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (8917 Dobronhegy, Ady
Endre u. 8.; cégjegyzékszáma: 20 06 038239; adószáma:
21961254-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasá-
gi-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.20-07-020247/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RAHWAN Vendéglátóipari,
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8360 Keszthely, Zeppelin tér 1.; cégjegyzék-
száma: 20 09 064441; adószáma: 11961349-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 2/4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020179/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RTG-Konfekció Ruhaipari

Korlátolt Felelõsségû Társaság (8998 Vaspör, Vörös-
marty u. 18.; cégjegyzékszáma: 20 09 066062; adószáma:
13150332-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
RTG-Konfekció Ruhaipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
RTG-Konfekció Ruhaipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság „végelszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szent-
mihályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A Duna Libra Közgazdász Zrt. (Cg.: [01 10 042004];
1062 Budapest, Andrássy út. 91.) mint az MPS Alba
Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 009661]; 8000 Székesfehérvár, Gáz u. 17.) kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi ingó és ingatlan vagyont:

Komárom belterület (ipari park), 7114. hrsz.-ú, „kivett
üzem” megnevezésû, 4800 m2 területû telekingatlan, a raj-
ta található épülettel, valamint a berendezésekkel együtt.

Bruttó érték: 146 000 000 Ft.
A meghirdetett vagyon 146 000 000 Ft (egyszáznegy-

venhatmillió forint), amely összeg az általános forgalmi
adót már tartalmazza.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati határ-
idõn belül a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló bi-
zonylat csatolása a pályázathoz.

A bánatpénz nagysága 15 000 000 Ft (tizenötmillió fo-
rint).

Az értékesítésre felkínált vagyontárgyakra kellékszava-
tosságot nem vállalunk.

A vételárat a pályázati feltételfüzetben meghatározottak
szerint, átutalással kell megfizetni a szerzõdéskötéstõl szá-
mított 8 napon belül. Beszámítás a Cstv. szerint kizárt.

Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat pályázatbontáskor
gyakorolhatják.

A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázati eljárás részletes feltéte-
leit a feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a meg-

2007/50. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3791



vásárlásra felkínált vagyontárgyak bemutatását is. Az
ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben meghatáro-
zott összegû bánatpénznek az elõzetes megfizetése az
MPS Alba Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. „f. a.”
MKB Nyrt.-nél vezetett 10300002-20322388-49020195
számú bankszámlájára „MPS Alba Ipari Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Zrt. f. a. pályázat” megjelöléssel, illetve a felté-
telfüzetben foglaltaknak való megfelelõség. A pályázati
ajánlatban 90 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ere-
deti példányban, magyar nyelven, a pályázóra való utalás
nélküli, „MPS Alba Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
f. a. pályázat” jeligével feliratozott zárt borítékban,

2007. december 21-én
10 (tíz) és 11 (tizenegy) óra között

a felszámoló irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 91.),
a feltételfüzetben meghatározott módon, tartalommal és
kellékekkel nyújtsák be.

A feltételfüzet a pályázat megjelenését követõ naptól a
benyújtás határnapját megelõzõ munkanapig naponta
10–14 óra között a felszámoló székhelyén megtekinthetõ,
illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatokat a beadás
határidejétõl számított 8 napon belül közjegyzõ jelenlété-
ben bontjuk fel. A pályázatbontáson részt vehetnek azok a
pályázók, akik a pályázatot határidõben benyújtották és a
bánatpénz határidõben történõ befizetését igazolni tudják.

A megfelelõ pályázati ajánlatokat a felszámoló az áraján-
latok nagysága, illetve a feltételfüzetben foglaltak vállalása
alapján bírálja el.

Kiíró fenntartja magának az árajánlatjavító eljárás al-
kalmazásának jogát.

Amennyiben valamely ajánlati ár a legmagasabb ajánla-
ti ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között – köz-
jegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. A be-
nyújtott pályázati ajánlatokat – az ártárgyalás esetét ki-
véve – menet közben módosítani nem lehet.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, a pályázatot a felszámoló
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánít-
hatja.

Az értékesítésre felkínált vagyon elõzetes egyeztetés
alapján tekinthetõ meg.

További felvilágosítással Kovács Zoltán felszámolóbiz-
tos (tel.: 413-0808) készséggel áll rendelkezésre.

A TÍZEK Felszámoló, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 729062]; 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1.) mint a Pomázi Pulyka Trade Kft. „f. a.” (cég-
jegyzékszám: [15 09 068440]; 4400 Nyíregyháza, Toldi

u. 56.; levelezési cím: 3963 Karcsa, Táncsics M. út 1.) fel-
számolója, dr. Megay Oktáv felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyonelemeket:
2002. évben üzembe helyezett HUSKOR darálógép

1 000 000 Ft + áfa értéken.
Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és

a jelentkezési lap 20 000 Ft + áfa/csomag áron megvásá-
rolható a felszámolónál.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– Az írásban benyújtott ajánlat, melynek tartalmaznia

kell a megvásárolni szándékozott tétel(ek) ajánlott vétel-
árát, a fizetés módját, a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozatokat, fedezetigazolást.

– A pályázó fõbb adatait (személyi igazolvány vagy
30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány).

– A megvásárolni kívánt tétel(ek) irányára 10%-ának
megfelelõ ajánlati biztosíték befizetése a Pomázi Pulyka
Trade Kft. „f. a.” nevére a felszámolónál pénztári befize-
téssel, vagy átutalással az Erste Bank Nyrt.-nél vezetett
11994105-06468778-10000001 számú számlájára történ-
het legkésõbb az ajánlatok benyújtása idõpontjáig.

– A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy ajánlatát a be-
adási határidõtõl számított 20 napig fenntartja.

A vételi ajánlatot zárt borítékban, „PÁLYÁZAT” meg-
jelöléssel, írásban, legkésõbb a Cégközlönyben való meg-
jelenéstõl (2007. december 6.) számított 15. nap 10 óráig
kell benyújtania a kijelölt felszámoló székhelyén, átvételi
elismervény ellenében, vagy bizonyított postai feladással.

Az ajánlatok bontása és értékelése a megjelenéstõl szá-
mított 20 napon belül, közjegyzõ elõtt történik. Az értéke-
sítésre meghirdetett vagyon bemutatását elõzetes értesítés
esetén biztosítjuk, arról készült tájékoztató anyag a fel-
számolónál megtekinthetõ. További információt a felszá-
molóbiztostól, dr. Megay Oktávtól lehet kérni a 06 (30)
943-4216-os telefonszámon.

Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt, nem kamatozik)
eredményes pályázat esetén a vételárba beszámítjuk, si-
kertelen pályázók részére a befizetett összeget visszautal-
juk. Az eredményes, de szerzõdést nem kötõ pályázó a bá-
natpénzt elveszti.

A felszámoló felhívja a törvényen és szerzõdésen ala-
puló elõvásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pá-
lyázati feltételekben meghatározott idõpontig jelentsék be,
megjelölve a pontos igényüket. Érvényes pályázat esetén a
szerzõdési feltételek elfogadásával és teljesítésével a nyer-
tes pályázó helyébe lép.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló fenntartja
magának a jogot, hogy a postai úton sérülten érkezett borí-
ték esetén, valamint megfelelõ ajánlat hiányában az érté-
kesítést részben vagy egészben eredménytelennek nyilvá-
nítsa.
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Az Invest Almanach Kft. (cégjegyzékszáma: [01 09
561904]; székhely: 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) mint az EUROMETAL Bútorgyártó és Kereske-
delmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 09 464983];
székhely: 1107 Budapest, Mázsa u. 3.) Fõvárosi Bíróság
10. Fpk. 01-07-001659/7. számú végzésében kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet
meglévõ

1. Budapest X. kerület, Mázsa u. 7. sz. – belterület –
38391/0/A/6. hrsz. alatti ingatlanát.

2. Rétság – külterület – 05/8., 05/8/A/1., 05/8/B/1.,
05/8/C/1., 05/8/D/1., 05/8/E/1., 05/8/F/1. hrsz. alatti ingat-
lanát.

Irányár:
1. 59 500 000 Ft + áfa.
2. 70 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
Az ingatlanokra együtt és külön-külön is nyújtható be

pályázat.
A részletes információ az Invest Almanach Kft., 1024

Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17. sz. alatti irodájában,
vagy dr. Zudor Mónika felszámolóbiztostól [tel.: 06 (1)
336-0321 vagy 06 (20) 454-3564] kérhetõ, munkanapo-
kon 8–16 óra között.

A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben az Invest Al-
manach Kft. (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) iro-
dája pénztárában letétbe kell helyeznie, vagy a Kereske-
delmi és Hitelbanknál vezetett 10200483-36113842 szá-
mú bankszámlaszámra kell teljesíteni, „EUROMETAL
pályázat” megjegyzéssel, a befizetésnek meg kell érkeznie
a pályázat beadási határidejéig. A kiíró ezzel az összeggel
a bánatpénz szabályai szerint rendelkezik.

A pályázatot 2 példányban, zárt borítékban „EUROME-
TAL” felirattal, kell benyújtani az Invest Almanach Kft.
irodájába (1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II. 17.) postai
úton, vagy személyesen.

A pályázat beadása: legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2007. december 6.) követõ 15. napon 12 óráig.

Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesí-

tést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és aláírási címpéldányának
eredeti példányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki
bizonylatát. Magánszemély pályázó esetén szükséges még
személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval tör-
tént hitelesítése.

A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pá-
lyázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosíté-
kokat.

A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki át-
utalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánla-
tokat nem fogadunk el.

A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent el-
adási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiá-
nyában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanács-
adó Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob
u. 52.; vagyonrendezõ: Hargitai Attila

ajánlattételi felhívást

tesz közzé a cégjegyzékbõl hivatalból törölt Tóthné Sass
és Társa Kereskedelmi és Szállítási Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 162164]; 1151 Budapest, Szántóföld u. 6.) törlést
követõen maradt ingatlan értékesítésére.

Ingatlan adatai:
Címe: Kehidakustány.
Megnevezése: belterület, beépítetlen terület.
Helyrajzi száma: 527/3.
Irányár: 2 600 000 Ft (kettõmillió-hatszázezer forint).

Az ügylet áfamentes.
A bánatpénz – melynek befizetése feltétele a pályázaton

történõ részvételnek – 260 000 Ft (kettõszázhatvanezer fo-
rint).

Érdeklõdni lehet a vagyonrendezõnél, Hargitai Attilá-
nál a 06 (1) 343-5835-ös telefonszámon.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2007. december 21. 10 óra 30 perc.

A pályázaton történõ részvétel feltételei:
– ajánlatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni

„Tóthné Sass és Társa Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel
2007. december 21-én 10 óra 30 percig 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 kiírva,
– 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
került,
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– 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 21. 11 órakor,
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 21. 12 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 Portfólió Kft. (cégjegyzékszám: [14 09 000928]; 7400
Kaposvár, Virág u. 21.) mint az AMULT Ingatlanforgal-
mazó Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [14 09 306218]; 8630
Balatonboglár, Báthory u. 5–7.) a Somogy Megyei Bíróság
2. Fpk. 14-05-000260/23. sz. jogerõs végzésével kirendelt
felszámolója

nyilvános pályázat

keretében meghirdeti eladásra az adós gazdálkodó szerve-
zet alábbi ingatlanait:

1. Orosháza, belterületi 686/1. hrsz., Kossuth Lajos u.
24. sz. alatti étterem megnevezésû, 1012 m2 földrészlet te-
rületû, 281 m2 hasznos építményterületû.

Irányár: 58 000 000 Ft.
2. Sopron, belterületi 5932/23. hrsz., szõlõ, kivett árok,

szántó megnevezésû, 6 ha 4275 m2 földrészlet területû in-
gatlan 18/80 tulajdoni hányada.

Irányár: 46 450 000 Ft.
A meghirdetett irányár áfával növelt bruttó irányár. Pá-

lyázni a kiírásban meghatározott ingatlanokra külön-külön
lehet. Bánatpénz: a pályázott vagyonelemek irányárának
5%-a a részletes pályázati kiírás szerint.

Pályázati feltételek
1. A részletes pályázati kiírások a felszámoló Portfólió

Kft. székhelyén, 7400 Kaposvár, Virág u. 21. sz. alatt meg-
tekinthetõk, és az 1. sorszámú ingatlan pályázati kiírása
10 000 Ft + áfa díjért, a 2. sorszámú ingatlan pályázati ki-
írása 6000 Ft + áfa díjért megvásárolható jelen hirdetmény
közzétételét követõen. A részletes pályázati kiírás elõzetes
megvásárlása a pályázat benyújtásának feltétele.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb ada-
tainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az áfa megje-

lölésével, a fizetési módot és feltételeket és a bánatpénz
befizetésének igazolását. A megajánlott vételár teljes ki-
egyenlítésének idõpontja nem lehet késõbbi, mint a pályá-
zat benyújtási határideje + 90 naptári nap.

A pályázat benyújtásának határidejéig a kikötött bánat-
pénzt a Portfólió Kft. K & H Bank Zrt.-nél vezetett
10403909-39011141-00000000 számú számlájára kell be-
fizetni.

3. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilat-
kozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírás-
ban foglaltakat elfogadja. A pályázónak a pályázatban leg-
alább 40 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A pályázat benyújtásának
Helye: Dr. Gálosi Ügyvédi Iroda, dr. Gálosi Vera ügy-

véd (7400 Kaposvár, Fõ u. 12 I. 10.).
Módja: Zárt, csak „Amult Kft. f. a.” feliratot tartalmazó

borítékban.

Ideje:

2008. január 10. 12 óra.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõ napjától
számított 10 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat kiértékeli a részletes ajánlattételi felhí-
vásban meghatározottak szerint. Az értékelés eredményé-
rõl jegyzõkönyv készül. Az ajánlatok elbírálásának ered-
ményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

Több érvényes pályázat esetén a legjobbnak ítélt két
ajánlattevõ között a benyújtási határidõt követõ 30 napon
belül ártárgyalás (árlicit) megtartására kerül sor. Részt ve-
het az árliciten az a pályázó is, akinek érvényes ajánlata
vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal tér el a máso-
dik legjobbnak ítélt pályázat ajánlatától.

Az ártárgyalás feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Licitáló hiányában a felszámoló a legjobb ajánlatot adó-
val köt szerzõdést. A felszámoló a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot írhat ki.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják.

További információk beszerezhetõk a felszámolótól,
Koncz Elektõl a 06 (30) 959-7332-es telefonszámon.

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1.) mint a CELLVÍZ Celldömölki Víziköz-
mû Építõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[18 09 102390]; 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.;
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adószáma: [11313870-2-18]), a Vas Megyei Bíróság 5.
Fpk. 18-06-000035/6. számú végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
ingóságokat (vízmû üzemeltetéséhez szükséges gépjármû-
vek, gépek, berendezések és alkatrészeik, irodabútorok és
gépek stb.).

Irányár: 8 000 000 Ft + áfa (nyolcmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 1 000 000 Ft (egymillió forint), vagy a meg-

pályázott ingóság(ok) bruttó irányárának 10 (tíz) %-a.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele bánatpénz befize-
tése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a fel-
számoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért, illetve azok-
nak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem
vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált álla-
potban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásá-
val kapcsolatos valamennyi költség a pályázót (a vevõt)
terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2007. december 6.) számított 30. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely, Kis-
kar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely, Pf. 67),
vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1. (postacíme: HELP Kft., 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „CELLVÍZ Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-

võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámolóbiztos ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombat-
hely, Kiskar u. 1.) mint a GFP Mezõgépgyár Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[18 09 103854]; 9970 Szentgotthárd, Ipari park, Füzesi
út 15/B), a Vas Megyei Bíróság Fpk. 104/2003/22. szánú
végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a

– Szentgotthárd, Ipari park, Füzesi u. 15/B alatti üzem-
csarnokban mûködött és lebontott (leszerelt), OBTUS
gyártmányú festõberendezést és tartozékait.

Irányár: 50 000 000 Ft (ötvenmillió forint).
Bánatpénz: 6 000 000 Ft (hatmillió forint).
(Az irányár és a bánatpénz bruttó összegek, az általános

forgalmi adót is tartalmazzák.)
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig,
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bank-
számlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért, illetve annak
egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vál-
lal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapot-
ban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kap-
csolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más
költség a pályázót (vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.
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A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizeté-
si mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2007. december 6.) számított 30. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely, Kis-
kar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely, Pf. 67),
vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1. (postacíme: HELP Kft., 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „GFP Mezõgépgyár Kft.
f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466 és a 06 (92) 321-236-os
telefonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A RATIS Pénzügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 668454]; székhelye: 1054 Budapest, Aulich u. 7.; a
továbbiakban: kiíró) mint az Éles Sarok Irodaház Ingat-
lanforgalmazó Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 027508]; székhe-
lye: 3200 Gyöngyös, Damjanich út 23–25.; felszámolóbiz-
tos: Szondi György), Heves Megyei Bíróság 2007. má-
jus 31-én jogerõre emelkedett 3. Fpk. 10-07-000121/4.
számú, a Cégközlönyben 2007. június 14-én (Cégközlöny
2007. évi 24. száma) közzétett végzése alapján kijelölt fel-
számolója, a 2006. évi V. törvénnyel módosított, a Csõdel-
járásról és a felszámolási eljárásról szóló, 1991. évi IL. tv.
(a továbbiakban: Cstv.) 49. § (1) bekezdése, valamint
49/A. §-a alapján 2/2007. számú

nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé az Éles Sarok Irodaház Kft. „f. a.” (a továbbiak-
ban: eladó) tulajdonát képezõ, 572 888 765 Ft tõke és járu-
lékai összegû követelés értékesítése érdekében.

A követelés irányára 50 000 000 Ft (ötvenmillió forint).
A pályázati felhívás a követelés átruházása tekintetében
egységes és oszthatatlan.

Ajánlatot a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozá-
sokról szóló, 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) szerint követelések üzletszerû vásárlására (fakto-
ringügyletre) vonatkozó érvényes tevékenységi enge-
déllyel rendelkezõ vállalkozások tehetnek. Az eladóval

szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámí-
tására nincs lehetõség.

A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekin-
tettel a kiíró a meghirdetett követelés leírását, valamint az
ajánlattétel és értékelés feltételeit a tájékoztatóban közli,
amely a RATIS Kft. székhelyén (1054 Budapest, Aulich
u. 7.; Szondi György felszámolóbiztos) munkanapokon
9–14 óra között díjtalanul megtekinthetõ, továbbá megvá-
sárolható. A tájékoztató vételára 20 000 Ft + áfa.

A követelésre vonatkozó, a tájékoztató mellékletét nem
képezõ dokumentumok elõre egyeztetett helyszínen és
idõpontban megtekinthetõk. Az idõpontot elõre egyeztetni
kell a RATIS Kft. székhelyén (tel.: 269-3613, Szondi
György felszámolóbiztos). A megtekintésre, illetõleg a pá-
lyázattal kapcsolatos egyéb információ szolgáltatására a
kiíró munkanapokon 9 órától 14 óráig áll rendelkezésre.

Az ajánlatokat

2007. december 21-én 9 és 10 óra között

lehet személyesen benyújtani a RATIS Kft. székhelyén
(1054 Budapest, Aulich u. 7.). A fenti határidõt követõen
érkezett ajánlatok pályázati elbírálására nem kerül sor. Az
ajánlatokat zárt, (cég)jelzés nélküli borítékban, a követe-
lésre vonatkozó „Éles Sarok Irodaház Kft. f. a. 2/2007.
ajánlat” megjelöléssel kérjük eljuttatni.

Az ajánlattevõnek 5 000 000 Ft (ötmillió forint) összegû
ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással „Éles Sarok
Irodaház Kft. f. a. – 2/2007. pályazat – ajánlati biztosíték”
közleménnyel a Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda UniCredit
Bank Zrt.-nél vezetett 10900011-00000007-20680009
számú számláján letétbe kell helyeznie.

Az ajánlatokat a kiíró bizalmasan kezeli, azok bontása
2007. december 21-én 10 órakor közjegyzõ jelenlétében
történik, továbbá azokat a kiíró csak az ajánlattevõ hozzá-
járulása esetén hozza nyilvánosságra.

A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevõkijelö-
lés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A kiíró azt az
ajánlatot minõsíti elõnyösebbnek, amelyben magasabb vé-
telár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) ajánlat esetén 2007. december
21-én 11 órakor a kiíró székhelyén (1054 Budapest,
Aulich u. 7.) ártárgyalásra kerül sor.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási jogukat a pá-
lyázatbontást követõen (az ártárgyalás idõpontjában) a
helyszínen, illetve az ártárgyaláson történõ személyes
megjelenés alkalmával tett nyilatkozattal és az elõvásárlá-
si jogosultság igazolásával gyakorolhatják.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ártárgyalást,
pályázatot annak sikertelensége esetén bármelyik szaka-
szában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jog-
címen sem a kiíróval, sem annak felszámolójával szemben
semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ.
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Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; szék-
helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.) mint a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 6. Fpk.
15-06-000012/7. számú végzésével kijelölt ,,VARSÁNY-
PÉK” Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [15 09 060825]; 4812 Nagyvar-
sány, Rákóczi u. 38.) gazdálkodó szervezet felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képezõ
alábbi vagyonát.

Ingatlanok:
1. Ingatlan címe: Nagyvarsány, Rákóczi u. 1., hrsz.:

nagyvarsányi 355.
Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar.
Területe: 1168 m2.
Az ingatlan Nagyvarsány belterületén található. Az in-

gatlanon található egy jelenleg is mûködõ 205 m2 alapterü-
letû, felújításra szoruló vendéglátó egység. Az ingatlan
szennyvíz kivételével, közmûvekkel ellátott.

Az 1/1 tulajdoni illetõség irányára: bruttó 8 000 000 Ft.
Bánatpénz: bruttó 800 000 Ft.
2. Ingatlan címe: Nagyvarsány, Rákóczi u. 38., hrsz.:

nagyvarsányi 450.
Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági

épület.
Területe: 1687 m2.
Az ingatlan Nagyvarsány belterületén található. Az in-

gatlanon található egy péküzem, amely 2007. nyaráig mû-
ködött. A pékséget 1992. évben építették, 2002. évben bõ-
vítették. A bõvítésre nincs használatbavételi engedély ki-
adva. A régi épületrész 354 m2, a bõvítés 193 m2, ebbõl
116 m2 a szomszédos 449. hrsz.-ú ingatlanon történt,
amelynek a tulajdonosa a JU-CZO VISION Kft. A haszná-
latbavételi engedély kiadásának feltétele, hogy a két telek
egyesítésre kerüljön. Az ingatlan közmûvekkel ellátott,
amelyek jelenleg ki vannak kötve.

Az 1/1 tulajdoni illetõség irányára: bruttó 25 200 000 Ft.
Bánatpénz: bruttó 2 520 000 Ft.
Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
A vagyontárgyakat elõzetes egyeztetés alapján az ér-

deklõdõk a helyszínen tekinthetik meg [telefon: 06 (42)
421-137].

A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló (4400
Nyíregyháza, Búza tér 9.) kell benyújtani a jelen pályázat
Cégközlönyben való közzétételét követõen

2007. december 21. 9–12 óra közötti idõpontban.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásról szóló döntésrõl a felszámolóbiz-
tos a döntés meghozatalától számított 10 napon belül írás-
ban fogja értesíteni a pályázókat. Ártárgyalásra – megfe-
lelõ árajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekinte-
tében legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók kö-

zött kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban
értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat
– a pályázat benyújtásának határidejéig – írásban jelenthe-
tik be a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, gazdasági társaságok esetében képviseleti jogosult-
ságot igazoló hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása szükséges), valamint az
ajánlati ár (bruttó), és a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozat egyértelmû meghatározása,

– a meghatározott bánatpénz a Varsány Pék Kft. „f. a.”
68800109–11066509 számú számlájára történõ átutalása a
pályázat benyújtásának idõpontjáig,

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: (Nyíregyháza, Búza tér 9.) tele-
fon/fax: 06 (42) 421-137, valamint a 06 (20) 970-3003-as
telefonszámon.

A PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és
Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6722 Szeged, Bé-
ke u. 2/C) mint a Benkõ és Társai Termelõ, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 001358]; 6900
Makó, Járandó 2/3.; felszámolóbiztos: Puskás Béla) fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ alábbi va-
gyontárgyait:

1. Makó 0402/18., 0402/16. hrsz. alatt található (termé-
szetben Makó, külterület Járandó 2/3.) növénytermesztõ
telephely elnevezésû ingatlanok.

2. Értékesítésre kerül a társaság telekkönyvön kívüli
tulajdonát képezõ, a 0402/8. hrsz. ingatlanon létesült hõ-
központ felépítmény, a 0402/14. hrsz. ingatlanon található
üvegház felépítmény, és a 0402/17. hrsz. ingatlanon meg-
épült mûhely.

3. Az ingatlanok jellemzõit a felszámoló székhelyén
beszerezhetõ ismertetõ tartalmazza.

4. Az ingatlanok szolgalmi joggal és környezeti kárral
terhelten kerülnek értékesítésre. A vevõ kötelezettsége a
környezeti károk elhárítása.

A telephely jelenlegi hasznosítási célját a vagyonele-
mek technológiai egysége szolgálja, ezért az ingatlanok, és
felépítmények egyben kerülnek értékesítésre.

Irányár: 20 000 000 Ft + áfa (húszmillió forint + általá-
nos forgalmi adó).
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A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírá-
sai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– az áfa nélkül számított irányár 5%-ának megfelelõ

mértékû bánatpénz letétbe helyezése a felszámolóbiztos
irodájában a házipénztárba készpénzben,

– a 20 000 Ft + áfa értékû, a vagyontárgyakat ismertetõ
füzet megvásárlása,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja,

– a pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánat-
pénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vo-
natkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat

folytasson.

A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen vagy meg-
hatalmazott útján zárt borítékban „Benkõ és Társa Kft. f. a.
– Pályázat” jeligével a felszámolóbiztos irodájában (6722
Szeged, Béke u. 2/C) a titkárságon kell benyújtani, mely-
nek határideje:

2008. január 4. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgya-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. január 17-én csütörtö-
kön 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számolóbiztos irodája.

Az eljárásra vonatkozó az 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn 9–12 óra között Puskás Béla ügyvezetõ [tel.: 06
(76) 486-606, 06 (20) 996-3708].
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.

Információ: telefon/fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
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