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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CLXI.
tör vény

a munkavédelemrõl  szóló
1993. évi XCIII. tör vény módosításáról*

1.  § A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Mvt.) 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„8.  § Jog sza bály egyes fel ada to kat mun ka biz ton sá gi
szak te vé keny ség nek, il let ve mun ka egész ség ügyi szak te -
vé keny ség nek mi nõ sít het. A mun kál ta tó a mun ka biz ton sá -
gi szak te vé keny ség nek mi nõ sí tett fel ada to kat csak kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mun ka vé del mi – a bá nyá -
szat te rü le tén bá nyá sza ti –, a mun ka egész ség ügyi szak te -
vé keny ség nek mi nõ sí tett fel ada to kat pe dig mun ka egész -
ség ügyi [fog lal ko zás-or vos tan (üzem or vos tan), munka -
higiéne, köz egész ség tan-jár vány tan, meg elõ zõ or vos tan
és nép egész ség tan] szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze -
méllyel vé gez tet he ti.”

2.  § Az Mvt. 14.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lam részt vesz a mun ka vé de lem ben érin tett
nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká já ban, együtt mû kö dik más
ál la mok kal a mun ka vé del mi fel ada tok össze han go lá sa
 végett, je len tést tesz a mun ka vál la lók biz ton sá gát és
egész sé gét érin tõ kö zös sé gi sza bá lyok vég re haj tá sá ról.”

3.  § Az Mvt. 42.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
[A ve szé lyes mun ka fo lya ma tok nál, tech no ló gi ák nál a

ve szé lyek meg elõ zé se, il let ve ká ro sí tó ha tá suk csök ken té se 
ér de ké ben]

„f) gon dos kod ni kell a meg en ge dett ér té kek kel sza bá -
lyo zott, mun ka he lyi kó ro ki té nye zõk kel kap cso la tos mun -
ka hi gi é nés vizs gá la tok el vég zé sé rõl.”

4.  § Az Mvt. 44.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Mun kát csak olyan mun ka kö rül mé nyek kö zött és
idõ tar tam ban le het vé gez ni, hogy az a mun ka vál la ló
egész sé gét, tes ti ép sé gét ne ká ro sít sa. Az egész ség ká ro so -
dás koc ká za tát nö ve lõ idõ tar tam ban tör té nõ mun ka vég zés
(rend kí vü li mun ka vég zés, túl mun ka stb.) ese tén a kü lön
jog sza bály elõ írásai sze rint kell el jár ni.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 10-i ülés nap ján fo gad ta el.

5.  § (1) Az Mvt. 54.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka -
vég zés ér de ké ben a mun kál ta tó kö te les figye lembe ven ni
a kö vet ke zõ ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket:]

„d) az em ber i té nye zõ figye lembevétele a mun ka hely
ki ala kí tá sá nál, a mun ka esz kö zök és mun ka fo lya mat meg -
vá lasz tá sá nál, kü lö nös te kin tet tel az egy han gú, kö tött üte -
mû mun ka vég zés idõ tar ta má nak mér sék lé sé re, il let ve ká -
ros ha tá sá nak csök ken té sé re, a mun ka idõ be osz tá sá ra, a
mun ka vég zés sel járó pszi cho szo ci á lis koc ká za tok okoz ta
igény be vé tel el ke rü lé sé re;”

(2) Az Mvt. 54.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mun kál ta tó a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
koc ká zat ér té ke lést és meg elõ zõ in téz ke dé se ket elsõ al ka -
lom mal – el té rõ jog sza bá lyi ren del ke zés hi á nyá ban – a
fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben
meg ha tá ro zott I. ve szé lyes sé gi osz tály ba so rolt mun kál ta -
tó nál leg ké sõbb a mun kál ta tó te vé keny sé gé nek meg kez -
dé sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül, egyéb ként egy éven
be lül, azt köve tõen in do kolt eset ben kö te les el vé gez ni, és
azt éven ként fe lül vizs gál ni. In do kolt eset nek kell te kin te ni 
kü lö nö sen a koc ká za tok (mun ka kö rül mé nyek, az al kal ma -
zott tech no ló gia, ve szé lyes anyag, ké szít mény, mun ka esz -
köz, mun ka vég zés) lé nye ges meg vál to zá sát, il le tõ leg új
tech no ló gia, ve szé lyes anyag, mun ka esz köz, mun ka szer -
ve zés be ve ze té sét, al kal ma zá sát. So ron kí vül kell el vé gez -
ni, il let ve fe lül vizs gál ni a koc ká zat ér té ke lést, ha a koc ká -
za tok lé nye ges meg vál to zá sá val mun ka bal eset, fo ko zott
ex po zí ció, il let ve fog lal ko zá si meg be te ge dés hoz ha tó
össze füg gés be, vagy a koc ká zat ér té ke lés a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szem pont ra nem ter jedt ki.”

(3) Az Mvt. 54.  §-a (7) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka -
vég zés ér de ké ben a mun kál ta tó kö te les a mun ka biz ton sá gi
szak te vé keny ség, a mun ka egész ség ügyi szak te vé keny ség,
il le tõ leg az 57–58.  §-ok ban elõ ír tak el lá tá sá ra meg fe le lõ
ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mélyt biz to sí ta ni, va la mint]

„d) új tech no ló gi ák be ve ze té se elõtt kel lõ idõ ben, leg -
ko ráb ban a ter ve zé si sza kasz ban meg tár gyal ni a mun ka -
vál la lók kal, il let ve mun ka vé del mi kép vi se lõ ik kel be ve ze -
té sük egész ség re és biz ton ság ra ki ha tó kö vet kez mé nye it;”

6.  § Az Mvt. 58.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat mun ka vé -
del mi fel ada tok ra ki ter je dõ szak mai irá nyí tá sát a mun ka -
vé del mi ha tó ság lát ja el, eb ben a kör ben a mun kál ta tó a
fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat nál fog lal koz ta tot tak -
nak uta sí tást nem ad hat. A szak mai irá nyí tás ma gá ban fog -
lal ja a he lyes gya kor lat mód já nak meg ha tá ro zá sát és an -
nak ér vény re jut ta tá sát.”

2007/180. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13387



7.  § Az Mvt. 68.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a sé rült a mun kál ta tó nak a mun ka bal eset be je -
len té sé vel, ki vizs gá lá sá val kap cso la tos in téz ke dé sét vagy
mu lasz tá sát, to váb bá ha az érin tett mun ka vál la ló a fog lal -
ko zá si meg be te ge dés és fo ko zott ex po zí ci ós eset be je len -
té sé nek el mu lasz tá sát sé rel me zi, a te rü le ti leg ille té kes
mun ka vé del mi ha tó ság hoz for dul hat.”

8.  § (1) Az Mvt. 70/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke -
zõ új b) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
b)–c) pon tok je lö lé se c)–d) pon tok ra vál to zik:

[A mun ka vál la lók az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és
biz ton sá gos mun ka vég zés sel össze füg gõ jo ga ik és érde -
keik kép vi se le té re jo go sul tak ma guk kö zül – a kö vet ke zõk
sze rint – kép vi se lõt vagy kép vi se lõ ket (a továb biak ban:
mun ka vé del mi kép vi se lõ) vá lasz ta ni:]

„b) amennyi ben az öt ven fõ nél ke ve sebb mun ka vál la lót
fog lal koz ta tó mun kál ta tó nál a mun ka vé del mi kép vi se lõ
vá lasz tást a mun kál ta tó nál mû kö dõ szak szer ve zet, üze mi
ta nács vagy ezek hi á nyá ban a mun ka vál la lók több sé ge
kez de mé nye zi, a vá lasz tás meg tar tá sá val kap cso la tos,
a) pont ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség a mun kál ta tót ter -
he li;”

(2) Az Mvt. 70/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mun ka vé del mi kép vi se lõt egyen lõ, tit kos és köz -
vet len sza va zás sal négy évre vá laszt ják. A meg vá lasz tott
mun ka vé del mi kép vi se lõk sze mé lyé rõl a mun ka vál la ló kat
tá jé koz tat ni kell. A mun ka vé del mi kép vi se lõk meg vá lasz -
tá sá nak, meg bí za tá sa meg szû né sé nek, vissza hí vá sá nak
rend jé re, mû kö dé si te rü le té re a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vénynek (Mt.) az üze mi ta nács
tag ja i ra, il let ve az üze mi meg bí zott ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni, ide ért ve a köz pon ti
mun ka vé del mi bi zott ság meg ala kí tá sá nak le he tõ sé gét is.”

9.  § Az Mvt. 70/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) An nál a mun kál ta tó nál, ahol a fog lal koz ta tot tak
szá ma leg alább öt ven fõ, és mun ka vé del mi kép vi se lõk
mû köd nek, a mun kál ta tó össz mun kál ta tói szint en pa ri tá -
sos mun ka vé del mi tes tü le tet (a továb biak ban: tes tü let) hoz 
lét re, amely ben egyen lõ szám ban vesz nek részt a mun ka -
vál la lók és a mun kál ta tó kép vi se lõi.”

10.  § Az Mvt. 81.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun ka vé del mi ha tó ság el len õr zé se ki ter jed]
„a) a mun kál ta tók és mun ka vál la lók egész sé get nem

 veszélyeztetõ és biz ton sá gos mun ka vég zés sel kap cso la tos
fel ada ta i nak és kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé re, ide ért ve a
fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá la tok mun ka vé del mi fel -
ada ta i nak meg va ló sí tá sát is;”

11.  § Az Mvt. 82.  §-a (2) be kez dé sé nek d)–g) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ d)–g) pont lép, ez zel egy ide jû leg a
be kez dés az aláb bi h)–j) pont tal egé szül ki:

[A mun ka vál la ló éle tét, tes ti ép sé gét vagy egész sé gét
sú lyo san ve szé lyez te ti kü lö nö sen]

„d) az 54.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott koc ká zat -
ér té ke lés el mu lasz tá sa:

da) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ren de -
le te sze rin ti leg ma ga sabb ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó
mun kál ta tó ese té ben, va la mint

db) az egyes ve szély for rá sok ha tá sá nak ki tett mun ka -
vál la lók vé del mé rõl  szóló kü lön jog sza bá lyok ban elõ írt
ese tek ben, amely meg va ló sul kü lö nö sen a koc ká zat ér té ke -
lés ke re té ben szük sé ges ex po zí ció becs lés/-mé rés hi á nyá -
ban;

e) a szük sé ges biz ton sá gi be ren de zé sek, egyé ni vé dõ -
esz kö zök mû kö dés kép te len sé ge, il let ve hi á nya;

f) a mun ka vég zés 40.  § (2) be kez dé se sze rin ti össze -
han go lá si kö te le zett sé gé nek el mu lasz tá sa;

g) a ve szé lyes mun ka he lyen, ve szé lyes mun ka esz köz -
zel, vagy ve szé lyes tech no ló gi ai fo lya mat ban vég zett
mun ka ese té re – ide ért ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ve szély for rá sok kal járó mun ka kö rö ket, sé rü lé keny
cso por tot – elõ írt mun ka kö ri al kal mas sá gi vizs gá la tok,
 biológiai mo ni to ro zás el mu lasz tá sa;

h) a kü lön jog sza bá lyok sze rint elõ írt fog lal koz ta tá si
 tilalom meg sze gé se;

i) a meg en ge dett ér té ket meg ha la dó ex po zí ci ó ban tör -
té nõ fog lal koz ta tás; to váb bá

j) a rák kel tõ ex po zí ci ó val járó te vé keny ség ese té re
a kü lön jog sza bály ál tal elõ írt mé ré sek el mu lasz tá sa.”

12.  § Az Mvt. a kö vet ke zõ 83/C.  §-sal egé szül ki:
„83/C.  § (1) A mun ka vé del mi ha tó ság ré szé rõl el já ró

 orvos vég zett sé gû fel ügye lõ a ha tó sá gi el já rás le foly ta tá -
sá hoz szük sé ges ok ból és mér ték ben meg is mer he ti és ke -
zel he ti az érin tett mun ka vál la lók – az egész ség ügyi és a
hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé -
del mé rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott – egész ség ügyi
ada ta it, be te kint het a mun ka vál la ló ira ta i ba, kér he ti azok
be mu ta tá sát, azok ról má so la tot ké szít het, to váb bá a mun -
kál ta tót, il let ve a mun ka vál la lót adat köz lés re hív hat ja fel.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ada to kat a mun ka vé del mi
ha tó ság in for ma ti kai rend sze ré ben ke ze li, az ada to kat a
ha tó sá gi el já rás jog erõs be fe je zé sé tõl szá mí tott két év el -
tel té vel tör li.”

13.  § (1) Az Mvt. 84.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun ka vé del mi ha tó ság fel ügye lõ je jo go sult]
„c) a mun ka bal ese te ket, ki vé ve a köz úti köz le ke dés sel

kap cso la to sa kat – a mun kál ta tó ez irá nyú fe le lõs sé gét nem
érint ve – ki vizs gál ni;”

(2) Az Mvt. 84.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun ka vé del mi ha tó ság fel ügye lõ je jo go sult]
„g) a mun ka vál la ló egész sé gét, tes ti ép sé gét köz vet le -

nül fe nye ge tõ ve szély ese tén, vagy ha tár ér té ket meg ha la dó 
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ex po zí ci ó ban, vagy rák kel tõ, mu ta gén, te ra to gén ha tá sú
ve szély elõ for du lá sa kor – an nak el há rí tá sá ig –, to váb bá a
nem meg fe le lõ vé del met nyúj tó vé dõ esz köz hasz ná la ta kor 
a ve szé lyes te vé keny ség, il le tõ leg üzem, üzem rész mûkö -
désének, mun ka esz köz, egyé ni vé dõ esz köz, ve szé lyes
anyag/ké szít mény hasz ná la tá nak fel füg gesz té sét el ren del ni;”

(3) Az Mvt. 84.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
m)–o) pon tok kal egé szül ki:

[A mun ka vé del mi ha tó ság fel ügye lõ je jo go sult]
„m) a mun ka he lyen tar tóz ko dó sze mély tõl az el len õr -

zés hez szük sé ges fel vi lá go sí tást kér ni, va la mint az ilyen
sze mélyt sze mé lyi azo nos sá ga iga zo lá sá ra fel hív ni;

n) az el len õr zés le foly ta tá sá nak aka dá lyo zá sa ese tén a
rend õrség igény be vé te lé re;

o) mun ka hi gi é nés vizs gá la tok el vé gez te té sét el ren del ni.”

(4) Az Mvt. 84.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Olyan mun ka he lyen, ahol kü lön bö zõ mun kál ta tók
mun ka vál la ló kat egy ide jû leg fog lal koz tat nak, és a mun ka -
vé del mi el len õr zés ered mé nye ként va la mely mun kál ta tó
nem azo no sít ha tó, a (4) be kez dés vo nat ko zá sá ban – az el -
len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – vé lel mez ni kell, hogy az érin tett
mun ka vál la lók mun kál ta tó ja az, aki a te vé keny sé get a
mun ka he lyen tény le ge sen irá nyít ja.”

14.  § Az Mvt. 86.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„86.  § (1) A mun ka vé del mi ha tó ság ha tó sá gi jog kö re
nem ter jed ki

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott su gár egész -
ség ügyi, az atom ener gia al kal ma zá sá val kap cso la tos su -
gár vé del mi fel ada tok, a nem io ni zá ló su gár zás sal, va la -
mint az elekt ro mos és mág ne ses erõt erek kel kap cso la tos
elõ írások el len õr zé sé re,

b) a ké mi ai biz ton ság gal össze füg gõ fel ada tok vég re -
haj tá sá ra, ki vé ve a mun ka vál la lók vé del mét a ké mi ai
anya gok mun ka köz be ni ha tá sá ból ere dõ mun ka egész ség -
ügyi és mun ka biz ton sá gi koc ká za ta el len biz to sí tó fel ada -
tok ra, elõ írások el len õr zé sé re,

c) a nem do hány zók vé del mé re vo nat ko zó elõ írások el -
len õr zé sé re,

d) a bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi ügyek -
re, ki vé ve a mun ka egész ség ügyi fel ada to kat, to váb bá

e) a Ma gyar Hon véd ség re, a rend vé del mi szer vek re, a
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra, a ka taszt ró fa vé de lem
szer ve i re, az ön kén tes tûz ol tó ság ra.

(2) Az (1) be kez dés e) pont já ban em lí tett szer vek te kin -
te té ben kü lön jog sza bály ren del ke zik a mun ka vé del mi ha -
tó sá gi te vé keny ség el lá tá sá ról.”

15.  § (1) Az Mvt. 87.  §-a a kö vet ke zõ 1/G. és 1/H. pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„1/G. Köz úti köz le ke dés: a vízi, il le tõ leg légi út vo na lon, 

a vas úti vo na lon, a köz úton, va la mint bár mely föld alat ti,

vagy föld fe let ti he lyi és hely kö zi me net rend sze rin ti já rat -
tal tör té nõ hely vál toz ta tás.

1/H. Pszi cho szo ci á lis koc ká zat: a mun ka vál la lót a mun -
ka he lyén érõ azon ha tá sok (konf lik tu sok, mun ka szer ve -
zés, mun ka rend, fog lal koz ta tá si jog vi szony bizonytalan -
sága stb.) összes sé ge, ame lyek be fo lyá sol ják az e ha tá sok -
ra adott vá lasz re ak ci ó it, il le tõ leg ez zel össze füg gés ben
stressz, mun ka bal eset, lel ki ere de tû szer vi (pszi cho szo ma -
ti kus) meg be te ge dés kö vet kez het be.”

(2) Az Mvt. 87.  §-ának 3. b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Sú lyos az a mun ka bal eset (bá nyá sza ti mun ka bal eset),
amely]

„b) va la mely ér zék szerv, ér zé ke lõ ké pes ség, il let ve a
rep ro duk ci ós ké pes ség el vesz té sét vagy je len tõs mér té kû
ká ro so dá sát okoz ta;”

(3) Az Mvt. 87.  §-ának 5/A. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a je len le gi 5/A. pont
szá mo zá sa 5/B. pont ra vál to zik:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„5/A. Mun ka hi gi é nés vizs gá la tok: a mun ka kör nye zet -

ben lévõ kó ro ki (fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai, er go nó mi ai,
pszi cho szo ci á lis) té nye zõk fel tá rá sá ra, szint jé nek, to váb bá 
a vég zett mun ká ból és a mun ka kör nye zet ha tá sa i ból adó dó 
meg ter he lés mennyi sé gi meg ha tá ro zá sá ra al kal mas el já rá -
sok, va la mint olyan vizs gá la tok, ame lyek ered mé nye ként
ja vas lat te he tõ a mun ká ból és a mun ka kör nye zet bõl szár -
ma zó egész ség ká ro sí tó koc ká za tok ke ze lé sé re (csök ken té -
sé re).”

(4) Az Mvt. 87.  §-ának 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„8. Mun kál ta tó: a mun ka vál la lót szer ve zett mun ka vég -

zés ke re té ben fog lal koz ta tó. Mun kál ta tó nak kell te kin te ni
a mun ka erõ-köl csön zés ke re té ben át en ge dett mun ka vál la -
lót köl csön ve võ ként fog lal koz ta tót, a ki ren delt mun ka vál -
la lót fog lal koz ta tót, a szak kép zés ke re té ben gya kor la ti
 oktatást foly ta tót, va la mint a mást nem fog lal koz ta tó, a
mun ká ját ki zá ró lag sze mé lye sen vég zõ egyé ni vál lal ko zót
a mun ka vég zés ha tó kö ré ben tar tóz ko dók vé del mé re
 vonatkozó ren del ke zé sek [9.  § (2) be kez dés] te kin te té ben.
A tár sa dal mi mun ka ese tén mun kál ta tó a tár sa dal mi mun -
ka szer ve zõ je. Ma gyar adó szám mal nem ren del ke zõ kül -
föl di mun kál ta tó ese tén mun kál ta tó az a sze mély vagy
szer ve zet, aki, il let ve amely a tény le ges irá nyí tást gya ko -
rol ja, vagy a mun ka he lyért a fõ fe le lõs sé get vi se li, en nek
hi á nyá ban az, aki nek a te rü le tén a mun ka vég zés fo lyik.”

(5) Az Mvt. 87.  §-a 11. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„11. Ve szé lyes: az a lé te sít mény, mun ka esz köz,

anyag/ké szít mény, mun ka fo lya mat, tech no ló gia (be le ért -
ve a fi zi kai, bi o ló gi ai, ké mi ai kó ro ki té nye zõk ex po zí ci ó -
já val járó te vé keny sé ge ket is), amely nél a mun ka vál la lók
egész sé ge, tes ti ép sé ge, biz ton sá ga meg fe le lõ vé de lem
 hiányában ká ro sí tó ha tás nak le het ki té ve.”
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16.  § Az Mvt. 88.  §-ának (2)–(8) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) a mun ka vé del mi ha tó sá got vagy ha tó sá go kat, il le tõ -

leg e tör vény 86.  §-ának (2) be kez dé sé ben em lí tett Ma gyar 
Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek, a nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok, a ka taszt ró fa vé de lem szer vei te kin te té ben a
mun ka vé del mi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó szer ve ket ren -
de let ben je löl je ki;

b) ren de le tet al kos son a fog lal ko zás-egész ség ügyi
szol gá lat ról.

(3) Fel ha tal ma zást kap a fel adat kör ében érin tett mi nisz -
ter, hogy

a) rend kí vü li mun ka vég zé si kö rül mé nyek ese té re, il le -
tõ leg a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek, a nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok, a ka taszt ró fa vé de lem szer vei
 tekintetében a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban,
szol gá la ti vi szony ban ki fej tett mun ka te vé keny ség re vo -
nat ko zó el té rõ mun ka vé del mi kö ve tel mé nye ket, el já rá si
sza bá lyo kat ren de let ben ha tá roz za meg;

b) az egyes ve szé lyes te vé keny sé gek re vo nat ko zó Sza -
bály za to kat (11.  §) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs
 miniszterrel egyet ér tés ben, ren de let ben adja ki.

(4) Fel ha tal ma zást kap a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy

a) ren de let ben ha tá roz za meg
aa) az egyé ni vé dõ esz köz EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -

za ta, EK-tí pus ta nú sít vá nya ki adá sá nak, va la mint az egyé -
ni vé dõ esz kö zök mi nõ sé gét biz to sí tó rend szer, to váb bá a
gyár tás mi nõ ség irá nyí tá si rend szer e el len õr zé sé nek;

ab) a mun ka he lyi biz ton sá gi és egész ség vé del mi jel zé -
sek al kal ma zá sá nak;

ac) a mun kál ta tók ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lá sá nak
és a mun ka vé del mi szak em ber fog lal koz ta tá sá nak;

ad) a mun ka bal ese tek be je len té sé nek, ki vizs gá lá sá nak
és nyil ván tar tá sá nak;

ae) a kol lek tív mun ka ügyi vita mun ka vé del mi kép vi se -
let ál tal tör té nõ kez de mé nye zé se fel té te lé nek;

af) a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra ha tás kö ré be nem tar -
tozó mun ka biz ton sá gi szak ér tõk mû kö dé se en ge dé lye zé -
sé nek
rész le tes sza bá lya it;

b) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel és a te vé keny -
ség sze rin ti mi nisz ter rel egyet ér tés ben, ren de let ben ha tá -
roz za meg a ve szély hely zet tel járó mun ka vég zés hez szük -
sé ges szak kép zett ség, il le tõ leg gya kor lat rész le tes sza bá -
lya it;

c) a bá nyá sza ti ügye kért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben, ren de let ben ha tá roz za meg

ca) a mun ka vé del mi jel le gû bír sá gok fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya it;

cb) a mun ka vé del mi sza bá lyo kat a bá nyá szat ról  szóló
1993. évi XLVIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé -
gek te kin te té ben;

d) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben, ren de let ben ha tá roz za meg

da) a mun ka he lyi er go nó mi ai szem pon tok;

db) a mun ka vé del mi üzem be he lye zés fel té te le i nek
– ide ért ve a ve szé lyes mun ka esz kö zök, az új ra in dí tás és
át te le pí tés meg ha tá ro zá sát –;

dc) a mun ka esz kö zök re, to váb bá a mun ka he lyek re
vonat kozó mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek mi ni má lis
szint jé nek;

dd) az épí té si mun ka he lye ken és az épí té si fo lya ma tok
so rán meg va ló sí tan dó mi ni má lis mun ka vé del mi kö ve tel -
mé nyek;

de) az egész sé get nem ve szé lyez te tõ mun ka vég zés ér -
de ké ben a mun ka vál la ló ré szé re biz to sí tan dó egyes mun -
ka kö rül mé nyek [24. és 25.  §, 31–34.  §], in téz ke dé sek;

df) a mun ka fo lya mat, tech no ló gia, mun ka esz köz,
egyé ni vé de lem, il let ve anyag meg vá lasz tá sá nak;

dg) az el sõ sor ban hát sé rü lé sek koc ká za tá val járó kézi
te her moz ga tás mi ni má lis egész sé gi és biz ton sá gi kö ve tel -
mé nye i nek;

dh) a kép er nyõ elõt ti mun ka vég zés mi ni má lis egész -
ség ügyi és biz ton sá gi kö ve tel mé nye i nek;

di) a fog lal ko zá si ere de tû rák kel tõ anya gok el le ni vé -
de ke zés és az ál ta luk oko zott egész ség ká ro so dá sok meg -
elõ zé sé nek;

dj) az az beszt tel kap cso la tos koc ká za tok nak ki tett
mun ka vál la lók vé del mé nek;

dk) a bi o ló gi ai té nye zõk ha tá sá nak ki tett mun ka vál la -
lók egész sé ge vé del mé nek;

dl) az egyes mun ka fo lya ma tok vég zé se engedélyezé -
sének;

dm) az egyes egész ség ká ro sí tó koc ká za tok kö zött fog -
lal koz ta tott mun ka vál la lók ex po zí ci ós ide jé nek kor lá to zá -
sá nak;

dn) a men té si terv ké szí té sé nek és a men tés hez szük -
séges sze mé lyek ki je lö lé sé nek;

do) a mun ka kö ri, szak mai, il let ve sze mé lyi hi gi é nés
 alkalmasság or vo si vizs gá la tá nak és vé le mé nye zé sé nek;

dp) az egyé ni vé dõ esz köz hasz ná la ta fel té te le i nek, ide -
ért ve a jut ta tás rend je bel sõ sza bá lyo zá sá nak;

dq) a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat mû kö dé sé -
nek és fel ada ta i nak;

dr) a mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sá nak az egész sé get
nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zés sel kap -
cso la tos fel té te lei és a mun ka vál la lók kö te le zett sé gei;

ds) a fog lal ko zá si meg be te ge dé sek és fo ko zott ex po zí -
ci ós ese tek be je len té sé nek, ki vizs gá lá sá nak és nyil ván tar -
tá sá nak;

dt) a ten ge ri ha lász ha jók fe dél ze tén dol go zók mun ka -
vé del mi kö ve tel mé nyei mi ni má lis szint jé nek;

du) a po ten ci á li san rob ba nás ve szé lyes kör nye zet ben
levõ mun ka he lyek mi ni má lis mun ka vé del mi kö ve tel mé -
nye i nek;

dv) a mun ka he lyi el sõ se gély nyúj tás cél ját, tár gyi és
szer ve zé si fel té te le i nek, a sze mé lyek ki je lö lé sé nek, ki kép -
zé sé nek és to vább kép zé sé nek, va la mint az el sõ se gély -
nyúj tás szak mai irá nyí tá sá nak és el len õr zé sé nek
rész le tes sza bá lya it.
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(5) Fel ha tal ma zást kap a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter és az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy
a mun ka he lyi ké mi ai biz ton ság rész le tes sza bá lya it együt -
tes ren de let ben ál la pít sa meg.

(6) Ez a tör vény a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak 89/391/EGK
irány el ve a mun ka vál la lók mun ka he lyi biz ton sá gá nak és
egész ség vé del mé nek ja ví tá sát ösz tön zõ in téz ke dé sek rõl,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 96/71/EK irány el -
ve a mun ka vál la lók szol gál ta tá sok nyúj tá sa ese tén tör té nõ
ki kül de té sé rõl,

c) a Ta nács 89/391/EGK irány el ve a mun ka vál la lók
mun ka he lyi biz ton sá gá nak és egész ség vé del mé nek ja ví tá -
sát ösz tön zõ in téz ke dé sek be ve ze té sé rõl, to váb bá a Ta nács 
89/654/EGK irány el ve a mun ka he lyen be tar tan dó biz ton -
sá gi és egész ség vé del mi kö ve tel mé nyek leg ala cso nyabb
szint jé rõl,

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/30/EK irány -
el ve a gya kor la ti vég re haj tás ra vo nat ko zó je len té sek egy -
sze rû sí té se és éssze rû sí té se ér de ké ben a 89/391/EGK ta ná -
csi irány elv, an nak egye di irány el vei, va la mint a
83/477/EGK, a 91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.”

17.  § (1) E tör vény 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ké mi ai
biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény 32.  §-a he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„32.  § (1) Az e tör vény és a vég re haj tá sát szol gá ló jog -
sza bá lyok be tar tá sá nak ha tó sá gi el len õr zé sét

a) a köz egész ség ügy szem pont já ból tör té nõ meg fe le lõ -
ség te kin te té ben az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv,

b) a kör nye zet vé de lem vo nat ko zá sá ban a környezet -
védelmi ha tó ság,

c) a mun ka vé de lem (mun ka biz ton ság és mun ka egész -
ség ügy) kö ré ben a mun ka vé del mi ha tó ság,

d) a tûz vé de lem szem pont já ból a tûz vé del mi ha tó ság,
e) a fo gyasz tó vé de lem te kin te té ben a fo gyasz tó vé del -

mi ha tó ság
vég zi, és ha tás kö ré ben el jár a ren del ke zé sek meg sér té se
ese tén.

(2) Az el len õr zést vég zõ ha tó sá gok el já rá sá ra és in téz -
ke dé se i re a rá juk vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ren del ke -
zé sei az irány adó ak. A te vé keny ség el len õr zé sé re az
(1) be kez dés b)–e) pont ja sze rint jo go sult ha tó ság ér te sí ti
az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szer vet, ha feladatkö -
rében el jár va az e tör vény ben, il le tõ leg a vég re haj tá sá ra ki -
adott jog sza bá lyok ban fog lalt ren del ke zé sek meg sér té se
 miatt el já rást in dí tott.

(3) A te vé keny ség el len õr zé sé re az (1) be kez dés
b)–e) pont jai sze rint jo go sult ha tó ság fel adat kör ében el -
járva – a rá vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott in téz ke dé sek al kal ma zá sán túl – az e tör vény ben, il le -
tõ leg a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban fog lalt ren -
del ke zé sek meg sér té se ese tén – jog erõs ha tá ro za tá nak

egy ide jû meg kül dé sé vel – meg ke re si az egész ség ügyi ál -
lam igaz ga tá si szer vet. Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv a meg ke re sés alap ján in dí tott el já rás ban el ren del he ti

a) a gyár tás kor lá to zá sát,
b) a te vé keny ség meg ha tá ro zott idõ pon tig vagy fel té tel

tel je sí té sé ig tör té nõ meg til tá sát, vagy
c) a 33.  § sze rin ti bír ság al kal ma zá sát.
(4) A (3) be kez dés c) pont ja nem al kal maz ha tó az egész -

ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek az el len õr zést vég zõ ha -
tó ság meg ke re sé se sze rin ti el já rá sá ban, ha az el len õr zést
vég zõ ha tó ság az el já rá sá ban e tör vény és a vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bá lyok meg sér té se  miatt bír sá got sza bott ki.

(5) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv a (3) be kez -
dés sze rin ti in téz ke dé se ket fel adat kör ében hi va tal ból al -
kal maz za.

(6) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek – a
(4) be kez dés re is fi gye lem mel – egy ide jû leg is al kal maz -
ha tó ak.

(7) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv az élet, a tes -
ti ép ség, az egész ség, va la mint a kör nye zet vé del me ér de -
ké ben el ren del he ti a (3) be kez dés a), il let ve b) pont ja alap -
ján ho zott ha tá ro za tá nak azon na li vég re haj tá sát.”

(3) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl  szóló 1991.
évi XI. tör vény 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz egész ség ügyi (kü lö nö sen a kör nye zet- és te -
le pü lés-, élel me zés- és táp lál ko zás-, gyer mek- és if jú ság-,
il le tõ leg su gár egész ség ügyi, ké mi ai biz ton sá gi), a jár -
vány ügyi, az egész ség fej lesz té si (egész ség vé del mi, egész -
ség ne ve lé si és egész ség meg õr zé si), az egész ség ügyi igaz -
ga tá si te vé keny sé gek irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa és fel ügye -
le te, va la mint az egész ség ügyi el lá tás fel ügye le te (a to váb -
bi ak ban együtt: nép egész ség ügy) ál la mi fel adat, ame lyet
az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv lát el.”

(4) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl  szóló 1991.
évi XI. tör vény 3.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nép egész ség -
ügyi te vé keny sé ge ke re té ben]

„a) vizs gál ja, vizs gál tat ja, el len õr zi, elem zi és nyil vá -
nos ság ra hoz za a la kos ság egész sé gi ál la po tá nak ala ku lá -
sát és az azt ve szé lyez te tõ, be fo lyá so ló te le pü lé si, la kó he -
lyi és tár sa dal mi kör nye zet fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai és
pszi cho szo ci á lis té nye zõ i nek ál la po tát,”

(5) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egész -
ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl  szóló
1991. évi XI. tör vény 3.  §-ának ac) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nép egész ség -
ügyi te vé keny sé ge ke re té ben]

„ac) kez de mé nye zi, in téz ke dik, és in téz ke dé se i vel elõ -
se gí ti az egész sé ges élet kö rül mé nyek, élet mód kialakí -
tását,”
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(6) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Mvt.
87.  §-ának 1/E. pont já ban a „bár mely fü lön” szö veg rész
he lyé be a „mind két fü lön” szö veg rész lép.

18.  § E tör vény 2008. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

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 CLXII.
tör vény

az egyes büntetõjogi tárgyú tör vények módosításáról*

1.  § A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény (Btk.) 47/B.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Ha az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés bõl tör té nõ 
fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont já nak
el ha lasz tá sá ra az (1), (2), (4) és (5) be kez dés sze rin ti ha tá -
ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés  miatt ke rül sor, a fel té te -
les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont ját a ha tá ro -
zott tar ta mú sza bad ság vesz tés be be szá mí tott elõ ze tes fog -
va tar tás, va la mint házi õri zet ide jé nek figye lembe véte -
lével kell meg ál la pí ta ni.”

2.  § A Btk. 56.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fog lal ko zás tól el til tás mel lék bün te tés al kal ma zá -
sa szem pont já ból fog lal ko zás nak mi nõ sül az is, ha az el kö -
ve tõ a gaz dál ko dó szer ve zet ál ta lá nos ve ze té sét el lá tó
szerv tag ja, il let ve igaz ga tó ja; a szö vet ke zet igaz ga tó sá gá -
nak vagy fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja; a gaz da sá gi tár sa -
ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il let ve fel ügye lõ bi zott sá gá nak 
tag ja vagy egyé ni vál lal ko zó.”

3.  § A Btk. 137.  §-a 10. pont já nak a) és b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a je len -
le gi a) és b) pont je lö lé se c) és d) pont ra mó do sul:

[137.  § 10. há bo rú:]
„a) a há bo rú ál do za ta i nak vé del mé re vo nat ko zó an

Genf ben, az 1949. évi au gusz tus hó 12. nap ján kelt nem -
zet kö zi egyez mé nyek kö zös 2. Cik ké ben, va la mint ezen
egyez mé nyek I. Ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve 1. Cik ké nek
4. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hely ze tek,

b) az a) pont ban em lí tett egyez mé nyek II. Ki egé szí tõ
Jegy zõ köny vé nek 1. Cik ké ben meg ha tá ro zott hely ze tek,”

4.  § A Btk. a kö vet ke zõ 176/A.  §-sal és azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

* A tör vényt az Or szág gyû lés 2007. de cem ber 10-i ülés nap ján fo gad ta el.

„Zaklatás

176/A.  § (1) Aki ab ból a cél ból, hogy mást meg fé lem lít -
sen, vagy más ma gán éle té be, il le tõ leg min den na pi élet vi -
te lé be ön ké nye sen be avat koz zon, rend sze re sen vagy tar tó -
san mást há bor gat, így kü lö nö sen más sal, an nak aka ra ta el -
le né re te le kom mu ni ká ci ós esz köz út ján vagy sze mé lye sen
rend sze re sen kap cso la tot te rem te ni tö rek szik, ha sú lyo -
sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el,
és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki mást vagy rá te kin tet tel hoz zá tar to zó ját fé le lem -
kel tés cél já ból sze mély el le ni erõ sza kos vagy köz ve szélyt
oko zó bün te ten dõ cse lek mény el kö ve té sé vel meg fe nye -
get, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te -
ten dõ.

(3) Aki a zak la tást
a) volt há zas tár sa vagy volt élet tár sa,
b) ne ve lé se, fel ügye le te, gon do zá sa vagy gyógy ke ze lé -

se alatt álló sze mély
sé rel mé re kö ve ti el, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
eset ben két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel, a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott eset ben bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

5.  § A Btk. 214/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki az Eu ró pai Unió tag ál la ma, az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam,
to váb bá olyan ál lam te rü le tén való jog el le nes tar tóz ko dás -
hoz, amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá -
val azo nos jog ál lást él vez, va gyo ni ha szon szer zés vé gett
olyan kül föl di nek nyújt se gít sé get, aki nem ren del ke zik
ezen ál la mok va la me lyi ké nek ál lam pol gár sá gá val, ha sú -
lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet
el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.”

6.  § A Btk. 283/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Visszaélés kábítószer-prekurzorral

283/A.  § (1) Aki az Eu ró pai Unió jogi ak tu sá ban meg -
ha tá ro zott en ge dély nél kül vagy en ge dély ke re te it túl lép ve 
ká bí tó szer-pre kur zort tart, for ga lom ba hoz, az Eu ró pai
Kö zös ség vám te rü le té re be hoz, on nan ki visz, vagy ká bí tó -
szer-pre kur zor ral köz ve tí tõ te vé keny sé get vé gez, bûn tet tet 
kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bünte -
tendõ.

(2) Nem bün tet he tõ, aki – mi e lõtt a ká bí tó szer ké szí té sét 
elõ se gí tõ te vé keny sé ge a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol -
na – a cse lek mé nyét a ha tó ság elõtt fel fe di, a bir to ká ban
lévõ ká bí tó szer-pre kur zort a ha tó ság nak át ad ja, és le he tõ -
vé  teszi a ká bí tó szer ké szí té sé nek elõ se gí té sé ben részt
vevõ más sze mély ki lé té nek meg ál la pí tá sát.”
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7.  § A Btk. 286/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 283/A.  § al kal ma zá sá ban
a) az Eu ró pai Unió jogi ak tu sán a ká bí tó szer-pre kur zo -

rok ról  szóló, 2004. feb ru ár 11-i 273/2004/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi ren de le tet, il let ve a ká bí tó szer-pre kur -
zo rok nak a Kö zös ség és har ma dik or szá gok kö zöt ti ke res -
ke del me nyo mon kö ve té sé re vo nat ko zó sza bá lyok meg -
állapításáról  szóló, 2004. de cem ber 22-i 111/2005/EK ta -
ná csi ren de le tet,

b) az Eu ró pai Kö zös ség vám te rü le tén a Kö zös sé gi
Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló, 1992. ok tó ber 12-i
2913/92/EGK ta ná csi ren de let 3. cik ké ben meg ha tá ro zott
te rü le tet,

c) ká bí tó szer-pre kur zo ron
1. a tar tás, a for ga lom ba ho za tal, az Eu ró pai Kö zös ség

vám te rü le té re be ho za tal és a köz ve tí tõ te vé keny ség vo nat -
ko zá sá ban a 273/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 1. mel lék le té nek 1. ka te gó ri á já ban, il let ve a
111/2005/EK ta ná csi ren de let Mel lék le té nek 1. ka te gó ri á -
já ban meg ha tá ro zott anya go kat,

2. az Eu ró pai Kö zös ség vám te rü le té rõl ki vi tel vo nat ko -
zá sá ban a 111/2005/EK ta ná csi ren de let Mel lék le té ben
meg ha tá ro zott va la mennyi anya got,

d) for ga lom ba ho za ta lon a 273/2004/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let 2. cik ké nek c) pont já ban meg ha -
tá ro zott fo gal mat,

e) az Eu ró pai Kö zös ség vám te rü le té re be ho za ta lon a
111/2005/EK ta ná csi ren de let 2. cik ké nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott fo gal mat,

f) az Eu ró pai Kö zös ség vám te rü le té rõl ki vi te len a
111/2005/EK ta ná csi ren de let 2. cik ké nek d) pont já ban
meg ha tá ro zott fo gal mat,

g) köz ve tí tõi te vé keny sé gen a 111/2005/EK ta ná csi
ren de let 2. cik ké nek e) pont já ban meg ha tá ro zott fo gal mat
kell ér te ni.”

8.  § A Btk. 289.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A bün te tés bûn tett  miatt az (1) be kez dés ese tén há -
rom évig, a (4) be kez dés ese tén öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a cse lek ményt pénz ügyi in téz mény, be fek te té si 
vál lal ko zás, áru tõzs dei szol gál ta tó, be fek te té si alap ke ze lõ, 
koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ, tõzs dei, el szá mo ló há zi, köz -
pon ti ér ték tá ri vagy köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get
vég zõ szer ve zet, biz to sí tó, vi szont biz to sí tó vagy füg get len 
biz to sí tás köz ve tí tõ, il let ve ön kén tes köl csö nös biz to sí tó
pénz tár, ma gánnyug díj pénz tár vagy fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény kö ré ben kö ve tik el.”

9.  § A Btk. 298/D.  §-ának b)–d) pont jai he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Aki tör vény ben elõ írt en ge dély nél kül]
„b) be fek te té si szol gál ta tá si vagy be fek te té si szol gál ta -

tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta tá si, áru tõzs dei
szol gál ta tá si, be fek te té si alap ke ze lé si, koc ká za ti tõ ke -

alap-ke ze lé si, tõzs dei, el szá mo ló há zi, köz pon ti ér ték tá ri
vagy köz pon ti szer zõ dõ fél,

c) biz to sí tá si, vi szont biz to sí tá si vagy füg get len biz to sí -
tás köz ve tí té si,

d) ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá ri, ma gán-nyug -
díj pénz tá ri vagy fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si”
[te vé keny sé get vé gez, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.]

10.  § (1) A Btk. 300.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az a bank-, ér ték pa pír-, pénz tár-, biz to sí tá si vagy
fog lal koz ta tói nyug díj ti tok meg tar tá sá ra kö te les sze mély,
aki bank-, ér ték pa pír-, pénz tár-, biz to sí tá si vagy fog lal -
koz ta tói nyug díj ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot jog ta lan elõny -
szer zés vé gett, vagy más nak va gyo ni hát rányt okoz va il le -
ték te len sze mély ré szé re hoz zá fér he tõ vé tesz, úgy szin tén
aki jog ta lan elõny szer zés vé gett, vagy más nak va gyo ni
hát rányt okoz va üz le ti tit kot jo go su lat la nul meg sze rez,
fel hasz nál, más sal kö zöl vagy nyil vá nos ság ra hoz, bûn tet -
tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.”

(2) A Btk. 300.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem bün tet he tõ gaz da sá gi ti tok meg sér té se  miatt, aki]
„b) a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg -

elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ben elõ írt
be je len té si kö te le zett sé gé nek tesz ele get, vagy ilyet kez de -
mé nyez, ak kor sem, ha az ál ta la jó hi sze mû en tett be je len -
tés meg ala po zat lan volt,”

11.  § A Btk. 300/F.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 298/A.  §, a 299/A.  § és a 299/B.  § al kal ma zá sá -
ban pénz ügyi esz kö zön

a) a pénz ügyi esz közt, az egyéb tõzs dei ter mé ket és
bár mi lyen más esz közt, amely nek a for gal ma zá sát az
 Európai Unió va la mely tag ál la ma sza bá lyo zott pi a cán en -
ge dé lyez ték, vagy amely re vo nat ko zó an az ilyen pi a con
tör té nõ for gal ma zás ra en ge dé lye zés irán ti ké rel met nyúj -
tot tak be,

b) azt a pénz ügyi esz közt, amely nincs je len sza bá lyo -
zott pi a con, de ér té ke va la mely, az a) pont ban fel so rolt
pénz ügyi esz köz ér té ké tõl, il let ve ár fo lya má tól függ,

c) a rend sze res, il let ve rend kí vü li tá jé koz ta tá si kö te le -
zett ség meg szû né sé ig a nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér -
ték pa pírt
is ér te ni kell.”

12.  § A Btk. 303.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott pénz mo sást]

„c) pénz ügyi in téz mény, be fek te té si vál lal ko zás, áru -
tõzs dei szol gál ta tó, be fek te té si alap ke ze lõ, koc ká za ti tõ ke -
alap-ke ze lõ, tõzs dei, el szá mo ló há zi, köz pon ti ér ték tá ri
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vagy köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get vég zõ szer ve -
zet, biz to sí tó, vi szont biz to sí tó vagy füg get len biz to sí tás -
köz ve tí tõ, il let ve ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár,
ma gánnyug díj pénz tár vagy fog lal koz ta tói nyug díj szol gál -
ta tó in téz mény, vagy sze ren cse já ték szer ve zé sé vel fog lal -
ko zó szer ve zet tiszt ség vi se lõ je ként vagy al kal ma zott ja -
ként,”
[kö ve tik el.]

13.  § A Btk. 303/A.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bün te tés vét ség  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
ményt]

„b) pénz ügyi in téz mény, be fek te té si vál lal ko zás, áru -
tõzs dei szol gál ta tó, be fek te té si alap ke ze lõ, koc ká za ti tõ ke -
alap-ke ze lõ, tõzs dei, el szá mo ló há zi, köz pon ti ér ték tá ri
vagy köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get vég zõ szer ve -
zet, biz to sí tó, vi szont biz to sí tó vagy füg get len biz to sí tás -
köz ve tí tõ, il let ve ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár,
ma gánnyug díj pénz tár vagy fog lal koz ta tói nyug díj szol gál -
ta tó in téz mény, vagy sze ren cse já ték szer ve zé sé vel fog lal -
ko zó szer ve zet tiszt ség vi se lõ je ként vagy al kal ma zott ja -
ként,”

[kö ve tik el.]

14.  § A Btk. 303/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„303/B.  § Aki a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro -
zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény -
ben elõ írt be je len té si kö te le zett ség nek nem tesz ele get,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.”

15.  § A Btk. 303/C.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 303.  § és a 303/A.  § al kal ma zá sá ban pénz ügyi te -
vé keny sé gen, il let ve pénz ügyi szol gál ta tás igény be vé te lén 
a pénz ügyi szol gál ta tá si vagy ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál -
ta tá si, be fek te té si szol gál ta tá si vagy be fek te té si szol gál ta -
tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta tá si, áru tõzs dei
szol gál ta tá si, be fek te té si alap ke ze lé si, koc ká za ti tõ ke alap- 
ke ze lé si, tõzs dei, el szá mo ló há zi, köz pon ti ér ték tá ri vagy
köz pon ti szer zõ dõ fél, vagy biz to sí tá si, vi szont biz to sí tá si
vagy füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi, il let ve ön kén tes köl -
csö nös biz to sí tó pénz tá ri, ma gán-nyug díj pénz tá ri vagy
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé keny sé get, il let ve
an nak igény be vé te lét kell ér te ni.”

16.  § A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(Be.) 63.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A bün te tõ el já rás so rán rög zí tett sze mé lyes ada tok
– sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don – sta tisz ti kai
cél ra fel hasz nál ha tók.”

17.  § A Be. a kö vet ke zõ 226/A.  §-sal és azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„A bûnügyi költség viselése

226/A.  § Ha az ügyész az el já rást meg szün te ti, a bûn -
ügyi költ sé get az ál lam vi se li. A ter hel tet kö te lez ni kell an -
nak a költ ség nek a vi se lé sé re, amely a mu lasz tá sa foly tán
me rült fel.”

18.  § A Be. 258.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az íté let és az ügy dön tõ vég zés ren del ke zõ ré sze tar tal -
maz za]

„d) a bûn cse lek mény Btk. sze rin ti meg ne ve zé sét az al -
kal ma zott tör vényhely – ide ért ve a bûn cse lek mény mi nõ -
sí tett ese té nek meg ál la pí tá sa kor a bûn cse lek mény alap ese -
tét meg ha tá ro zó tör vényhelyet is – fel tün te té sé vel, a bûn -
cse lek mény bûn tet ti vagy vét sé gi meg je lö lé sét, ha a bûn -
cse lek mény több rend be li vagy foly ta tó la gos, en nek meg -
je lö lé sét, ha a bûn cse lek mény nek szán dé kos és gon dat lan
alak za ta is van, gon dat lan alak zat ese tén en nek meg je lö lé -
sét, to váb bá az el kö ve tõi és el kö ve té si alak zat megjelö -
lését,”

19.  § A Be. 416.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nincs he lye fe lül vizs gá lat nak]
„b) a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi el já rá sa alap ján,

fe lül vizs gá lat so rán vagy a tör vényesség ér de ké ben be je -
len tett jog or vos lat alap ján ho zott ha tá ro za ta el len,”

20.  § A Be. 597.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„597.  § (1) Ke gye lem irán ti elõ ter jesz tést – hi va tal ból
vagy ké re lem re – a bün te tõ el já rás meg szün te té sé re a vád -
irat be nyúj tá sá ig a leg fõbb ügyész, azt köve tõen az igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, a még vég re nem haj tott bün -
te tés, a pró bá ra bo csá tás és a ja ví tó in té ze ti ne ve lés el en ge -
dé sé re vagy mér sék lé sé re, il le tõ leg a bün te tett elõ élet hez
fû zõ dõ hát rá nyok aló li men te sí tés re az igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter te het a köz tár sa sá gi el nök höz.

(2) Az (1) be kez dés ben fel nem so rolt in téz ke dés mér -
sék lé se vagy el en ge dé se, va la mint a már vég re haj tott bün -
te tés vagy in téz ke dés utó la gos el en ge dé se iránt ke gyel mi
ké re lem nem nyújt ha tó be.

(3) Ke gyel mi ké rel met a ter helt, a védõ, a fi a tal ko rú tör -
vényes kép vi se lõ je, va la mint a ter helt hoz zá tar to zó ja
nyújt hat be.

(4) A bün te tõ el já rás meg szün te té se iránt ke gyel mi ké -
rel met an nál az ügyész nél, il le tõ leg bí ró ság nál kell be -
nyúj ta ni, amely elõtt az el já rás fo lyik. A még vég re nem
haj tott bün te tés, az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dés el en -
ge dé se vagy mér sék lé se, il le tõ leg a bün te tett elõ élet hez fû -
zõ dõ hát rá nyok aló li men te sí tés iránt a ke gyel mi ké rel met
az elsõ fo kon el járt bí ró ság nál kell be nyúj ta ni.
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(5) Az ügyész, il le tõ leg a bí ró ság a ke gyel mi el já rás so -
rán a ter helt nek a ke gyel mi dön tés hez szük sé ges sze mé -
lyes ada ta it be szer zi és ke ze li.”

21.  § (1) A Be. 598.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bün te tés el en ge dé se vagy mér sék lé se irán ti ké re -
lem, il le tõ leg elõ ter jesz tés ese tén az igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter el ren del he ti a bün te tés, il le tõ leg az 597.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti in téz ke dés vég re haj tá sá nak a köz tár sa sá gi 
el nök dön té sé ig tör té nõ el ha lasz tá sát vagy fél be sza kí tá sát. 
Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter az elõ ter jesz tés elõ ké -
szí té se so rán – a bün te tés vég re haj tá sá nak meg kez dé sé re
ha lasz tó ha tállyal – el ren del he ti az el ítélt nek a bün te -
tés-vég re haj tás köz pon ti kór há zá ban tör té nõ szak or vo si
vizs gá la tát.”

(2) A Be. 598.  §-a (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ke gyel mi dön tés rõl  szóló ha tá ro za tot a ter helt nek 
és a ke gyel mi ké re lem elõ ter jesz tõ jé nek az a bí ró ság, il le -
tõ leg ügyész kéz be sí ti, amely elõtt az el já rás fo lyik. Ha a
ke gyel mi ké rel met a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve -
tõen ter jesz tet ték elõ, a ke gyel mi dön tés rõl  szóló ha tá ro za -
tot az ügy ben elsõ fo kon el járt bí ró ság kéz be sí ti az el ítélt -
nek, és a ke gyel mi ké re lem elõ ter jesz tõ jé nek. Ha az el ítélt
a sza bad ság vesz té sét, il let ve a ja ví tó in té ze ti ne ve lé sét töl -
ti, ré szé re a ke gyel mi dön tés rõl  szóló ha tá ro za tot az igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter köz vet le nül a bün te tés-vég re -
haj tá si in té zet, il let ve a ja ví tó in té zet út ján kéz be sí ti, egy -
ben ér te sí ti az elsõ fo kon el járt bí ró sá got.”

22.  § (1) A Be. 599.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az elsõ fokú bí ró ság az ál la mot il le tõ bûn ügyi költ -
ség és a rend bír ság meg fi ze té sé nek el en ge dé sé re irá nyu ló
ké rel met a szük sé ges ada tok, így kü lö nö sen a környezet -
tanulmány, az in té ze ti mun kál ta tói vé le mény be szer zé se
után az ad di gi be fi ze tés ada ta i ról  szóló iga zo lás sal és a
bün te tõ ügy ira ta i val (rész irat tal), az eset le ge sen ren del ke -
zés re álló bí ró sá gi fog la lá si jegy zõ könyv vel fel ter jesz ti az
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter hez.”

(2) A Be. 599.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A bí ró ság a fel ter jesz tés elõtt a bûn ügyi költ ség
meg fi ze té sé re kö te le zett nek, il let ve a rend bír ság gal súj -
tott nak a dön tés hez szük sé ges sze mé lyes ada ta it is be szer -
zi, ide ért ve a va gyo ni és jö ve del mi hely ze té re vo nat ko zó
ada to kat is, és er rõl a bûn ügyi költ ség meg fi ze té sé re kö te -
le zet tet, il let ve a rend bír ság gal súj tot tat ér te sí ti.”

23.  § A Be. 604.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ q) és
r) pon tok kal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, 
hogy]

„q) az egy sé ges nyo mo zó ha tó sá gi és ügyész sé gi bûn -
ügyi sta tisz ti kai rend szer sza bá lya it, va la mint az adat gyûj -

tés és fel dol go zás rész le tes sza bá lya it a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben,

r) az ügyész ség és a Rend õr ség szer ve i nek az ügyész -
sé gi nyo mo zás ban való együtt mû kö dé se, és az en nek kap -
csán fel me rült költ sé gek vi se lé se rész le tes sza bá lya it a
leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben”
[ren de let ben sza bá lyoz za.]

24.  § A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let (Bv. tvr.)
6/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(4) Az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it a köz ér de kû
mun ka, a pénz bün te tés és a pénz mel lék bün te tés he lyé be
lépõ sza bad ság vesz tés, va la mint a bí ró ság ál tal el ren delt
párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sa so rán is al kal maz ni kell.”

25.  § A Bv. tvr. 108.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A ja ví tó in té zet, a vég re haj tás rend jé nek és biz ton -
sá gá nak meg õr zé se ér de ké ben és a kap cso lat tar tó sze -
mély azo nos sá gá nak a lá to ga tás al kal má ból tör té nõ meg -
állapítása cél já ból – a kap cso lat tar tó ként meg je lölt sze -
mély hoz zá já ru lá sá val – nyil ván tart ja mind azok nak a sze -
mé lyek nek a sze mé lyes ada ta it, akik kel a fi a tal ko rú kap -
cso la tot tart fenn (a továb biak ban: kap cso lat tar tó). A kap -
cso lat tar tók nyil ván tar tá sa ki ter jed a kap cso lat tar tó

a) csa lá di és utó ne vé re,
b) lak cí mé re (szék he lyé re),
c) te le fon szá má ra, és
d) kap cso lat tar tói mi nõ sé gé re.”

26.  § A Bv. tvr. 127.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„127.  § (1) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter, hogy

a) a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak,
b) a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat te vé keny sé gé nek, va -

la mint
c) a ka to nák párt fo gó fel ügye le té nek

rész le tes sza bá lya it a leg fõbb ügyésszel, va la mint a ka to -
nák sza bad ság vesz té se és elõ ze tes le tar tóz ta tá sa, il let ve a
ka to nák párt fo gó fel ügye le te te kin te té ben a hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter rel is egyet ér tés ben, ren de let ben sza -
bá lyoz za.”

27.  § A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995.
évi CVII. tör vény 35.  §-a (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

„f) a bv. szer ve zet mun ka ügyi el len õr zé sé re vo nat ko zó
el té rõ ren del ke zé se ket.”

28.  § A Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény ke re té ben
tör té nõ együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló
2007. évi CV. tör vény a kö vet ke zõ 21/A.  §-sal egé szül ki:

„21/A.  § (1) Ha a SIS-ben ke zelt ada tok hoz hoz zá fé ré si
jo go sult ság gal ren del ke zõ szerv vagy a SIS-t al kal ma zó
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kül föl di ál lam ha tó sá ga a SIS-ben tör tént le kér de zés ered -
mé nye ként meg ál la pít ja, hogy az érin tett sze mély sze -
mély azo nos sá gá val vissza él tek, bár mely me gyei (fõ vá ro -
si) rend õr-fõkapitányság – az érin tett sze mély erre vo nat -
ko zó ki fe je zett ké rel mé re – a ké rel me zõ sze mély rõl elekt -
ro ni kus tá ro lás ra, il let ve azo no sí tás ra al kal mas mó don
fény kép fel vé telt ké szít és ujj nyo ma tot vesz.

(2) A me gyei (fõ vá ro si) rend õr-fõkapitányság a fény -
kép fel vé telt és az ujj nyo ma tot elekt ro ni kus úton, ha la dék -
ta la nul to váb bít ja a SIRENE Iro dá nak, amely azo kat elekt -
ro ni kus mó don, ki egé szí tõ in for má ci ó ként tá rol ja. Az ada -
tok csak az érin tett sze mély azo no sí tá sá ra hasz nál ha tók
fel, és azo kat a fi gyel mez te tõ jel zés tör lé sét köve tõen tö -
röl ni kell.

(3) Ha a SIRENE Iro da tu do má sá ra jut, hogy az a sze -
mély, aki re vo nat ko zó an fi gyel mez te tõ jel zést kí ván el he -
lyez ni vagy he lye zett el a SIS-ben, más sze mély azo nos sá -
gá val vissza él, er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a töb bi SIS-t al -
kal ma zó ál lam SIRENE Iro dá ját.

(4) A SIRENE Iro da az (1) be kez dés sze rin ti eset ben az
adat to váb bí tás ra kö te le zett szerv nél kez de mé nye zi, hogy
vizs gál ja meg, mi sze rint a fi gyel mez te tõ jel zés fenn tar tá sa
in do kolt-e. Az adat to váb bí tás ra kö te le zett szerv a vizs gá -
lat ered mé nyé rõl tá jé koz tat ja a SIRENE Iro dát. A
SIRENE Iro da a vizs gá lat ered mé nyé tõl füg gõ en tör li
vagy fenn tart ja a fi gyel mez te tõ jel zést.”

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

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Be. 221/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „köz ve tí tõi

el já rást a köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ párt fo gó fel -
ügye lõ foly tat ja le; a” szö veg rész, va la mint a Be.
226.  §-ának (3) be kez dé se,

b) a Bv. tvr. 127.  §-ának (2) be kez dé se,
c) a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény

151.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja,
d) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi

CVII. tör vény 28/A.  §-ában az „ , a ja ví tó in té zet,” szö veg -
rész, va la mint 35.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja
ha tá lyát vesz ti.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Btk. 160/A.  §-a (3) be kez dé se c) pont já nak fel ve -

ze tõ szö ve gé ben a „mér ték te len sé rü lést oko zó nak vagy
meg kü lön böz te tés nél kül ha tó nak te kint he tõ egyes ha gyo -
má nyos fegy ve rek al kal ma zá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg
kor lá to zá sá ról  szóló, Genf ben, az 1985.” szö veg rész he -
lyé be a „ ,,Mér ték te len sé rü lést oko zó nak vagy meg kü lön -
böz te tés nél kül ha tó nak te kint he tõ egyes ha gyo má nyos
fegy ve rek al kal ma zá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg kor lá to zá -
sá ról”  szóló, Genf ben, az 1980.” szö veg rész, 160/A.  §-a
(3) be kez dé se c) pont ja 4. al pont já ban a „Ki egé szí tõ Jegy -
zõ könyv” szö veg rész he lyé be a „jegy zõ könyv” szö veg,

b) a Btk. 272.  §-ában a „sze xu á lis áruk” szö veg rész he -
lyé be a „sze xu á lis ter mé kek” szö veg, a 295.  §-ának (1) be -
kez dés ben a „ter mék” szö veg rész he lyé be az „áru” szö veg, 

313/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 313/C.  §-ának (8) be -
kez dé sé ben az „áru ja vagy szol gál ta tá sa el len ér té ké nek”
szö veg rész he lyé be az „áru ja árá nak” szö veg,

c) a Be. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban az „a kü -
lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs mér té kû be vé -
tel csök ke nést oko zó adó csa lás [Btk. 310.  § (3) és
(4) bek.]” szö veg rész he lyé be az „a kü lö nö sen nagy, vagy
ezt meg ha la dó mér té kû be vé tel csök ke nést oko zó adó csa -
lás [Btk. 310.  § (4) bek.]” szö veg,

d) a Be. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban az „a kü -
lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs mér té kû vám -
be vé tel-csök ke nést oko zó csem pé szet [Btk. 312.  § (3) bek. 
a) pont és Btk. 312.  § (4) bek.]” szö veg rész he lyé be az
„a kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó mér té kû vám be -
vé tel-csök ke nést oko zó csem pé szet [Btk. 312.  § (4) bek.
a) pont]” szö veg
lép.

30.  § E tör vény 6. és 7.  §-a a ká bí tó szer-pre kur zo rok ról
 szóló, 2004. feb ru ár 11-i 273/2004/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let 12. cik ké nek, va la mint a ká bí tó -
szer-pre kur zo rok nak a Kö zös ség és har ma dik or szá gok
kö zöt ti ke res ke del me nyo mon kö ve té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. de cem ber 22-i
111/2005/EK ta ná csi ren de let 31. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

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

2007. évi CLXIII.
tör vény

a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi
tevékenységgel összefüggésben egyes tör vények

módosításáról*

1.  § (1) A bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi te -
vé keny ség rõl  szóló 2006. évi CXXIII. tör vény (a továb -
biak ban: Bktv.) 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz ve tí tõi el já rást a bün te tõ ügyek ben el já ró bí -
ró ság, il le tõ leg ügyész szék he lye sze rint ille té kes párt fo gó
fel ügye lõi szol gá lat köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ párt -
fo gó fel ügye lõ je, vagy a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat ként
ki je lölt szerv vel – pá lyá zat út ján – köz ve tí tõi te vé keny ség
vég zé sé re szer zõ dés ben álló ügy véd (a továb biak ban
együtt: köz ve tí tõ) foly tat ja le.”

(2) A Bktv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a (2)–(5) be kez dés szá mo zá sa (3)–(6) be -
kez dés re mó do sul:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 10-i ülés nap ján fo gad ta el.
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„(2) Ha a köz ve tí tõi el já rás ra utalt ügy kö rül mé nyei ezt
in do kol ják, egy ügy ben több köz ve tí tõ is ki je löl he tõ. Ez
eset ben a ve ze tõ köz ve tí tõ ként ki je lölt köz ve tí tõ tel je sí ti
az e tör vény ben elõ írt fel ada to kat.”

2.  § A Bktv. 4.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
e) pont tal egé szül ki, és az ere de ti e) pont meg je lö lé se
f) pont ra vál to zik:

(Köz ve tí tõ ként nem jár hat el,)
„e) az az ügy véd, aki a ter helt vagy a sér tett ügyé ben há -

rom éven be lül el járt, vagy bár me lyi kük fo lya mat ban lévõ
ügyé ben el jár,”

3.  § A Bktv. a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal egé szül ki:
„5/A.  § Ha a köz ve tí tõi el já rás ban ügy véd vett részt köz -

ve tí tõ ként,
a) az el já rás so rán lét re jött, írás ba fog lalt meg ál la po dá -

son túl jog ha tás ki vál tá sá ra al kal mas ok ira tot nem ké szít -
het, és ügy véd ként an nak el len jegy zé sé re nem jo go sult,

b) a bün te tõ el já rás foly ta tá sa, a köz ve tí tõi el já rást kö -
ve tõ vád eme lés el ha lasz tá sa, a pol gá ri jogi igény ér vé nye -
sí té se, to váb bá egyéb, a bûn cse lek ménnyel oko zott kár
meg té rí té se, il let ve a bûn cse lek ménnyel össze füg gés ben
ke let ke zett jog- vagy ér dek sé re lem el há rí tá sa ér de ké ben
bün te tõ el já rá son kí vül in dí tott el já rás so rán egyik fél ér de -
ké ben, kép vi se le té ben sem jár hat el.”

4.  § A Bktv. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz ve tí tõ a 6.  § sze rin ti ha tá ro zat nak a párt fo gó
fel ügye lõi szol gá lat hoz, il le tõ leg, ha köz ve tí tõ ként ügy -
véd jár el, a hoz zá tör tént ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na -
pon be lül ki tû zi az elsõ köz ve tí tõi meg be szé lés idõ -
pontját.”

5.  § A Bktv. 11.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül 
ki, egy ide jû leg a (3)–(5) be kez dés szá mo zá sa (4)–(6) be -
kez dés re mó do sul:

„(3) Ha a sér tett és a ter helt meg hall ga tá sá ra egy más tá -
vol lé té ben ke rül sor, és la kó he lyük el té rõ me gyé ben van,
az ügy ben el já ró párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat ve ze tõ je
meg ke re sés sel él het a la kó hely sze rint ille té kes más me gye 
párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tá hoz a meg hall ga tás le foly ta -
tá sa ér de ké ben.”

6.  § A Bktv. 12.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A fel jegy zés ben fel kell tün tet ni)
„a) párt fo gó fel ügye lõ köz ve tí tõ ese tén a köz ve tí tõi el -

já rást vég zõ párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat meg ne ve zé sét,
ügy véd köz ve tí tõ ese tén a köz ve tí tõi te vé keny ség vég zé -
sé re kö tött szer zõ dés szá mát, az ügy szá mát és a ter helt ne -
vét,”

7.  § A Bktv. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„15.  § (1) A köz ve tí tõi el já rás azon a na pon fe je zõ dik
be, ami kor

a) a meg ál la po dás alap ján a ter helt a bûn cse lek -
ménnyel oko zott kárt a sér tett nek meg té rí tet te vagy a bûn -
cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it egyéb mó don jóvá -
tette,

b) a ter helt a meg ál la po dás alap ján a kár meg té rí té sét
rész le tek ben tör té nõ fi ze tés sel vagy egyéb mó don nyúj tan -
dó jó vá té tel lel az elsõ rész let te kin te té ben tel je sí tet te, ha a
meg ál la po dás ér tel mé ben a tel je sí tés a fel füg gesz tés ha tár -
ide jén be lül nem fe je zõd het be,

c) a ter helt a meg ál la po dás alap ján a rész le tek ben tör té -
nõ fi ze tés vagy más mó don nyúj tan dó jó vá té tel utol só
rész le tét a fel füg gesz tés ha tár ide jén be lül tel je sí tet te,

d) a sér tett vagy a ter helt ré szé re kül dött idé zés kéz be -
sí té sé nek ab ból ere dõ ered mény te len sé gé rõl sze rez tu do -
mást a köz ve tí tõ, hogy a cím zett is me ret len he lyen tar tóz -
ko dik,

e) a sér tett vagy a ter helt ha lá lá ról a köz ve tí tõ hi va ta los
tu do mást sze rez,

f) a sér tett vagy a ter helt ki je len ti a köz ve tí tõ elõtt, hogy 
kéri a köz ve tí tõi el já rás be fe je zé sét,

g) a sér tett vagy a ter helt a hoz zá já ru lá sát vissza von ta,
vagy mu lasz tá sát e tör vény ér tel mé ben a hoz zá já ru lás
vissza vo ná sá nak kell te kin te ni,

h) a ter helt nyi lat ko za tá ból vagy ma ga tar tá sá ból egy ér -
tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy a Be. 221/A.  § (3) be kez dé -
sé nek b) vagy c) pont já ban írt fel té te lek nem áll nak fenn,

i) az elsõ köz ve tí tõi meg be szé lés tõl szá mí tott há rom
hó nap ered mény te le nül el telt.

(2) A meg ál la po dás tel je sí té sét a köz ve tí tõi el já rás ban a
köz ve tí tõ, azt köve tõen a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat el -
len õr zi.

(3) Ha a ter helt nem tel je sít, vagy a meg ál la po dás a sér -
tett ma ga tar tá sa  miatt nem tel je sít he tõ, az el já ró köz ve tí tõ
er rõl tá jé koz tat ja az ügyészt, il let ve a bí ró sá got.”

8.  § (1) A Bktv. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz ve tí tõi el já rás be fe je zé sét kö ve tõ ti zen öt na -
pon be lül a köz ve tí tõ a köz ve tí tõi el já rás ról je len tést ké -
szít, ame lyet az el já rás be fe je zé sé re ala pot adó ok irat tal
együtt meg küld az ügyész nek, il let ve a bí ró ság nak, s ez zel
egy ide jû leg a meg kül dés té nyé rõl írás ban tá jé koz tat ja a
sér tet tet, a ter hel tet és kép vi se lõ i ket.”

(2) A Bktv. 16.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A je len tés tar tal maz za)
„a) párt fo gó fel ügye lõ köz ve tí tõ ese tén a köz ve tí tõi el -

já rást vég zõ párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat meg ne ve zé sét,
ügy véd köz ve tí tõ ese tén a köz ve tí tõi te vé keny ség vég zé -
sé re kö tött szer zõ dés szá mát, az ügy szá mát, a ter helt és a
sér tett ne vét,”

(3) A Bktv. 16.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A köz ve tí tõi el já rás so rán rög zí tett sze mé lyes ada -

tok – sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don – sta tisz ti -
kai cél ra fel hasz nál ha tók.”

2007/180. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13397



9.  § A Bktv. 24.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy ren de let ben meg ál la pít sa a bün te tõ ügyek ben 
köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ ügy véd ké pe sí té si kö ve -
tel mé nye it, dí ja zá sá nak és irat ke ze lé sé nek sza bá lya it.”

10.  § (1) A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör -
vény (a továb biak ban: Be.) 45.  §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és az ere de ti 
f) pont meg je lö lé se g) pont ra vál to zik:

(Nem le het védõ)
„f) aki az ügy ben köz ve tí tõ ként jár vagy járt el,”

(2) A Be. 56.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ma gán fél kép vi se le té re – ha e tör vény más ként
nem ren del ke zik – a pol gá ri el já rás jog sza bá lyai az irány -
adók.”

(3) A Be. 56.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Nem le het kép vi se lõ az, aki az ügy ben köz ve tí tõ -
ként járt vagy jár el, il let ve aki köz ügyek tõl el til tás ha tá lya
alatt áll. A nem ügy véd nagy ko rú hoz zá tar to zó nak a meg -
ha tal ma zá sá hoz ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt kell csa -
tol nia.”

11.  § Az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény 5.  §-a
(3) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[Az ügy véd az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül el lát -
hat ja a kö vet ke zõ te vé keny sé ge ket is:]

„g) kü lön tör vény ben sza bá lyo zott köz ve tí tõi el já rás -
ban, il let ve bün te tõ ügyek ben foly ta tott köz ve tí tõi te vé -
keny ség,”

12.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2007. de cem ber 31. nap ján lép ha tály ba és 2008. ja -
nu ár 2. nap ján a ha tá lyát vesz ti.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba a tör vény 1–11.  §-a,
va la mint 12.  §-ának (3) és (4) be kez dé se.

(3) A Bktv. 4.  §-a (4) be kez dé sé nek „az (1) be kez dés
e) pont já ban sza bá lyo zott” szö veg ré sze „az (1) be kez dés
f) pont já ban sza bá lyo zott” szö veg rész re mó do sul.

(4) Ha tá lyát vesz ti a Bktv. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ
mon da tá ból a „kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott” szö -
veg rész.

(5) A Bktv. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek „vagy a párt fo gó
fel ügye lõi szol gá lat nál köz ve tí tõi te vé keny ség vég zé sé re
be je lent ke zett ügy vé dek név jegy zé kén sze rep lõ ügy véd”
szö veg ré sze nem lép ha tály ba és ha tá lyát vesz ti a Bktv.
24.  §-ának (2) 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

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
349/2007. (XII. 21.) Korm.

rendelete

a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
végrehajtásáról  szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 

módosításáról

A Kor mány a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX.
tör vény 94.  §-a (3) be kez dé sé nek e), h), i) és j) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás és az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1.  §

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mun kál ta tó a pe da gó gus iga zol vány el ké szí té sé -
hez szük sé ges ada to kat a köz ok ta tá si in for má ci ós rend sze -
ren ke resz tül igény li meg, a köz al kal ma zot ti jog vi szony,
mun ka vi szony lé te sí té sét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a
12/D.  §-ában meg ha tá ro zott je len té si kö te le zett ség tel je sí -
té sé vel egy ide jû leg. A köz ok ta tá si in for má ci ós rend szer az 
ada to kat, rög zí tett, szer kesz tett, meg nem vál toz tat ha tó
for má ban kül di meg a mun kál ta tó nak, aki en nek alap ján
ki ál lít ja a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pe da -
gó gus iga zol ványt, to váb bá ér vé nye sí ti azt az e ren de let -
ben fog lal tak sze rint. A pe da gó gus iga zol vány ki ál lí tá sá -
nak költ sé ge it a pedagógus viseli.

(4) An nak a ré szé re, akit pe da gó gus-mun ka kör bõl he -
lyez nek vagy he lyez tek nyug ál lo mány ba az utol só mun -
kál ta tó ja, ha a mun kál ta tó meg szûnt, a jog utód munkál -
tató, ha a mun kál ta tó nak nincs jog utód ja, az Ok ta tá si
 Hivatal ál lít ja ki a pe da gó gus iga zol ványt.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pe da gó gus iga zol vá nyok ról az Ok ta tá si Hi va tal
elekt ro ni kus nyil ván tar tást ve zet a KIR adat bá zi sá ban.

(2) Ha a pe da gó gus iga zol vány elv eszik vagy meg sem -
mi sül, a pe da gó gus ké ré sé re az új iga zol ványt a ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül ki kell ál lí ta ni.
A mun kál ta tó az el ve szett vagy meg sem mi sült iga zol vá -
nyok ról a KIR-en ke resz tül je len tést tesz.

(3) Ha a jo go sult köz al kal ma zot ti jog vi szo nya, mun ka -
vi szo nya a mun kál ta tó nál meg szû nik, a pe da gó gus iga zol -
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ványt az utol só mun ká ban töl tött na pon a mun kál ta tó ré -
szé re le kell adni. A pe da gó gus iga zol ványt a mun kál ta tó
meg sem mi sí ti, és tel je sí ti a 12/D.  § (5) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott be je len té si kö te le zett sé get.”

3.  §

Az R. 10.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A mun kál ta tó a he lyet te sí tõ pe da gó gus foglalkoz -
tatásáról öt na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja az ál lan dó he -
lyet te sí té si rend szert mû köd te tõ ön kor mány za tot.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 10/A.  §-sal egé szül ki:
„10/A.  § A 8–10.  §-ban fog lalt fel ada to kat a több cé lú

kis tér sé gi tár su lás, va la mint a szak kép zés-szer ve zé si tár -
su lás is el lát hat ja a tár su lá si meg ál la po dás ban fog lal tak
sze rint.”

5.  §

Az R. 11.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz ok ta tá si in for má ci ós rend szert (a továb biak -
ban: KIR) az Ok ta tá si Hi va tal mû köd te ti. A KIR a köz ok -
ta tás fel ada ta i ban köz re mû kö dõk ál tal szol gál ta tott ada -
tok ra épü lõ, or szá gos, elekt ro ni kus nyil ván tar tá si és adat -
szol gál ta tá si rend szer. A KIR adat bá zi sá ban tá rolt ada tok
sta tisz ti kai cél ra fel dol goz ha tók és sta tisz ti kai fel hasz ná -
lás cél já ra sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don át ad -
ha tók. A sta tisz ti kai ada tok a KIR hon lap ján megjelenít -
hetõk.

(2) Az Ok ta tá si Hi va tal a KIR ré sze ként nyil ván tart ja:
a) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mé nyek közér -

dekû, il le tõ leg köz ér dek bõl nyil vá nos ada ta it,
b) a ta nu lói, al kal ma zot ti ada to kat,
c) a fenn tar tói ada to kat,
d) a köz ok ta tá si di ák- és pe da gó gus iga zol vá nyok ada ta it,
e) a kö zép is ko lai fel vé te li, a két szin tû érett sé gi és a tan -

könyv ren de lés sel kap cso la tos ada to kat,
h) a fõ jegy zõ, jegy zõ ál tal szol gál ta tott ada to kat,
i) az ál la mi vizs gák alap ján ki adott bi zo nyít vá nyok

ada ta it.
(3) Az Ok ta tá si Hi va tal fel ada ta an nak biz to sí tá sa, hogy

a (2) be kez dés ben fel so rolt nyil ván tar tá sok – e ren de let ben 
és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint – elekt ro -
ni kus for má ban hoz zá fér he tõk, el len õriz he tõk le gye nek,
va la mint se gít sék az ága za ti és fenn tar tói ter ve zé sek fel -
ada ta it, to váb bá al kal ma sak le gye nek más, az ok ta tás hoz
kap cso ló dó elekt ro ni kus in for má ci ós rend sze rek kel való
együtt mû kö dés re. Az Ok ta tá si Hi va tal a KIR-ben meg lé võ 

sta tisz ti kai ada tok ból az Or szá gos Sta tisz ti kai Adatgyûj -
tési Prog ram ke re té ben ada tot szolgáltat.”

6.  §

Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A jegy zõ, fõ jegy zõ a köz ok ta tás ról  szóló tör vény
91.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján köz re mû kö dik
a KIR lét re ho zá sá hoz és mû köd te té sé hez szük sé ges ada -
tok, in for má ci ók gyûj té sé ben, fel dol go zá sá ban. A jegy zõ,
fõ jegy zõ éven te egy al ka lom mal az Ok ta tá si Hi va tal ál tal
meg ha tá ro zott idõ pont ban és for má ban a KIR-en ke resz tül 
össze sí tõ je len tést ké szít az ille té kességi kö ré be tar to zó
köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mé nyek lé te sí té se i rõl,
ada ta i nak mó do sí tá sa i ról, il let ve megszûnéseirõl.”

7.  §

(1) Az R. 12/A.  §-ának (2) be kez dés c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A köz ok ta tá si in téz mény törzs be be kell je lent kez nie]
„c) a böl csõ dé nek, a fo gya té ko sok ápo ló, gon do zó ott -

ho ná nak, a fo gya té ko sok re ha bi li tá ci ós in téz mé nyé nek,
a fo gya té ko sok nap pa li in téz mé nyé nek, a gyermekott -
honnak, amennyi ben köz re mû kö dik a gyógy pe da gó gi ai
 tanácsadás, ko rai fej lesz tés és gon do zás, a fej lesz tõ is ko lai 
ok ta tás, il let ve a fej lesz tõ fel ké szí tés fel ada ta i nak a meg -
va ló sí tá sá ban,”

(2) Az R. 12/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Az OM azo no sí tó igény lé se a KIR ré szé re meg kül -
dött nyi lat ko zat tal, az e ren de let ben meg ha tá ro zott for má -
ban és mó don tör té nik. A 3. szá mú mel lék let sze rin ti be lé -
pé si nyi lat ko za tot és adat la po kat (a továb biak ban: be lé pé -
si nyi lat ko zat és adat la pok, együtt: adat lap) a fenn tar tó
vagy a fenn tar tó meg bí zá sá ból az in téz mény ve ze tõ kül di
meg a KIR ré szé re. Az adat lap a KIR hon lap ján ér he tõ el.”

(3) Az R. 12/A.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(7) Az elekt ro ni kus úton fel vitt ada to kat és a (4) be kez -
dés ben elõ írt ok ira to kat az Ok ta tá si Hi va tal meg vizs gál ja
és dönt a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mény nyil ván -
tar tás ba vé te lé vel kap cso la tos ké re lem rõl. A köz ok ta tá si
fel ada tot el lá tó in téz mény OM azo no sí tó ja és a köz ér de kû
ada tai a KIR hon lap já ról tölt he tõ ek le. Az Ok ta tá si Hi va tal 
gon dos ko dik ar ról, hogy a be kül dött do ku men tu mok és a
köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok a köz ok ta tá si in téz mény -
törzs ben elekt ro ni kus for má ban min den ki szá má ra in gye -
ne sen hoz zá fér he tõ vé vál ja nak, és a fel dol go zást köve tõen 
in téz ke dik a pa pír ala pú adat hor do zók (adat la pok és ok ira -
tok) meg sem mi sí té sé rõl.”
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8.  §

(1) Az R. 12/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mény nek egy
OM azo no sí tó ja le het. A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény OM
azo no sí tó ja csak a tan év rend jé ben meg ha tá ro zott utol só
ta ní tá si na pot kö ve tõ nap tól, szep tem ber utol só mun ka -
nap já ig vál toz tat ha tó meg. A tan év so rán ala pí tott is ko lai
fel ada tot el lá tó köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mény OM
azo no sí tót a tan év rend jé ben meg ha tá ro zott utol só ta ní tá si
na pot köve tõen igé nyel het.”

(2) Az R. 12/B.  §-a (7) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del -
ke zé se és a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A (4)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott vál to zás kor
és a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mény nek a meg szû -
né se kor az Ok ta tá si Hi va tal nak a kö vet ke zõk sze rint kell
el jár nia:

a) Ha a fenn tar tó meg szün tet te a köz ok ta tá si fel ada tot
el lá tó in téz mé nyét, az OM azo no sí tót be kell von ni, a be -
vont OM azo no sí tó a továb biak ban nem ad ha tó ki. A meg -
szûnt in téz mény ada ta it, ok ira ta it, OM azo no sí tó ját a nyil -
vá nos köz ok ta tá si in téz mény törzs bõl tö röl ni kell. A meg -
szün te tett in téz mé nyek ada ta it kü lön nyil ván tar tás ban
 továbbra is ke ze li an nak biz to sí tá sa cél já ból, hogy azo no -
sí ta ni le hes sen a ki adott bi zo nyít vá nyo kat, az in téz mény
ál tal lé te sí tett ta nu lói és fog lal koz ta tá si jog vi szo nyo kat.”

(3) Az R. 12/B.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[(7) A (4)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott vál to zás kor
és meg szû nés kor az Ok ta tá si Hi va tal nak a kö vet ke zõk sze -
rint kell el jár nia:]

„f) Ha az in téz mé nyi át szer ve zés kor vagy fenn tar tó-vál -
tás kor a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mény meg szün te -
té sé re nem ke rült sor, új OM azo no sí tó nem ad ha tó ki.”

(4) Az R. 12/B.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az OM azo no sí tó vissza vo ná sá ról – elekt ro ni kus
for má ban, a be je len tést kö ve tõ ti zen öt na pon be lül – az
Ok ta tá si Hi va tal ér te sí ti a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in -
téz mény fenn tar tó ját. Ha a 12/A.  § (3)–(4) be kez dés ében
és a 12/B.  § (4)–(6) be kez dé sé ben le ír tak sze rint az adat -
szol gál ta tás meg tör tént, az Ok ta tá si Hi va tal a (7) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint jár el.”

(5) Az R. 12/B.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) Az Ok ta tá si Hi va tal a köz ok ta tá si in téz mény törzs
ada tai alap ján össze ál lít ja a köz ok ta tá si in téz mé nyek hi va -
ta los jegy zé két, és azt az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Miniszté -
rium hon lap ján is köz zé te szi.”

9.  §

Az R. 12/C.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mé nyek in for -
má ci ós tá jé koz ta tó rend sze ré nek (a továb biak ban: tá jé koz -
ta tó rend szer) alap já ul szol gá ló ada tok be gyûj té sé hez
szük sé ges kér dõ ív elekt ro ni kus for má ban a KIR hon lap ján 
ér he tõ el.

(3) Ha a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz ményt tör lik a
köz ok ta tá si in téz mény törzs bõl, a tör lés együtt jár a köz ok -
ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mény nek a tá jé koz ta tó rend szer -
bõl tör té nõ tör lé sé vel.”

10.  §

Az R. 12/D.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12/D. § (1) A mun kál ta tó a pe da gó gus-mun ka kör ben,

il let ve a ne ve lõ- és ok ta tó mun kát köz vet le nül se gí tõ al kal -
ma zot ti mun ka kör ben, a pe da gó gi ai elõ adó vagy a pe da -
gó gi ai szak ér tõ mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak (a továb -
biak ban: al kal ma zot tak) ada ta it – a fog lal koz ta tá si jog vi -
szony lé te sí té sé nek nap ját kö ve tõ ti zen öt na pon be lül – kö -
te les az Ok ta tá si Hi va tal nak a KIR-en ke resz tül az azo no -
sí tó szám ki adá sá hoz meg ad ni. Az Ok ta tá si Hi va tal a
 tizenegy je gyû azo no sí tó szá mot – az igény lés be fo ga dá sa
nap já tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül – a KIR-en ke resz tül 
te szi el ér he tõ vé a mun kál ta tó ré szé re. A mun kál ta tó gon -
dos ko dik ar ról, hogy az érin tett meg is mer je a ré szé re ki -
adott azo no sí tó szá mot. Ha az érin tett kéri az azo no sí tó ról
 szóló iga zo lás ki adá sát, a mun kál ta tó kö te les – té rí tés men -
te sen – az iga zo lást nyolc na pon be lül ki ál lí ta ni. Az Ok ta -
tá si Hi va tal az iga zo lá son sze rep lõ ada to kat és az iga zo lás
for má tu mát a KIR rend sze ré ben teszi hozzáférhetõvé.

(2) Az azo no sí tó szám – a köz ok ta tás ról  szóló tör vény
2. szá mú mel lék le té ben sza bá lyo zott mó don – a KIR-ben
való meg je le né sé nek idõ pont já tól kezd ve ke zel he tõ és
hasz nál ha tó fel. Az azo no sí tó szám kép zé sé nek sza bá lya it
az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) A KIR-ben nyil ván tar tott sze mé lyes ada tok ban be -
kö vet ke zett vál to zá so kat az érin tett ha la dék ta la nul, de leg -
ké sõbb há rom na pon be lül kö te les a mun kál ta tó nak be je -
len te ni. A mun kál ta tó a vál to zá sok meg is me ré sét kö ve tõ
ti zen öt na pon be lül kö te les a vál to zá so kat a KIR-en ke -
resz tül be je len te ni. Az iga zo lás tar tal mát érin tõ adat vál to -
zás nak az át ve ze té se után az al kal ma zott nak a mun kál ta tó
– ké re lem re – té rí tés men te sen iga zo lást ál lít ki. A mun kál -
ta tó az el ve szett, meg sem mi sült vagy meg ron gá ló dott iga -
zo lás he lyett az érin tett nek a ké rés re új iga zo lást ál lít ki.

(4) Ha a mun kál ta tó olyan sze mélyt al kal maz, aki ren -
del ke zik azo no sí tó szám mal, a jog vi szony lé te sí té sét kö -
ve tõ ti zen öt na pon be lül kö te les a jog vi szony lét re jöt tét
be je len ti a KIR-en ke resz tül. A be je len tés nél az e ren de let -
ben elõ ír ta kat az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az
érin tett ré szé re nem le het új azo no sí tót ki ad ni. Min den
 alkalmazottnak, füg get le nül at tól, hogy hány he lyen áll
fog lal koz ta tá si jog vi szony ban, csak egy azo no sí tó ja le het.

(5) Ha az al kal ma zott fog lal koz ta tá sa meg szû nik, a
mun kál ta tó a jog vi szony meg szû né sét – a meg szû nés idõ -
pont já tól szá mí tott – ti zen öt na pon be lül kö te les be je len te -
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ni a KIR-en ke resz tül. Amennyi ben az érin tett nem lé te sít
má sik köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz ménnyel újabb fog -
lal koz ta tá si jog vi szonyt, az Ok ta tá si Hi va tal – a köz ok ta -
tás ról  szóló tör vény 2. szá mú mel lék le té ben sza bá lyo zott
ha tár idõ vel – tör li az ada ta it a nyil ván tar tás ból.

(6) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mény a hi va ta los
ira ta in – jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben – kö te les
fel tün tet ni az al kal ma zot ti azo no sí tó szá mot. Az azo no sí tó 
szám hi á nyá ban az irat ér vény te len.

(7) Fog lal koz ta tá si jog vi szony meg szû né sét köve tõen
– az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül – az
érin tett a ko ráb bi azo no sí tó szá má ról iga zo lást kér het az
Ok ta tá si Hi va tal tól. Az iga zo lás ki ál lí tá sá ra ak kor van
 lehetõség, ha az érin tett a sze mély azo nos sá gát iga zol ja.”

11.  §

Az R. 12/E.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12/E. § (1) Az in téz mény ve ze tõ a ta nu lói jog vi szonyt

lé te sí tõ ta nu ló ada ta it – a jog vi szony lé te sí té sét kö ve tõ
 tizenöt  napon be lül – kö te les az Ok ta tá si Hi va tal nak a
KIR-en ke resz tül az azo no sí tó szám ki adá sá hoz meg ad ni.
Az Okta tási Hi va tal a ta nu ló nak a ti zen egy je gyû azo no sí -
tó ját – az igény lés be fo ga dá sa nap já tól szá mí tott – ti zen öt
na pon be lül a KIR-en ke resz tül el ér he tõ vé te szi az in téz -
mény ve ze tõ ré szé re. Az in téz mény ve ze tõ gon dos ko dik
 arról, hogy a ta nu ló vagy an nak tör vényes kép vi se lõ je
meg is mer je a ki adott azo no sí tó szá mot. Amennyi ben a ta -
nu ló vagy tör vényes kép vi se lõ je kéri az azo no sí tó ról  szóló 
iga zo lás  kiadását, az in téz mény ve ze tõ kö te les az iga zo lást
té rí tés men te sen, nyolc na pon be lül ki ál lí ta ni. Az iga zo lá -
son sze rep lõ ada to kat és az iga zo lás for má tu mát az Okta -
tási Hi va tal a KIR rend sze ré ben teszi hozzáférhetõvé.

(2) Az azo no sí tó szám a köz ok ta tás ról  szóló tör vény
2. szá mú mel lék le té ben sza bá lyo zott mó don a KIR-ben
való meg je le né sé nek idõ pont já tól kezd ve ke zel he tõ és
hasz nál ha tó fel. Az azo no sí tó szám kép zé sé nek sza bá lya it
az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) A KIR-ben nyil ván tar tott sze mé lyes ada tok ban be -
kö vet ke zett vál to zá so kat a ta nu ló ha la dék ta la nul, de leg -
ké sõbb há rom na pon be lül kö te les az in téz mény ve ze tõ nek
be je len te ni. Az in téz mény ve ze tõ a vál to zá sok meg is me ré -
sét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül kö te les a vál to zá so kat a
KIR-en ke resz tül be je len te ni. Az iga zo lás tar tal mát érin tõ
adat vál to zás nak az át ve ze té se után a ta nu ló nak az in téz -
mény ve ze tõ – ké re lem re – té rí tés men te sen iga zo lást ál lít
ki. Az in téz mény ve ze tõ az el ve szett, meg sem mi sült vagy
meg ron gá ló dott iga zo lás he lyett a ta nu ló nak ké rés re új
iga zo lást állít ki.

(4) Ha az in téz mény ve ze tõ azo no sí tó szám mal ren del -
ke zõ ta nu ló val ta nu lói jog vi szonyt, kol lé gi u mi tag sá gi
 viszonyt lé te sít, a jog vi szony lé te sí té sét köve tõen ti zen öt
na pon be lül kö te les a KIR-en ke resz tül a lé te sí tett jog vi -
szonyt be je len te ni. A be je len tés nél az e ren de let ben elõ ír -
ta kat az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy az érin tett

ré szé re nem le het új azo no sí tót ki ad ni. Min den ta nu ló nak,
füg get le nül at tól, hogy hány ta nu lói jog vi szo nya van, csak
egy azo no sí tó ja lehet.

(5) A ta nu lói jog vi szony meg szû né sét az in téz mény ve -
ze tõ – a meg szû nés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül – kö te -
les a KIR-en ke resz tül be je len te ni. Az Ok ta tá si Hi va tal a
köz ok ta tás ról  szóló tör vény 2. szá mú mel lék le té ben sza bá -
lyo zott ha tár idõ vel tör li a ta nu ló ada ta it a nyil ván tar tás ból.

(6) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mény a hi va ta los
ira ta in – jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben – kö te les
fel tün tet ni a ta nu lói azo no sí tó szá mot. Az azo no sí tó szám
hi á nyá ban az irat ér vény te len.

(7) A ta nu lói jog vi szony meg szû né sét köve tõen – az
(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül – az érin -
tett a ko ráb bi azo no sí tó szá má ról iga zo lást kér het az Ok ta -
tá si Hi va tal tól Az iga zo lás ki ál lí tá sá ra ak kor van le he tõ -
ség, ha az érin tett a sze mély azo nos sá gát iga zol ja.

(8) Az (1)–(7) be kez dés al kal ma zá sá ban ta nu lói jog -
viszonyon ér te ni kell a ma gán ta nu lói, a ven dég ta nu lói jog -
vi szonyt, a kol lé gi u mi tag sá gi jog vi szonyt, to váb bá a fej -
lesz tõ fel ké szí tés ben, fej lesz tõ is ko lai ok ta tás ban való
rész vé telt is.”

12.  §

Az R. 12/G.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12/G.  § A köz ok ta tá si célú nor ma tív ál la mi hoz zá já ru -
lás és tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le az azo no sí tó szá -
mok in téz mé nyi szin tû nyil ván tar tá sa, va la mint a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott tan ügyi ok ira to kon való fel -
tün te té se.”

13.  §

Az R. 13.  §-ának (7)–(10) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(7) Új fenn tar tó ese tén az igény lé si la pot az (5) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõt meg elõ zõ 30 na pon be lül a 
fenn tar tó szék he lye sze rint ille té kes Igaz ga tó ság – a fenn -
tar tó írá sos ké rel mé re – kül di meg a ké re lem be nyúj tá sá tól
szá mí tott ti zen öt na pon be lül. E ren del ke zé sek al kal ma zá -
sá ban új fenn tar tó az a fenn tar tó, amely elsõ al ka lom mal
nyújt be nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás irán ti igényt.
Az új fenn tar tó az igény lé si lap hoz kö te les csa tol ni:

a) alá írá si cím pél dá nyát, adó szá mát, a 12/A.  § (4) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti ok ira tot, va la mennyi bank szám -
la szer zõ dé sé nek hi te les má so la tát,

b) az in téz mény nyil ván tar tás ba vé te lé rõl ren del ke zõ
ha tá ro za tát, a jog erõs mû kö dé si en ge dé lyét, ala pí tó ok ira -
tát, bank szám la szá mát, adó szá mát,

c) az e be kez dés sze rin ti va la mennyi bank szám lá ra
 vonatkozóan az in kasszó be nyúj tá sá hoz szük sé ges nyi lat -
ko za tát,
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d) nyi lat ko za tát ar ról, hogy sem neki, sem az in téz mé -
nyé nek har minc na pon túli köz tar to zá sa nincs,

e) a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 82.  §-a (6) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá ban való köz re mû kö dés
té nyé rõl  szóló nyi lat ko za tát.

(8) A (7) be kez dés ben fel so rolt ok ira tok má so la tát a
köz jegy zõ vagy – az ere de ti ok ira tok alap ján – az Igaz ga -
tó ság hi te le sí ti. Az OM azo no sí tót az Igaz ga tó ság a KIR
adat bá zi sá ban el len õr zi.

(9) Ha a fenn tar tó a (7) be kez dés e) pont ja sze rin ti fel -
adat el lát ásá nak nem vagy rész ben tesz ele get, nyi lat ko za -
tá ban kö te les azt in do kol ni. A nyi lat ko za tot az ille té kes
ön kor mány zat jegy zõ je hi te le sí ti.

(10) Ha a fenn tar tó új in téz ményt, új te lep he lyet lé te sít,
új fel adat tal bõ ví ti az in téz mény fel ada tát, az igény lé si lap -
hoz csa tol ni kell a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ira tok 
kö zül azo kat, ame lye ket a vál to zás érin tett. Új in téz mény,
új te lep hely, új fel adat, az az in téz mény, az a te lep hely, az
a fel adat, amely re vo nat ko zó an a fenn tar tó elsõ al ka lom -
mal nyújt be igény lést nor ma tív hoz zá já ru lás ra és tá mo ga -
tás ra.

(11) A fenn tar tó a tá mo ga tá si igény lés be nyúj tá sa kor
csa tol ja az in téz mény szék he lye és te lep he lye sze rin ti
 helyi ön kor mány zat ál tal ki ál lí tott ha tó ság iga zo lást ar ról,
hogy sem neki, sem az in téz mé nyé nek nin csen – a szep -
tem ber 15-i, il let ve feb ru ár 1-jei ál la po tot figye lembe
véve – az ön kor mány zat nál le járt köz tar to zá sa, va la mint
nyi lat ko za tá val hoz zá já rul ah hoz, hogy az Igaz ga tó ság az
adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zás sal kap cso lat ban
ada tot kér jen az ille té kes ha tó sá gok tól.”

14.  §

Az R. 14.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az Igaz ga tó ság a szep tem ber 15-ei tény le ges lét -
szám ada tok ról no vem ber 5-éig, a feb ru ár 1-jei tény le ges
lét szám ada tok ról má jus 5-éig tá jé koz tat ja az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz tert. Az adat szol gál ta tást in téz mény fenn -
tar tó tí pu son ként, egy há zi in téz mé nyek ese té ben egy há -
zan ként is össze sít ve, fõ vá ro si, me gyei össze sí tés ben, jog -
cím sze rin ti rész le te zés sel kell el ké szí te ni. Az Igaz ga tó ság 
biz to sít ja az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ré szé re az
adat bá zis ada ta i hoz való hoz zá fé rést, a sta tisz ti kai célú
ada tok le kér de zé sé nek le he tõ sé gét, to váb bá ha von ta je len -
tést küld a köz tar to zás sal kap cso la tos ada tok ról.”

15.  §

(1) Az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A fenn tar tó az ál ta la jog ta la nul igény be vett tá mo -
ga tás után igény be vé te li ka ma tot fi zet, ha az igé nyelt nor -
ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok össze ge leg alább há -
rom szá za lék kal meg ha lad ja a fenn tar tót tény le ge sen meg -

il le tõ össze get. Az igény be vé te li ka mat mér té ke az át la gos
jegy ban ki alap ka mat két sze re se. Az át la gos jegy ban ki
alap ka mat, amennyi ben

a) az igény be vé tel évé ben tör té nik a vissza fi ze té si kö -
te le zett ség meg ál la pí tá sa, ak kor a meg elõ zõ év át la gos
jegy ban ki alap ka ma ta,

b) az igény be vé tel évét köve tõen tör té nik a vissza fi ze -
té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sa, ak kor az igény be vé tel
évé nek át la gos jegy ban ki alap ka ma ta.”

(2) Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) Ha el szá mo lás kor a fenn tar tó ál tal kö zölt lét szá mok 

az igény lé si lét szá mok hoz ké pest tíz szá za lé kot megha -
ladó mér ték ben le csök ken tek vagy a fenn tar tó be fi ze té si
kö te le zett sé ge tíz szá za lék kal meg ha lad ja az õt tény le ge -
sen meg il le tõ tá mo ga tás össze gét, az Igaz ga tó ság kö te les
hely szí ni vizs gá la tot tar ta ni.”

16.  §

Az R. 17/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ki egé szí tõ tá mo ga tás ról az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter ál tal hi va tal ból meg kül dött és a hi va ta los hon la -
pon köz zé tett adat la pon kell a fenn tar tó nak – az Igaz ga tó -
ság gal tör tént elõ ze tes egyez te tés után – az ok ta tá si és kul -
tu rá lis mi nisz ter ré szé re el szá mol ni.”

17.  §

Az R. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„18.  § Ha a he lyi ön kor mány zat a nem ze ti és et ni kai ki -

sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény 47.  §
(4) be kez dé se alap ján az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány -
zat nak át ad ja az in téz mé nyét, ak kor az ál lam ház tar tás mû -
kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 
52.  § (1) és (2) be kez dé se it kell al kal maz ni. Az or szá gos
ki sebb sé gi ön kor mány zat ál tal az ille té kes Igaz ga tó ság és
az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ré szé re meg kül dött, a
13.  § (7) be kez dés ben elõ írt do ku men tu mok, va la mint az
in téz ményt át adó he lyi ön kor mány zat ál tal meg kül dött
nor ma tí ván kén ti lét szám ada to kat tar tal ma zó ki mu ta tás
alap ján a nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás te kin te té ben
az ille té kes Igaz ga tó ság elõ le get fo lyó sít jú li us 1-jé tõl az
or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat ré szé re. Egye bek ben
a 13–17/B.  §-ok ban fog lalt ren del ke zé sek irány adók. A
pénz ügy mi nisz ter jó vá ha gyá sát köve tõen a köz ok ta tá si
meg ál la po dás ban rög zí tett tá mo ga tás uta lá sá nak kez de te
a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ má so dik hó nap.”

18.  §

Az R. a kö vet ke zõ 18/B.  §-sal egé szül ki:
„18/B.  § (1) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mény

ve ze tõ je az ok tó ber 1-jei ál la pot sze rin ti köz ér de kû ada ta i -
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ról, min den év ok tó ber 15-ig kö te les – a KIR-en ke resz tül
és az ott meg ha tá ro zott for má ban – ada to kat szol gál tat ni.

(2) Az Ok ta tá si Hi va tal 2008. áp ri lis 30-áig ál lít ja fel a
sta tisz ti kai ada tok gyûj té sé re al kal mas elekt ro ni kus rend -
szert.”

19.  §

Az R. 18/C.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi be kez dés (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az Ok ta tá si Hi va tal nak 2008. au gusz tus 15-éig kell 
fel ál lí ta nia a pe da gó gus iga zol vány igény lé sé re, nyil ván -
tar tá sá ra al kal mas rend szert. A 2008. szep tem ber 2-a elõtt
ki adott pe da gó gus iga zol vá nyok ér vé nyes sé gét az új ren -
del ke zé sek nem érin tik.”

20.  §

Az R. a kö vet ke zõ 18/D–18/F.  §-sal egé szül ki:
„18/D.  § (1) E ren de let sze rint elekt ro ni kus úton kül dött

ada to kat az ügy fél ké ré sé re pos tai úton is meg kell kül de ni.
(2) Ha az Ok ta tá si Hi va tal az e ren de let sze rint be nyúj -

tott ké rel met rész ben vagy egész ben el uta sít ja, a dön tés rõl
az ügy fe let ha tá ro zat ban ér te sí ti.

18/E.  § A fenn tar tó a 2008. már ci u si igény lé se kor az
igény lé si lap hoz kö te les csa tol ni a 13.  § (7) be kez dé sé ben
fel so rolt bank szám la szer zõ dé se ket, az in kasszó be nyúj tá -
sá hoz szük sé ges nyi lat ko za tot, adó szá mo kat, va la mint
a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 82.  §-a (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá nak té nyé rõl  szóló nyi lat ko -
za tát is.

18/F.  § Az elekt ro ni kus nyil ván tar tás ke ze lé sé hez szük -
sé ges in for ma ti kai hát tér biz to sí tá sát, va la mint a KIR-rel
kap cso la tos adat ke ze lés te kin te té ben a sze mé lyes ada tok
vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló
1992. évi LXIII. tör vény sze rin ti adat fel dol go zói fel ada tot
az Ok ta tá si Hi va tal – az Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó
Köz hasz nú Tár sa ság be vo ná sá val – lát ja el. Az Edu ca tio
Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság jo go sult a
fel adat el lát ás sal össze füg gés ben fel me rült, szük sé ges és
iga zolt költ sé ge i nek szám la el le né ben tör té nõ megtéríté -
sére. Az iga zolt költ ség té rí tés ki fi ze té sé rõl az Ok ta tá si Hi -
va tal gon dos ko dik.”

21.  §

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

(2) Az R. 8. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

22.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1–2.  §-a 2008. au gusz tus 15-én lép ha -
tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 1.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben, 2.  §-ának (1)–(2) és

(4) be kez dé sé ben a „Pe da gó gus” szö veg rész he lyé be
„ pedagógus” szö veg,

b) 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „ál lít ja ki” szö veg rész 
he lyé be az „igény li meg” szö veg,

c) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „egye te mi, fõ is ko lai”
szö veg rész he lyé be a „fel sõ ok ta tá si” szö veg,

d) 9.  §-ának (2) be kez dés be ve ze tõ ren del ke zé sé ben az
„al kal ma zás” szö veg rész he lyé be a „nyil ván tar tás” szö veg,

e) 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „szer zõd te tett pe da -
gó gus” szö veg rész he lyé be az „az ál lan dó he lyet te sí té si
rend szer ben nyil ván tar tott pe da gó gus” szö veg,

f) 11.  §-ának (6) be kez dés c) pont já ban, 12/B.  §-ának
(8) be kez dé sé ben az „Iro da” szö veg rész he lyé be az „Ok ta -
tá si Hi va tal” szö veg,

g) 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 12/A.  §-ának (5) be -
kez dés ében, 12/B.  §-ának (6) be kez dé sé ben „az Iro da”
szö veg rész he lyé be „a KIR” szö veg,

h) 12/B.  §-ának (5) be kez dé sé ben „az Iro dá nak” szö -
veg rész he lyé be „a KIR-nek” szö veg,

i) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Igaz ga tó ság nál”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti
Igaz ga tó sá gá nál (a továb biak ban: Igaz ga tó ság)” szö veg,

j) 13.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 17/A.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben az „OM” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter” szö veg,

k) 16.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 16.  §-ának (6) be -
kezdésében, 17/C.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben, a
17/C.  §-ának (5) és (7) be kez dé sé ben az „OM” szö veg rész
he lyé be az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um” szö veg,

l) 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „OM-et” szö veg rész
he lyé be az „ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert” szö veg,

m) 17.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a Hi va tal” szö veg rész 
he lyé be „az Ok ta tá si Hi va tal” szö veg,

n) 17/B.  §-ában „A Hi va tal” szö veg rész he lyé be „Az
Ok ta tá si Hi va tal” szö veg,

o) 2. szá mú mel lék le té nek I. Tá jé koz ta tó ada tok a köz -
ok ta tá si in téz mé nyek rõl és fenn tar tó ik ról cím be ve ze tõ
szö ve gé ben az „Iro da” szö veg rész he lyé be az „Ok ta tá si
Hi va tal” szö veg,

p) 2. szá mú mel lék le té nek I. Tá jé koz ta tó ada tok a köz -
ok ta tá si in téz mé nyek rõl és fenn tar tó ik ról cím Fenn tar tók
al cím 3. pont já ban az „Iro dá tól” szö veg rész he lyé be az
„Ok ta tá si Hi va tal tól” szö veg,

q) 6. szá mú mel lék le té nek be ve ze tõ szö ve gé ben, va la -
mint 3. pont já nak be ve ze tõ szö ve gé ben az „Iro da” szö veg -
rész he lyé be az „Ok ta tá si Hi va tal” szö veg
lép.
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(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 1.  §-ának (2) be kez dés a) pont já ban a „fény ké pét,
alá írá sát,” szö veg rész,

b) 10.  §-ának (1) be kez dé se,
c) 12.  §-ának (3) be kez dé se,
d) 12/B.  §-ának (10) be kez dé se,
e) 12/C.  §-ának (5) be kez dé se,

f) 12/F.  §-a, va la mint
g) 19.  §-ának (2)–(5) be kez dé se.

(5) Az R. 18/B.  §-ának (2) be kez dé se, 18/C.  §-a és
18/E.  §-a 2008. ok tó ber 30-án ha tá lyát vesz ti.

(6) Ez a ren de let 2008. ok tó ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let hez

Jegyzék a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságainak a közoktatási célú humánszolgáltatás
finanszírozását biztosító lebonyolítási számlaszámokról

Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Me gye Szám la szám

Kö zép-ma gyar or szá gi Fõ vá ros 10032000-00289146-000000000

Pest

Kö zép-du nán tú li Fej ér 10029008-00289029-000000000

Ko má rom-Esz ter gom 10036004-00288949-000000000

Veszp rém 10048005-00288808-000000000

Nyu gat-du nán tú li Gyõr-Mo son-Sop ron 10033001-00289005-000000000

Vas 10047004-00288822-000000000

Zala 10049006-00288781-000000000

Dél-du nán tú li Ba ra nya 10024003-00289122-000000000

So mogy 10039007-00288901-000000000

Tol na 10046003-00288846-000000000

Észak-ma gyar or szá gi Bor sod-Aba új-Zemp lén 10027006-00289067-000000000

He ves 10035003-00288963-000000000

Nóg rád 10037005-00288925-000000000

Észak-al föl di Haj dú-Bi har 10034002-00288987-000000000

Sza bolcs-Szat már-Be reg 10044001-00288884-000000000

Jász-Nagy kun-Szol nok 10045002-00288860-000000000

Dél-al föl di Bács-Kis kun 10025004-00289108-000000000

Bé kés 10026005-00289081-000000000

Csong rád 10028007-00289043-000000000
”

2. számú melléklet a 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelethez

„8. szá mú mel lék let a 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let hez

Adatok az iskolai tankönyvmegrendelésrõl

A köz ok ta tá si in téz mény neve:

Az OM azo no sí tó ja:

Az in téz mény ve ze tõ neve:



Az is ko la a köz ok ta tá si tan könyv jegy zék re fel vett tan köny vek kö zül az aláb bi a kat ren del te meg a .............. tan év re

Sor szám A tan könyv ki adói kód ja
Meg ren delt mennyi ség

(db)
Sor szám A tan könyv ki adói kód ja

Meg ren delt mennyi ség
(db)

Az is ko la a köz ok ta tá si tan könyv jegy zé ken nem sze rep lõ köny vek kö zül az aláb bi a kat ren del te meg a ............. tan év re

Sor szám A könyv ki adói kód ja
Meg ren delt mennyi ség

(db)
Sor szám A könyv ki adói kód ja

Meg ren delt mennyi ség
(db)

Kelt: ..........................................................

P. H.

....................................................
in téz mény ve ze tõ alá írá sa”
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
56/2007. (XII. 21.) EüM

rendelete

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási
eljárásokért és igazgatási jellegû

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

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

1.  §

A nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si el já -
rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten dõ

dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

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

2.  §

Az R.
a) 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel lék le te,
b) 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék le te

sze rint mó do sul.



3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. de cem ber 31-én lép ha tály ba.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti e ren de let 1–2.  §-a
és 1–2. szá mú mel lék le te. E be kez dés 2008. ja nu ár 2-án
ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(4) 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti az R.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
az 56/2007. (XII. 21.) EüM rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le te a

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

15 800 Ft”

szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ XIII. pont tal egé szül ki:

„XIII. Gyógy szer ren de lés hez szük sé ges
 számítógépes prog ram mi nõ sí té se

252 100 Ft”

2. számú melléklet
az 56/2007. (XII. 21.) EüM rendelethez

Az R. 3. szá mú mel lék le te az

„Egész ség ügyi
 Minisztérium

10032000-01491838-00000000”

szö veg részt köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„Egész ség biz to sí tá si
 Felügyelet

10032000-00290249-00000000”

Az egészségügyi miniszter
57/2007. (XII. 21.) EüM

rendelete

az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati
készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes

klinikai gyakorlat alkalmazásáról  szóló
35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek o) pont já ban, va la mint az

 emberi 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 (5) be kez dé sé nek
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – össz hang ban
a 2002. évi VI. tör vénnyel ki hir de tett, az Eu ró pa Ta nács -
nak az em ber i lény em ber i jo ga i nak és mél tó sá gá nak a bi o -
ló gia és az or vos tu do mány al kal ma zá sá ra te kin tet tel tör -
ténõ vé del mé rõl  szóló Ovi e dói Egyez mény, va la mint az
Egyez mény nek az em ber i lény kló no zá sá nak ti lal má ról
 szóló Ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve ren del ke zé se i vel –, az
egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

Az em ber i fel hasz ná lás ra ke rü lõ vizs gá la ti ké szít mé -
nyek kli ni kai vizs gá la tá ról és a he lyes kli ni kai gya kor lat
al kal ma zá sá ról  szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM ren de let
az aláb bi 18/A.  §-sal egé szül ki.

„18/A.  § Az inf lu en za el le ni ol tó anyag ér vé nyes for ga -
lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek mó do sí tá sa ese tén a törzs -
vál tás gyógy szer mi nõ sé gi jel le gû vál toz ta tás nak mi nõ -
sül.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
54/2007. (XII. 21.) IRM

rendelete

a jogügyletek biztonságának erõsítése érdekében
az ügyvéd által végzendõ személyazonosság-

és igazolvány-ellenõrzéssel kapcsolatos eljárás
részletes szabályairól és az ellenõrzéssel kapcsolatos

ügyek nyilvántartásáról

Az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény
133/A.  §-ának a) és b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, 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
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1.  §-ának h) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

Az ügy véd azok ban az ügyek ben, ame lyek ben az ügy -
vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Üt.)
27/B.  §-a sze rin ti el len õr zés re ke rül sor (a továb biak ban:
ügy), az e ren de let ben fog lalt sza bá lyok sze rint kö te les
 eljárni.

2.  §

(1) Az ügy véd az ügyet ügy szám mal lát ja el. Az ügy -
szám az ügy véd egye di azo no sí tá sá ra al kal mas azo no sí tó
szá ma tör ve az ügy ér ke zés sze rin ti szá má val és az ér ke zés
év szá má val.

(2) Az ügy véd (1) be kez dés sze rin ti egye di azo no sí tás ra 
al kal mas azo no sí tó szá ma az ügy véd te rü le ti ka ma rá já -
nak sor szá ma tör ve az ügy véd anya köny vi szá má val és
„Ü” jel zés sel.

3.  §

Az Üt. 27/B.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze -
rin ti el len õr zés (a továb biak ban: el len õr zés) a jog nyi lat ko -
za tot tevõ fél vagy a fél jog nyi lat ko za tot tevõ meg ha tal ma -
zott ja (a továb biak ban együtt: fél) ál tal a sze mély azo nos -
sá gá nak és lak cí mé nek iga zo lá sá ra al kal mas, be mu ta tott
ha tó sá gi iga zol vá nyá ban és tar tóz ko dás ra jo go sí tó ok má -
nyá ban (a továb biak ban együtt: iga zol vány) sze rep lõ ada -
tok, és az iga zol vány sze mé lyi adat- és lakcímnyilván -
tartásban, jár mû ve ze tõi en ge dély-nyil ván tar tás ban, úti ok -
mány-nyil ván tar tás ban vagy a köz pon ti ide gen ren dé sze ti
nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada ta i nak össze ve té sé vel tör -
ténik.

4.  §

(1) Az ügy véd a 3.  §-ban fog lalt nyil ván tar tá sok ban
 szereplõ ada tok be szer zé se ér de ké ben a Köz igaz ga tá si
és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la
(a továb biak ban: Hi va tal) ál tal mû köd te tett, a Kormány -
zati Por tá lon el ér he tõ, a bí ró sá gi vég re haj tók, az ügy vé dek 
és a köz jegy zõk adat igény lé sét tá mo ga tó in for ma ti kai
 keretrendszer (a továb biak ban: JÜB rend szer) al kal ma zá -
sá val ki töl tött elekt ro ni kus adat lap meg kül dé sé vel ke re si
meg a Hi va talt.

(2) Az adat igény lés irán ti meg ke re sés nek (a továb biak -
ban: meg ke re sés) tar tal maz nia kell:

a) az adat igény lés azo no sí tó szá mát,

b) az ügy véd – Üt. sze rin ti – elekt ro ni kus alá írá sát,
 továbbá

c) a fél el len õr zés hez tör té nõ írás be li hoz zá já ru lá sa
ese tén az el len õr zött sze mély Üt. 27/B.  §-ának (5) be kez -
dé se sze rin ti ada tai el len õr zé sé hez szük sé ges ter mé sze tes
sze mély azo no sí tó ada ta it és az ál ta la be mu ta tott iga zol -
vány ok mány azo no sí tó ját, vagy

d) a fél el len õr zés hez tör té nõ írás be li hoz zá já ru lá sa
 hiányában az el len õr zött sze mély ál tal be mu ta tott iga zol -
vány Üt. 27/B.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti el len õr zé sé -
hez szük sé ges ada to kat.

(3) Az adat igény lés azo no sí tó szá ma a kö vet ke zõ: az
 ellenõrzéssel érin tett ügy szá ma tör ve az ügy ben tör té nõ
el len õr zés sor szá má val.

5.  §

Az ügy véd a fél el len õr zés hez adott írás be li hoz zá já ru ló 
nyi lat ko za tát kö te les az ügy ira tai kö zött el he lyez ni és azt
meg õriz ni.

6.  §

(1) Ha az ügy véd a meg ke re sés re ka pott vá laszt pa pír
ala pon meg õr zi, kö te les az el len õr zés meg tör tén té nek té -
nyét az ügy ira tai kö zött írás ban rög zí te ni, és a vá lasz pa pír 
ala pú má so la tát az ügy ira ta i tól el kü lö nít ve, zár tan ke zel ni.

(2) A meg ke re sés re ka pott vá lasz pa pír ala pú má so la tát
az ügy véd kö te les az Üt.-ben fog lalt õr zé si idõ le tel té nek
hó nap já ban meg sem mi sí te ni. Az õr zé si idõ kez dõ nap ja
a meg ke re sés re ka pott vá lasz meg ér ke zé sét kö ve tõ nap.

7.  §

Az ügy véd az ügyek rõl nyil ván tar tást ve zet, amely leg -
alább az aláb bi a kat tar tal maz za:

a) az ügy szá mát,
b) a fe lek ne vét,
c) a sze mély azo nos ság el len õr zé sé hez tör tént hoz zá já -

ru lás, va la mint az el len õr zés meg tör tén té nek té nyét az
aláb bi ada tok alap ján:

ca) az el len õr zés sor szá ma,
cb) az el len õr zött sze mély neve,
cc) az el len õr zött iga zol vány ok mány azo no sí tó ja,
cd) a meg ke re sés el kül dé sé nek pon tos idõ pont ja (év,

hó, nap), és
d) az év és hó nap meg je lö lé sét, amely ben a meg ke re -

sés re ka pott vá lasz pa pír ala pú má so la tá nak õr zé si ide je
 lejár.

8.  §

(1) A nyil ván tar tás ban az ügyek szá mo zá sa éven ként
1-gyel kez dõ dik, és az ügyek ér ke zé sé nek meg fele lõen
 folyamatosan nö vek szik.
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(2) A nyil ván tar tás más, az ügy véd ál tal ve ze tett ügy -
nyil ván tar tás nak is ré szét ké pez he ti, ha ez az ügy nyil ván -
tar tás meg fe lel az (1) be kez dés ben fog lal tak nak.

9.  §

(1) Az ügy véd kö te les
a) vé de ni a meg ke re sés re ka pott vá lasz pa pír ala pú má -

so la tát, to váb bá a nyil ván tar tást a jo go su lat lan hoz zá fé rés,
meg vál toz ta tás, to váb bí tás, nyil vá nos ság ra ho za tal, tör lés
vagy meg sem mi sí tés, va la mint a vé let len meg sem mi sü lés
és sé rü lés el len,

b) a nyil ván tar tást az ügy vé di te vé keny sé gé nek foly -
tatása alatt ve zet ni és meg õriz ni.

(2) Az ügy véd a nyil ván tar tást ki zá ró lag a bí ró ság, az
ügyész, a bün te tõ ügy ben el já ró ha tó ság és a fe gyel mi el já -
rást le foly ta tó ügy vé di ka ma ra ré szé re to váb bít hat ja, és ki -
zá ró lag tör vény ben erre fel jo go sí tot tak ré szé re en ged het
be te kin tést a nyil ván tar tás ba.

10.  §

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

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
55/2007. (XII. 21.) IRM

rendelete

a közjegyzõket és a közvetítõket érintõ egyes
igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

A köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény 183.  § d)
és f) pont ja i ban fog lalt, a zá log jog gal kap cso la tos tör vényi
sza bá lyo zás mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CXXXVII. tör -
vény 6.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt, va la mint a köz ve tí tõi
te vé keny ség rõl  szóló 2002. évi LV. tör vény 40.  § a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, 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 1.  § h) pont já ban fog lalt fel adat -
kö röm ben a kö vet ke zõ ket ren de lem:

1.  §

(1) A köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 13/1991. (XI. 26.) IM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § (1) A köz jegy zõ a hi va tal ba lé pé sét meg elõ zõ en a
te rü le ti el nök ség nek be je len ti iro dá ja cí mét, amely meg ál -
la pít ja, hogy a köz jegy zõ iro dá ja a hi va tás gya kor lá sá ra al -
kal mas-e, és er rõl iga zo lást ad ki. Az iro da al kal mas sá gá -
nak meg ál la pí tá sa után a köz jegy zõ a Ma gyar Or szá gos
Köz jegy zõi Ka ma ra (a továb biak ban: or szá gos ka ma ra) el -
nö ké tõl kéri az es kü té tel idõ pont já nak ki tû zé sét.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem hez csa tol ni kell:

a) a te rü le ti el nök ség nek az iro da al kal mas sá gá ról
 szóló iga zo lá sát,

b) a köz jegy zõ alá írás min tá ját 5-5 pél dány ban,

c) szük ség ese tén az össze fér he tet len ség meg szün te té -
sét iga zo ló ok ira tot [Ktv. 21.  § (1) be kez dés],

d) a kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás fenn ál lá sá ról  szóló
iga zo lást.

(3) A köz jegy zõ hi va tal ba lé pé sét meg elõ zõ en az or szá -
gos ka ma ra be szer zi a köz jegy zõ hi va ta li bé lyeg zõ jét az
elõ ál lí tá sá ra jo go sult bé lyeg zõ ké szí tõ tõl (a továb biak ban:
bé lyeg zõ ké szí tõ).

(4) A köz jegy zõ hi va ta li bé lyeg zõ je [Ktv. 21/A.  §
(1) be kez dés] az or szá gos ka ma ra ál tal ké szít te tett kör bé -
lyeg zõ (a továb biak ban: bé lyeg zõ). A bé lyeg zõ kö ze pén
az ál la mi cí mert, kör irat ként a köz jegy zõ ne vét, szék he -
lyét, bé lyeg zõ sor szá mát és egye di azo no sí tó je lét, va la -
mint a „köz jegy zõ” szót tar tal maz za.

(5) A bé lyeg zõ ké szí tõ a bé lyeg zõt az el ké szí té sét köve -
tõen an nak le nyo ma tá val és az egye di azo no sí tó jel jegy zé -
ké vel együtt meg kül di az or szá gos ka ma rá nak, amely a bé -
lyeg zõt a köz jegy zõ ré szé re át ad ja.

(6) A bé lyeg zõt meg ron gá ló dá sa, el lo pá sa, el vesz té se és 
meg sem mi sü lé se, to váb bá a köz jegy zõ szol gá la tá nak
meg szû né se és név alá írá sá nak meg vál toz ta tá sa ese tén ér -
vény te le ní te ni kell, és a köz jegy zõ ré szé re – a szol gá la tá -
nak meg szû né sét ki vé ve – új bé lyeg zõt kell ké szít tet ni. Az
új bé lyeg zõ sor szá ma és egye di azo no sí tó jele nem le het
azo nos az ér vény te len bé lyeg zõ sor szá má val és egye di
azo no sí tó je lé vel.”

(2) Az R. 7/A.  § (6) és (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, és a § az aláb bi (8) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(6) A bé lyeg zõ és a hi va ta li elekt ro ni kus alá írást lét re -
ho zó esz köz el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát vagy meg ron gá -
ló dá sát és meg sem mi sü lé sét a köz jegy zõ kö te les a te rü le ti
ka ma ra el nö ké nek ha la dék ta la nul be je len te ni, aki ar ról ér -
te sí ti az or szá gos ka ma rát.

(7) A bé lyeg zõ és a hi va ta li elekt ro ni kus alá írás ról ki bo -
csá tott ta nú sít vány ér vény te len sé gé nek té nyét és kez dõ
nap ját be kell je gyez ni az or szá gos ka ma ra nyil ván tar tá sá -
ba és azt köz zé kell ten ni az or szá gos ka ma ra hon lap ján.
Az or szá gos ka ma ra a köz jegy zõ költ sé gé re a bé lyeg zõ, il -
let ve a hi va ta li elekt ro ni kus alá írást lét re ho zó esz köz, va -
la mint a hi va ta li elekt ro ni kus alá írás ról ki bo csá tott ta nú -
sít vány ér vény te len sé gé nek té nyét az Igaz ság ügyi Köz -
löny ben és a Köz jegy zõk Köz lö nyé ben is köz zé te szi. A
hir det mény ben fel kell tün tet ni a bé lyeg zõ szö ve gét, sor -
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szá mát és a bé lyeg zõ, il let ve a hi va ta li elekt ro ni kus alá -
írást lét re ho zó esz köz ér vény te len sé gé nek kez dõ nap ját.

(8) Az ér vény te len bé lyeg zõt és a hi va ta li elekt ro ni kus
alá írást lét re ho zó esz közt a köz jegy zõi le vél tár 10 évig
õrzi, majd meg sem mi sí ti.”

(3) Az R. 8.  § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az es kü ok irat, a bé lyeg zõ le nyo mat és az alá írás -
min ta 1-1 pél dá nyát az or szá gos ka ma ra el nö ke kül di meg
a te rü le ti ka ma rá nak. Az or szá gos ka ma ra el nö ke az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter nek az es kü ok irat ból egy
pél dányt, az alá írás min tá ból és a bé lyeg zõ le nyo ma tá ból
két-két pél dányt küld meg.

(4) Ha a köz jegy zõi ál lást át he lye zés [Ktv. 20.  § (2) és
(3) be kez dé se] út ján töl tik be, a köz jegy zõ nek nem kell új -
ból es küt ten nie. Iro dá já nak al kal mas sá gát az új szék he lye
sze rint ille té kes te rü le ti el nök ség hagy ja jóvá, mû kö dé se
meg kez dé sé nek nap já ról az or szá gos ka ma ra el nö ke dönt.
Ha a szék he lyé ül szol gá ló te le pü lés meg vál to zik, ré szé re
az or szá gos ka ma ra új bé lyeg zõt ké szít tet.”

(4) Az R. 14.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Évi 60 mun ka na pot meg ha la dó tá vol lé tet az or szá -
gos ka ma ra el nö ke kü lö nö sen fon tos ok ból en ge dé lyez -
het.”

(5) Az R. 20. és 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé -
sek lép nek:

„20.  § (1) A te rü le ti ka ma ra a köz jegy zõt, a köz jegy zõ -
he lyet test (a továb biak ban együtt: köz jegy zõ) és a köz -
jegy zõ je löl tet iga zol vánnyal lát ja el. A köz jegy zõ és a köz -
jegy zõ je lölt iga zol vá nya ID/1 mé re tû, la mi nált mû anyag
kár tya, mely kü lön jog sza bály sze rin ti biz ton sá gi ok mány -
ként ke rül ki adás ra.

(2) Az iga zol vány a köz jegy zõk és köz jegy zõ je löl tek
nyil ván tar tá sá ból az aláb bi ada to kat tar tal maz za:

a) ne vét; amennyi ben az ne vé tõl el tér, szü le té si ne vét,
b) szü le té si he lyét, ide jét,
c) any ja ne vét,
d) a te rü le ti ka ma rai tag sá got,
e) az iga zol vány ok mány azo no sí tó ját és ér vé nyes sé gi

ide jét,
f) a köz jegy zõ – köz jegy zõ he lyet tes és köz jegy zõ je lölt

ese tén az al kal ma zó köz jegy zõ – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szék he lyét.

(3) Az or szá gos ka ma ra el lát ja a biz ton sá gi ok má nyok
vé del mé nek rend jé rõl  szóló kor mány ren de let ben a biz ton -
sá gi ok mány ki bo csá tó ja ré szé re elõ írt fel ada to kat, és nyil -
ván tar tást ve zet a ki ál lí tott iga zol vá nyok ról.

(4) A te rü le ti ka ma ra
a) ha új iga zol vány ki adá sá nak alap já ul szol gá ló kö rül -

mény be kö vet ke zé sé rõl tu do mást sze rez hi va tal ból,
egyéb ként ké re lem alap ján gon dos ko dik az iga zol vány be -
vo ná sá ról és új iga zol vány ki adá sá ról,

b) a ki ál lí tott iga zol ványt a sze mély azo nos ság és az át -
vé tel iga zo lá sa mel lett az érin tett nek át ad ja,

c) in téz ke dik az ér vény te len iga zol vány sor szá má nak
és az ér vény te len ség té nyé nek az Igaz ság ügyi Köz löny ben 
és az or szá gos ka ma ra hon lap ján tör té nõ köz zé té te le iránt.

(5) Az iga zol ványt hi va tal ból vagy írás be li ké re lem re
kell ki ad ni. Az iga zol vány ki adá sa irán ti ké re lem hez adat -
vál to zás ese tén mel lé kel ni kell a meg vál to zott ada tot iga -
zo ló ere de ti ok ira tot vagy an nak hi te les má so la tát, ki vé ve,
ha az adat a te rü le ti ka ma ra ren del ke zé sé re áll.

(6) Az iga zol ványt a köz jegy zõ és a köz jegy zõ je lölt kö -
te les meg õriz ni és el já rá sa so rán ma gá nál tar ta ni. Az iga -
zol vány más ra át nem ru ház ha tó, le tét be nem he lyez he tõ,
biz to sí té kul nem ad ha tó és nem fo gad ha tó el.

21.  § (1) Az iga zol vány ér vény te len né vá lik, ha a köz -
jegy zõi szol gá lat meg szû nik, vagy a köz jegy zõ he lyet test
és a köz jegy zõ je löl tet tör lik a név jegy zék bõl, to váb bá ha
az iga zol vány meg ron gá ló dott, el ve szett, el tu laj do ní tot ták
vagy meg sem mi sült (a továb biak ban együtt: ér vény te len -
ség). Az ér vény te len iga zol ványt vissza kell von ni.

(2) A köz jegy zõ és a köz jegy zõ je lölt kö te les az iga zol -
vány meg ron gá ló dá sát, el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát, meg -
sem mi sü lé sét és az iga zol vány ban fel tün te tett ada tok ban
be kö vet ke zett vál to zás té nyét ha la dék ta la nul, de leg ké -
sõbb 3 mun ka na pon be lül be je len te ni a te rü le ti ka ma rá -
nak, és ez zel egy ide jû leg új iga zol vány ki ál lí tá sát kér ni.

(3) Az iga zol ványt be kell von ni, ha vissza von ták, az
iga zol vány ada ta i ban vál to zás kö vet ke zett be, vagy ha az
iga zol vány el ve szett, az el tu laj do ní tott iga zol vány elõ ke -
rült. A be vont iga zol ványt az or szá gos ka ma ra sza bály za -
tá ban fog lal tak sze rint meg kell sem mi sí te ni.”

(6) Az R. 27.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, és a kö vet ke zõ (5)–(8) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A köz jegy zõ név alá írá sá nak meg vál toz ta tá sát a te -
rü le ti el nök ség csak fon tos ok ból en ge dé lyez he ti.”

„(5) A hi te le sí té si ügye ket ki vé ve a köz jegy zõi ügy szá -
ma: a köz jegy zõ egye di azo no sí tás ra al kal mas azo no sí tó
szá ma, tör ve az ügy ér ke zés sze rin ti szá má val és az ér ke -
zés év szá má val, to váb bá az egyes in téz ke dé sek, utó ira tok
sor szá má val. Az utó ira tok sor szá mát köve tõen az ügy szá -
mot vég zé sek ese té ben „L” jel zés sel, min den más eset ben
„O” jel zés sel kell el lát ni.

(6) Hi te le sí té si ügyek ben a köz jegy zõi ügy szá ma: a
köz jegy zõ egye di azo no sí tás ra al kal mas azo no sí tó szá ma,
tör ve az ügy ér ke zés sze rin ti szá má val és az ér ke zés év szá -
má val, to váb bá a „H” jel zés sel és a hi te le sí té sek nyil ván -
tar tó köny ve sor szá má val.

(7) A nyil ván tar tás ban az ügyek szá mo zá sa éven ként
1-gyel kez dõ dik, és az ügyek ér ke zé sé nek meg fele lõen fo -
lya ma to san nö vek szik. A köz jegy zõ egye di azo no sí tó szá -
mát az or szá gos ka ma ra ál la pít ja meg.

(8) A Ktv. 122.  §-a sze rin ti adat el len õr zés so rán a köz -
jegy zõ a nyil ván tar tá sok ban sze rep lõ ada tok be szer zé se
ér de ké ben a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta -
tá sok Köz pon ti Hi va ta la (a továb biak ban: Hi va tal) ál tal
mû köd te tett, a Kor mány za ti Por tá lon el ér he tõ, a bí ró sá gi
vég re haj tók, az ügy vé dek és a köz jegy zõk adat igény lé sét
tá mo ga tó in for ma ti kai ke ret rend szer (a továb biak ban:

2007/180. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13409



JÜB-rend szer) al kal ma zá sá val ki töl tött elekt ro ni kus adat -
lap meg kül dé sé vel ke re si meg a Hi va talt. A JÜB-rend szer -
ben a meg ke re sés re adott vá laszt tar tal ma zó elekt ro ni kus
ok irat köz ok irat nak mi nõ sül.”

2.  §

A zá log jo gi nyil ván tar tás rész le tes sza bá lya i nak meg ál -
la pí tá sá ról  szóló 11/2001. (IX. 1.) IM ren de let 12.  § (3) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A bün te tõ ügyek ben el já ró ha tó sá gok és a nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok, to váb bá a bí ró sá gok szá má ra
– jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik tel je sí té sé vel
össze füg gés ben – a nyil ván tar tás ba tör té nõ be te kin tés díj -
ta lan.”

3.  §

(1) Az elekt ro ni kus do ku men tu mok köz jegy zõi ar chi -
vá lá sá nak sza bá lya i ról és az elekt ro ni kus le vél tár ról  szóló
34/2004. (XI. 19.) IM ren de let (a továb biak ban: Ar.)
az 1.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és 1/A.  §-sal egé -
szül ki:

„Az archiválandó dokumentumok
és az archiválás módja

1/A.  § (1) Ha gya té ki el já rás ban a rész ha gya ték át adó
vég zést [a ha gya té ki el já rás ról  szóló 6/1958. (VII. 4.) IM
ren de let (a továb biak ban: He.) 59.  § (5) be kez dés], a ha -
szon él ve ze ti jog meg vál tá sa tár gyá ban ho zott kü lön vég -
zést [He. 72/C.  § (2) be kez dés] és az el já rást ér dem ben be -
fe je zõ jog erõs ha tá ro za tot kell ar chi vál ni. Ha egy ügy ben
rész ha gya ték át adó vég zés, il let ve kü lön vég zés ho za ta lá ra 
is sor ke rült, azo kat az ér dem ben be fe je zõ ha tá ro zat tal
együtt kell ar chi vál ni.

(2) Ha a jog ügy let hez kap cso ló dó an kü lön ok irat ba fog -
lalt jog nyi lat ko zat is ké szült, az ok ira to kat együt te sen kell
ar chi vál ni, ki vé ve, ha a köl csön- vagy hi tel szer zõ dés sel
össze füg gõ biz to sí té ki szer zõ dé sek kü lön ok irat ba fog lal -
tan jön nek lét re.

(3) A köz jegy zõi ok ira tot an nak kel té tõl, a nem pe res
ügy ben ho zott ha tá ro za tot jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí -
tott 60 na pon be lül kell ar chi vál ni. A (2) be kez dés ben fog -
lalt eset ben a ha tár idõt az utol só jog nyi lat ko zat ok irat ba
fog la lá sá nak kel té tõl kell szá mí ta ni.

(4) Ha a köz jegy zõ az ál ta la ké szí tett ok ira to kat nem ar -
chi vál ta, a te rü le ti ka ma ra el nök sé ge – sa ját költ sé gé re –
el ren del he ti, hogy az ál ta la ki je lölt má sik köz jegy zõ az ok -
ira to kat ar chi vál ja. A te rü le ti ka ma ra a meg nem té rü lõ
költ sé ge it a köz jegy zõ vel szem ben vagy ha gya té ki hi te le -
zõ ként ér vé nye sít he ti.

(5) Ha az ar chi vált köz jegy zõi ok irat vég zés sel ki ja ví -
tás ra ke rül, az ok ira tot a vég zés ben fog lalt ja ví tás sal, a ki -
ja ví tó vég zés kel té nek, ügy szá má nak fel tün te té se mel lett
kell újra ar chi vál ni.

(6) Nem kell ar chi vál ni a köz re mû kö dés meg ta ga dá sá -
ról és az ok irat ki ja ví tá sá ról  szóló jog erõs vég zést.”

(2) Az Ar. 2.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az elekt ro ni kus le vél tár ban tör té nik a köz jegy zõi
do ku men tu mok elekt ro ni kus má so la tá nak biz ton sá gos õr -
zé se.”

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

„(1) Az or szá gos ka ma ra az elekt ro ni kus do ku men tu -
mok te kin te té ben a köz jegy zõi tör vény ál tal elõ írt meg õr -
zé si kö te le zett sé ge el lá tá sá nak ér de ké ben az in for ma ti kai
rend szer üze mel te té sé re az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló
tör vény sze rin ti mi nõ sí tett ar chi vá lá si szol gál ta tót
(a továb biak ban: üze mel te tõt) bíz hat meg.”

(4) Az Ar. 5.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Az üze mel te tõ tel jes fe le lõs ség gel tar to zik azért,

hogy a meg bí zás meg szûn té vel az ál ta la ke zelt adat bá zis
és az ar ról ké szí tett va la mennyi biz ton sá gi men tés sé rü lés -
men te sen az új üze mel te tõ ál tal ol vas ha tó for má tum ban
ke rül jön át adás ra.”

4.  §

A köz jegy zõi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló 37/2003.
(X. 29.) IM ren de let 28.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz jegy zõi ügy szá ma: a köz jegy zõ egye di azo -
no sí tás ra al kal mas azo no sí tó szá ma, tör ve az ügy ér ke zés
sze rin ti szá má val és az ér ke zés év szá má val, to váb bá az
egyes in téz ke dé sek, utó ira tok sor szá má val. Az utó ira tok
sor szá mát köve tõen az ügy szá mot „L” jel zés sel kell el -
látni.”

5.  §

(1) A köz ve tí tõk iga zol vá nyá ról  szóló 2/2003. (III. 13.)
IM ren de let (a továb biak ban: IM ren de let) 1.  § (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az iga zol ványt a Mi nisz té ri um a hi va ta los bé lyeg -
zõ jé nek le nyo ma tá val lát ja el.”

(2) Az IM ren de let 4.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az iga zol vány hát ol da la vi lá gos kék ala pon fe ke te
be tûk kel a kö vet ke zõ szö ve get tar tal maz za:

„A 2002. évi LV. tör vény 5.  § (1) be kez dé se alap -
ján ........................................... (név)

köz ve tí tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult. E te vé -
keny sé gét ................................................................ (jogi 
sze mély neve)
al kal ma zott ja ként is vé gez he ti.

Bu da pest, .....................................................

P. H.” ”
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6.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és
2008. au gusz tus 1-jén ha tá lyát vesz ti. A ren de let hatályba -
lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 2., 36. és
39.  §-a, 2–4. szá mú mel lék le te, to váb bá az Ar. 3.  § (2) be -
kez dé se és mel lék le te.

(2) E ren de let 1–4.  §-ai és 7.  §-a a ren de let hatályba -
lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(3) A köz jegy zõk bé lyeg zõ jét fo ko za to san, leg ké sõbb
azon ban 2008. jú li us 31-ig le kell cse rél ni. A bé lyeg zõ cse -
ré jét köve tõen a köz jegy zõ csak a Ma gyar Or szá gos Köz -
jegy zõi Ka ma ra (a továb biak ban: or szá gos ka ma ra) ál tal
ké szít te tett bé lyeg zõt hasz nál hat ja. A be vont bé lyeg zõ ket
az or szá gos ka ma ra ér vény te le ní ti és azt a köz jegy zõi le -
vél tár ban õrzi.

(4) Az or szá gos ka ma ra ál tal meg bí zott ar chi vá lá si szol -
gál ta tó nak a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 6 hó na pon be lül
kell tel je sí te nie az Ar. 3.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té -
telt.

7.  §

(1) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki adott
köz jegy zõi iga zol vány (a továb biak ban e §-ban: iga zol -
vány) be vo ná sá ig vagy az e ren de let sze rin ti iga zol vány ra
(a továb biak ban e §-ban: új iga zol vány) tör té nõ ki cse ré lé -
sé ig ér vé nyes.

(2) Ha az iga zol vány el ve szett, el tu laj do ní tot ták, meg -
ron gá ló dott vagy meg sem mi sült, a köz jegy zõ és a köz -
jegy zõ je lölt ré szé re új iga zol ványt kell ki ál lí ta ni.

(3) A köz jegy zõk és köz jegy zõ je löl tek iga zol vá nyát fo -
ko za to san, leg ké sõbb azon ban 2008. jú li us 31-ig új iga zol -
vány ra kell cse rél ni. A be vont iga zol vá nyo kat az or szá gos
ka ma ra meg sem mi sí ti.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A pénzügyminiszter
31/2007. (XII. 21.) PM

rendelete

az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl,
valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról

és könyvelésérõl  szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet
módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 100.  § a), 
b) és d) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a pénz -

ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az il le té kek kel kap cso la tos ügy ira tok ke ze lé sé rõl, va la -
mint az il le té kek ki sza bá sá ról, el szá mo lá sá ról és köny ve -
lé sé rõl  szóló 40/2006. (XII. 25.) PM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) Az 1.  §-ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sa
 során, az e ren de let sze rin ti adat szol gál ta tás tel je sí té se ér -
de ké ben a nyil ván tar tást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy ab ból
ki tûn jön va la mennyi il le ték ügy ben az il le ték faj tá ja,
 vagyonszerzési il le ték ese té ben a meg szer zett va gyon -
tárgy(ak) jel le ge, va la mint a köz pon ti költ ség ve tést és az
ön kor mány za to kat meg il le tõ il le ték be vé tel.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) il le ték faj ta: örök lé si il le ték (gép jár mû nél kül), aján -

dé ko zá si il le ték (gép jár mû nél kül), gép jár mû örök lé si és
aján dé ko zá si il le ték, vissz ter hes va gyon szer zé si il le ték
(gép jár mû nél kül), vissz ter hes gép jár mû-át ru há zá si il le -
ték, ál lam igaz ga tá si el já rá si il le ték, bí ró sá gi el já rá si il le -
ték, fel ügye le ti il le ték,

b) va gyon tárgy jel le ge: ta nya, csa lá di ház, iker ház,
lánc ház, sor ház, la kás, ga rázs, üdü lõ, ét te rem, szál lo da,
iro da, üz let, rak tár, me zõ gaz da sá gi épü let, te lek, ter mõ -
föld, egyéb nem la kás célú in gat lan, gép jár mû, ér ték pa pír,
üz let rész, egyéb ingó va gyon tárgy,

c) köz pon ti költ ség ve tés, va la mint az ön kor mány za tok
kö zött meg osz tan dó il le ték be vé tel: a tárgy hó nap ban az
egyes il le ték faj ták ra tel je sí tett (vagy át ve ze tett) és köve -
teléssel szem ben jó vá írt be fi ze té sek össze ge, nö vel ve a
d) pont da)–dc) al pont ja sze rint el szá molt be vé tel lel és
csök kent ve a d) pont dd) al pont ja sze rint tö rölt kö ve te lés
össze gé vel,

d) pénz for ga lom nél kü li be vé te lek és a be vé telt be fo -
lyá so ló tör lés:

da) füg gõ be vé tel el szá mo lá sa kö ve te lés sel szem ben,
db) túl fi ze tés el szá mo lá sa kö ve te lés sel szem ben,
dc) kö ve te lés tör lé se  miatt el szá mol ha tó vá vált be fi ze -

tés el szá mo lá sa más kö ve te lés sel szem ben,
dd) a ko ráb ban meg fi ze tett kö ve te lés tör lé se,
e) kö ve te lés: jog erõs sé vált ha tá ro zat tal meg ál la pí tott

elõ írás, ide nem ért ve a la kó ház fel épí té sé re al kal mas
 telekszerzés után meg ál la pí tott, de a fi ze tés te kin te té ben
fel füg gesz tett té te le ket,

f) hát ra lék: vég re haj tás alá vont vagy von ha tó köve -
telés.

(3) A (2) be kez dés d) pont dd) al pont já nak al kal ma zá sá -
ban a már meg fi ze tett kö ve te lés tör lé sé vel egy te kin tet alá
esik, ha

a) cég bí ró ság nál vagy az ok mány iro dá nál kez de mé -
nye zett el já rá sok hoz kap cso ló dó il le ték be sze dé si szám -
lák ra be fi ze tett össze get,
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b) ha tó ság tól vagy bí ró ság tól ér ke zett meg ke re sés
alap ján vissza té rí ten dõ il le té ket,

c) a fel nem hasz nált il le ték bé lyeg meg té rí té sé re irá -
nyu ló ké re lem alap ján tör té nõ jó vá írást
az adó ha tó ság kö ve te lés sel szem ben el szá mol ta, az ügy fél
fo lyó szám lá ján más ad ónem re át ve zet te, társ ha tó ság nak
át utal ta vagy az ügy fél ré szé re vissza té rí tet te.

(4) A köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ il le ték be vé telt
csök ken te ni kell a tárgy hó nap ban a (3) be kez dés sze rint
kö ve te lés sel szem ben el szá molt, az ügy fél fo lyó szám lá ján
más ad ónem re át ve ze tett, társ ha tó ság nak utalt, vissza té rí -
tett összeg gel.”

2.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § Az in gat lan for gal mi ér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz

szük sé ges össze ha son lí tó ér ték ada tok gyûj té sé re kü lön
nyil ván tar tást kell ve zet ni. A nyil ván tar tás a kö vet ke zõ ket
tar tal maz za:

a) az in gat lan cí mét és/vagy hely raj zi szá mát,
b) az in gat lan jel le gét,
c) az il le ték fi ze té sé re kö te le zett fél ál tal be je len tett és

a meg ál la pí tott for gal mi ér té ket,
d) az il le ték kö te le zett ség ke let ke zé sé nek idõ pont ját,
e) az il le ték ki sza bás ra való be je len tés idõ pont ját,
f) a va gyon szer zé si ügy ál la mi adó ha tó ság hoz való ér -

ke zé sé nek nap ját,
g) meg ál la pí tott for gal mi ér ték ese tén az ér té ke lés nap -

ját és az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ada to kat,

h) kö zös tu laj don ese té ben – amennyi ben az a szer zõ -
dés bõl meg ál la pít ha tó – a fel épít mény hez tar to zó kö zös
tu laj do ni il le tõ sé get.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és
2008. ja nu ár 21-én ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 6.  §-ában a „2. szá mú mel lék let sze rin ti ada to -
kat” szö veg rész he lyé be a „2. szá mú mel lék let nek az
1.1 Meg osz tan dó il le ték, va la mint a 2. Meg osz tás el ne ve -
zé sû táb lá za ta it” szö veg lép, va la mint az R. 5.  § (3) be kez -
dé sé ben az „örök lé si,” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(3) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te, az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de -
let 2. szá mú mel lék le te, az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 3. szá mú mel lék le te, az R. 7. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 4. szá mú mel lék le te, az R. 8. szá mú mel -
lék le te he lyé be e ren de let 5. szá mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 6. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(5) A 2007. évre vo nat ko zó éves zá rá si össze sí tõt az
R. 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sei sze rint
kell el ké szí te ni.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. számú melléklet a 31/2007. (XII. 21.) PM rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 40/2006. (XII. 25.) PM ren de let hez]

Illetékbevétel képzõdése és felosztása

1. Il le ték be vé tel kép zõ dé se

1.1 Meg osz tan dó il le ték

Ft

Sor szám Meg ne ve zés

Tárgy hó na pot meg elõ zõ en kép zõ dött be vé tel Tárgy hó nap ban kép zõ dött be vé tel Tárgy év ben kép zõ dött be vé tel össze sen

ház tar tá sok vál lal ko zá sok össze sen ház tar tá sok vál lal ko zá sok össze sen ház tar tá sok vál lal ko zá sok össze sen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. A köz pon ti költ ség ve tés és az ön kor mány -
za tok kö zött meg osz tan dó il le ték
(2+3+4+5+6+7+8+9)

2. Eb bõl: örök lé si il le ték (gép jár mû nél kül)

3.   aján dé ko zá si il le ték (gép jár mû nél kül)

4.   gép jár mû örök lé si, aján dé ko zá si
  il le ték

5.   vissz ter hes in gat lan-át ru há zá si il le ték

6.   vissz ter hes gép jár mû-át ru há zá si
  il le ték

7.   bí ró sá gi el já rá si il le ték

8.   fel ügye le ti il le ték

9.   ál lam igaz ga tá si el já rá si il le ték

1.2 A köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ il le té ket be fo lyá so ló ké rel mek, meg ke re sé sek hatása

Ft

Sor szám

Tárgy hó nap ban ér ke zett meg té rí té si,
vissza té rí té si igé nyek bõl kö ve te lés sel szem ben el szá molt, ügy fél
fo lyó szám lá ján más ad ónem re át ve ze tett, társ ha tó ság nak át utalt,

ügy fél ré szé re vissza té rí tett összeg

Tárgy hó na pot meg elõ zõ en kép zõ dött Tárgy hó nap ban kép zõ dött Tárgy év ben kép zõ dött össze sen

ház tar tá sok vál lal ko zá sok össze sen ház tar tá sok vál lal ko zá sok össze sen ház tar tá sok vál lal ko zá sok össze sen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Fel nem hasz nált il le ték bé lyeg meg té rí té -
sé re irá nyu ló ké re lem

2. Cég bí ró ság nál kez de mé nye zett el já rá sok -
hoz kap cso ló dó il le ték le ro vá sá ra szol gá ló
be sze dé si szám lá ra fi ze tett összeg vissza té -
rí té sé re irá nyu ló ké re lem
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Sor szám

Tárgy hó nap ban ér ke zett meg té rí té si,
vissza té rí té si igé nyek bõl kö ve te lés sel szem ben el szá molt, ügy fél
fo lyó szám lá ján más ad ónem re át ve ze tett, társ ha tó ság nak át utalt,

ügy fél ré szé re vissza té rí tett összeg

Tárgy hó na pot meg elõ zõ en kép zõ dött Tárgy hó nap ban kép zõ dött Tárgy év ben kép zõ dött össze sen

ház tar tá sok vál lal ko zá sok össze sen ház tar tá sok vál lal ko zá sok össze sen ház tar tá sok vál lal ko zá sok össze sen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Ok mány iro dá nál kez de mé nye zett el já rá so -
kat ter he lõ il le ték le ro vá sá ra szol gá ló be -
sze dé si szám lá ra fi ze tett összeg vissza té rí -
té sé re irá nyu ló ké re lem

4. Ha tó ság tól ér ke zett, il le ték vissza té rí té sét
kez de mé nye zõ meg ke re sés

5. Bí ró ság tól ér ke zett, il le ték vissza té rí té sét
kez de mé nye zõ meg ke re sés

6. Össze sen

2. Meg osz tás

 Ft

Sor -
szám

Meg ne ve zés

Tárgy hó na pot meg elõ zõ il le té kek Tárgy ha vi il le té kek Tárgy évi il le ték össze sen

kép zõ dött meg osz tott kép zõ dött
meg osz tás

be sze dés -
sel kap -
csolatos

költ sé gek -
re vissza -

tar tott
összeg

meg osz tott kép zõ dött meg osz tott
ön kor mány za to kat meg il le tõ

köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
meg -

osztandó

ki zá ró lag
a köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
il le té ket
ter he lõ

meg té rí tés, 
vissza -
térítés

ön kor -
mány za tok

köz pon ti
költség -

vetés

meg -
osztandó

ki zá ró lag
a köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
il le té ket
ter he lõ

meg té rí tés, 
vissza -
térítés

hely ben
ma ra dó

né pes ség
ará nyá ban
át en ge dett

be vé tel

1/20
arány ban
át en ge dett

be vé tel

ön kor -
mány za tok 

(7+8+9
–11)

köz pon ti
költség -

vetés
(10+11–6)

meg osz -
tan dó

meg osz -
tan dó,

 kizárólag
a köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
il le té ket
ter he lõ

meg té rí tés, 
vissza -
térítés

ön kor -
mány za tok

köz pon ti
költség -

vetés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Bu da pest

2. Ba ra nya Me gyei Ön kor mány zat

3. Pécs – –

4. Bács-Kis kun Me gyei Ön kor -
mány zat

5. Kecs ke mét – –

6. Bé kés Me gyei Ön kor mány zat

7. Bé kés csa ba – –

8. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Ön kor mány zat

9. Mis kolc – –

10. Csong rád Me gyei Ön kor mány -
zat

11. Sze ged – –
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Sor -
szám

Meg ne ve zés

Tárgy hó na pot meg elõ zõ il le té kek Tárgy ha vi il le té kek Tárgy évi il le ték össze sen

kép zõ dött meg osz tott kép zõ dött
meg osz tás

be sze dés -
sel kap -
csolatos

költ sé gek -
re vissza -

tar tott
összeg

meg osz tott kép zõ dött meg osz tott
ön kor mány za to kat meg il le tõ

köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
meg -

osztandó

ki zá ró lag
a köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
il le té ket
ter he lõ

meg té rí tés, 
vissza -
térítés

ön kor -
mány za tok

köz pon ti
költség -

vetés

meg -
osztandó

ki zá ró lag
a köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
il le té ket
ter he lõ

meg té rí tés, 
vissza -
térítés

hely ben
ma ra dó

né pes ség
ará nyá ban
át en ge dett

be vé tel

1/20
arány ban
át en ge dett

be vé tel

ön kor -
mány za tok 

(7+8+9
–11)

köz pon ti
költség -

vetés
(10+11–6)

meg osz -
tan dó

meg osz -
tan dó,

 kizárólag
a köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
il le té ket
ter he lõ

meg té rí tés, 
vissza -
térítés

ön kor -
mány za tok

köz pon ti
költség -

vetés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12. Hód me zõ vá sár hely – –

13. Fej ér Me gyei Ön kor mány zat

14. Szé kes fe hér vár – –

15. Du na új vá ros – –

16. Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei
Ön kor mány zat

17. Gyõr – –

18. Sop ron – –

19. Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor -
mány zat

20. Deb re cen – –

21. He ves Me gyei Ön kor mány zat

22. Eger – –

23. Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Ön kor mány zat

24. Szol nok – –

25. Ko má rom Me gyei Ön kor mány -
zat

26. Ta ta bá nya – –

27. Nóg rád Me gyei Ön kor mány zat

28. Sal gó tar ján – –

29. Pest Me gyei Ön kor mány zat

30. Érd – –

31. So mogy Me gyei Ön kor mány zat

32. Ka pos vár – –

33. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei 
Ön kor mány zat

34. Nyír egy há za – –

35. Tol na Me gyei Ön kor mány zat
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Sor -
szám

Meg ne ve zés

Tárgy hó na pot meg elõ zõ il le té kek Tárgy ha vi il le té kek Tárgy évi il le ték össze sen

kép zõ dött meg osz tott kép zõ dött
meg osz tás

be sze dés -
sel kap -
csolatos

költ sé gek -
re vissza -

tar tott
összeg

meg osz tott kép zõ dött meg osz tott
ön kor mány za to kat meg il le tõ

köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
meg -

osztandó

ki zá ró lag
a köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
il le té ket
ter he lõ

meg té rí tés, 
vissza -
térítés

ön kor -
mány za tok

köz pon ti
költség -

vetés

meg -
osztandó

ki zá ró lag
a köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
il le té ket
ter he lõ

meg té rí tés, 
vissza -
térítés

hely ben
ma ra dó

né pes ség
ará nyá ban
át en ge dett

be vé tel

1/20
arány ban
át en ge dett

be vé tel

ön kor -
mány za tok 

(7+8+9
–11)

köz pon ti
költség -

vetés
(10+11–6)

meg osz -
tan dó

meg osz -
tan dó,

 kizárólag
a köz pon ti
költség -
vetést

meg il le tõ
il le té ket
ter he lõ

meg té rí tés, 
vissza -
térítés

ön kor -
mány za tok

köz pon ti
költség -

vetés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36. Szek szárd – –

37. Vas Me gyei Ön kor mány zat

38. Szom bat hely – –

39. Veszp rém Me gyei Ön kor mány -
zat

40. Veszp rém – –

41. Zala Me gyei Ön kor mány zat

42. Za la eger szeg – –

43. Nagy ka ni zsa – –

44. Össze sen

2. számú melléklet a 31/2007. (XII. 21.) PM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 40/2006. (XII. 25.) PM ren de let hez]

Illetékek zárási összesítõje

Sor -
szám

Zá rá si össze sí tõ

Örök lé si il le ték
(gép jár mû nél kül)

Aján dé ko zá si
il le ték

(gép jár mû nél kül)

Gép jár mû örök lé si
és aján dé ko zá si

il le ték

Vissz ter hes
va gyon át ru há zá si

il le ték
(gép jár mû nél kül)

Vissz ter hes
gépjármû-

 átruházási il le ték

Bí ró sá gi el já rá si
il le ték

Fel ügye le ti il le ték Ál lam igaz ga tá si
el já rá si il le ték

Össze sen

Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz

1. Nyi tó kö ve te lés tárgy év ja nu ár 1-jén

2. Nyi tó túl fi ze tés tárgy év ja nu ár 1-jén – – – – – – – – – – – – – – – –

3. Nyi tó füg gõ be vé tel tárgy év ja nu ár 1-jén – – – – – – – – – – – – – – – –

4. Tárgy év ben jog erõs sé vált összes elõ írás

5. Eb bõl: vég le ges elõ írás

6.   il le ték elõ leg elõ írás

7.   il le ték kü lön bö zet

8. Tárgy év ben jog erõs sé vált összes tör lés

9. 8. sor ból: el évü lés cí mén
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Sor -
szám

Zá rá si össze sí tõ

Örök lé si il le ték
(gép jár mû nél kül)

Aján dé ko zá si
il le ték

(gép jár mû nél kül)

Gép jár mû örök lé si
és aján dé ko zá si

il le ték

Vissz ter hes
va gyon át ru há zá si

il le ték
(gép jár mû nél kül)

Vissz ter hes
gépjármû-

 átruházási il le ték

Bí ró sá gi el já rá si
il le ték

Fel ügye le ti il le ték Ál lam igaz ga tá si
el já rá si il le ték

Össze sen

Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz

10.   mél tá nyos ság ból

11.   be hajt ha tat lan ság cí mén

12.   la kás tu laj do nok köz ve tett cse ré je  miatt

13.   kis ko rú ál tal igény be vett ked vez mény  miatt

14. il le ték bé lyeg meg té rí té se, el já rá si il le ték vissza -
té rí té se, ok mány iro dá ban vagy a cég bí ró ság nál
fi ze ten dõ el já rá si il le ték le ro vá sá ra szol gá ló
szám lák ra tel je sí tett összeg vissza té rí té se  miatti
jó vá írás

15. 8. sor ból: tárgy év ben jog erõs sé vált tör lés bõl fa ka dó
összes túl fi ze tés

– – – – – – – – – – – – – – – –

16. Fo lyó évi he lyes bí tett elõ írás*

17. Tárgy év ben il le ték re el szá molt be fi ze tés

18. Be fi ze tés bõl kép zõ dött összes túl fi ze tés – – – – – – – – – – – – – – – –

19. Tárgy évi összes füg gõ be vé tel – – – – – – – – – – – – – – – –

20. Tárgy évi be fi ze tés össze sen (17+18+19)

21. Tárgy évet meg elõ zõ en kép zõ dött, ügy fél szám lá ján
tárgy év ben jó vá írt füg gõ be vé tel

– – – – – – – – – – – – – – – –

22. Ügy fél felé tel je sí tett (ki utalt) vissza té rí tés, társ ha tó -
ság nak uta lás, más ad ónem re való át ve ze tés

– – – – – – – – – – – – – – – –

23. Kö ve te lés a tárgy idõ szak vé gén

24. Eb bõl: hát ra lék

25. Túl fi ze tés a tárgy idõ szak vé gén – – – – – – – – – – – – – – – –

26. Füg gõ be vé tel a tárgy idõ szak vé gén – – – – – – – – – – – – – – – –

27. Tárgy idõ szak vé gén nem jog erõs kö ve te lés

* Tárgy év ben jog erõs sé vált kö ve te lés csök kent ve az ese dé kes sé gi sor rend sze rint azt csök ken tõ tár gyé vben jog erõs sé vált tör lés sel.
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3. számú melléklet a 31/2007. (XII. 21.) PM rendelethez

[5. szá mú mel lék let a 40/2006. (XII. 25.) PM ren de let hez]

Követelésállomány, végrehajtási cselekmények, végrehajtás eredménye, teljesítménymutatók

1. Kö ve te lés tárgy idõ szak vé gén

Sor -
szám

Meg ne ve zés

Örök lé si il le ték
(gép jár mû nél kül)

Aján dé ko zá si
il le ték

(gép jár mû nél kül)

Gép jár mû örök lé si
és aján dé ko zá si

 illeték

Vissz ter hes
 vagyonátruházási

il le ték
(gép jár mû nél kül)

Vissz ter hes
 gépjármû-

 átruházási  illeték

Bí ró sá gi el já rá si
 illeték

Fel ügye le ti il le ték Ál lam igaz ga tá si
el já rá si il le ték

Össze sen

Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz

1. Jog erõs kö ve te lés tárgy idõ szak vé gén

2. Eb bõl: fi ze té si ha tár idõn be lü li ügyek (kis ko rú,
 rész let és ha lasz tás nél kül)

3.  kis ko rú

4.  rész let, ha lasz tás

5.  fe let tes szerv ren del ke zé se alap ján fel füg gesz tett

6.  bí ró sá gi vég zés sel fel füg gesz tett

7. mél tá nyos sá gi, rész let fi ze té si, mér sék lé si ké re lem -
mel érin tett, e tárgy ban jog erõs dön tés sel le nem
zárt ügyek

8.  csõd- és fel szá mo lá si el já rás alatt álló ügyek

9. Hát ra lék (1–2–3–4–5–6–7–8)

2. Tárgy idõ szak vé gén fo lya mat ban lévõ vég re haj tá si cse lek mé nyek

Sor -
szám

Meg ne ve zés

Össze sen

Ft
Adó zók
szá ma

1. A tárgy idõ szak vé gén vég re haj tás alatt álló kö ve te lés

2. Tárgy idõ szak vé gén fo lya mat ban lévõ: in kasszó, fi ze té si le til tás

3.  in gó fog la lás, nyil vá nos pá lyá zat, ár ve ré sen kí vü li ér té ke sí tés

4.  in gat lan-vég re haj tás, nyil vá nos pá lyá zat, ár ve ré sen kí vü li ér té ke sí tés
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3. Tárgy idõ szak ban le zá rult vég re haj tá si cse lek mé nyek

Sor -
szám

Meg ne ve zés

Össze sen

Ft
Adó zók
szá ma

1. A tárgy idõ sza ki vég re haj tá si cse lek mé nyek (tárgy idõ szak vé gén fo lya mat ban
lévõ nél kül)

2. Eb bõl: in kasszó, fi ze té si le til tás

3.    in gó ár ve rés, nyil vá nos pá lyá zat, ár ve ré sen kí vü li ér té ke sí tés

4.    in gat lan ár ve rés, nyil vá nos pá lyá zat, ár ve ré sen kí vü li ér té ke sí tés

4. Tárgy idõ szak vé gén fo lya mat ban lévõ biz to sí tá si in téz ke dé sek és egyéb, be sze dés re irá nyu ló cselekmények

Sor -
szám

Meg ne ve zés

Össze sen

Ft
Adó zók
szá ma

1. Jel zá log be jegy zés

2. Fi ze té si fel hí vás (in tés)

5. Tárgy idõ szak ban le zá rult biz to sí tá si in téz ke dé sek és egyéb, be sze dés re irá nyu ló cselekmények

Sor -
szám

Meg ne ve zés

Össze sen

Ft
Adó zók
szá ma

1. Jel zá log be jegy zés

2. Fi ze té si fel hí vás (in tés)

6. Vég re haj tá si, biz to sí tá si és egyéb cse lek mé nyek eredménye

Sor -
szám

Meg ne ve zés

Örök lé si il le ték
(gép jár mû nél kül)

Aján dé ko zá si
 illeték

(gép jár mû nél kül)

Gép jár mû örök lé si
és aján dé ko zá si

 illeték

Vissz ter hes
 vagyonátruházási

il le ték
(gép jár mû nél kül)

Vissz ter hes
 gépjármû-

 átruházási  illeték

Bí ró sá gi el já rá si
 illeték

Fel ügye le ti il le ték Ál lam igaz ga tá si
el já rá si il le ték

Össze sen

Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz

1. Vég re haj tá si cse lek mé nyek ered mé nye ként be folyt
be vé tel a tárgy idõ szak ban

2. Biz to sí tá si és egyéb, be sze dés re irá nyu ló cse lek mé -
nyek ered mé nye ként be folyt be vé tel a tárgy idõ szak -
ban
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7. Ügy in té zé si idõ

Sor -
szám

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 sze rin ti ügy in té zé si idõ ala ku lá sa

Örök lé si il le ték
(gép jár mû nél kül)

Aján dé ko zá si
 illeték

(gép jár mû nél kül)

Gép jár mû örök lé si
és aján dé ko zá si

 illeték

Vissz ter hes
 vagyonátruházási

il le ték
(gép jár mû nél kül)

Vissz ter hes
 gépjármû-

 átruházási  illeték

Bí ró sá gi el já rá si
 illeték

Fel ügye le ti il le ték Ál lam igaz ga tá si
el já rá si il le ték

Össze sen

Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz Ft Tsz

1. A tárgy évet meg elõ zõ en ér ke zett ügyek ben tárgy év -
ben ki sza bott il le ték

2. Eb bõl: ér ke zést kö ve tõ 30 na pon be lül

3.  ér ke zést kö ve tõ 30 na pon túl, de 60 na pon be lül

4.  ér ke zést kö ve tõ 60 na pon túl

5. A tárgy év ben ér ke zett ügyek ben ki sza bott il le ték

6. Eb bõl: ér ke zést kö ve tõ 30 na pon be lül

7.  ér ke zést kö ve tõ 30 na pon túl, de 60 na pon be lül

8.  ér ke zést kö ve tõ 60 na pon túl

9. Ki sza bás ra váró ügyek – – – – – – – – –

10. Eb bõl: ér ke zést kö ve tõ 30 na pon be lül – – – – – – – – –

11.  ér ke zést kö ve tõ 30 na pon túl, de 60 na pon be lül – – – – – – – – –

12.  ér ke zést kö ve tõ 60 na pon túl – – – – – – – – –

8. Tárgy idõ sza ki hely szí ni ér ték becs lés

Sor -
szám

Meg ne ve zés

A meg ál la pí tott for gal mi ér ték
meg egye zik a be je len tett értékkel

A meg ál la pí tott for gal mi ér ték na gyobb,
mint a be je len tett érték

A meg ál la pí tott for gal mi ér ték ki sebb,
mint a be je len tett érték

for gal mi ér ték
(Ft)

in gat la nok
szá ma

be je len tett ér ték
(Ft)

for gal mi ér ték
(Ft)

in gat la nok
szá ma

be je len tett ér ték
(Ft)

for gal mi ér ték
(Ft)

in gat la nok
szá ma

1. Tárgy idõ sza ki hely szí ni ér ték becs lés

2. Eb bõl: la kás (egy la ká sos épü let ben)

3.    la kás (több la ká sos épü let ben)

4.    ga rázs

5.    üdü lõ

6.    ét te rem

7.    szál lo da

8.    iro da

9.    üz let

10.    rak tár

11.    me zõ gaz da sá gi épü let

12.    te lek

13.    ter mõ föld

14.    egyéb nem la kás célú in gat lan
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4. számú melléklet a 31/2007. (XII. 21.) PM rendelethez

[7. szá mú mel lék let a 40/2006. (XII. 25.) PM ren de let hez]

Mentességek, kedvezmények érvényesülése

1. Sze mé lyes men tes ség

Az 1.1–1.12. pon tok ban fel so rolt sze mé lyes men tes sé gi jog cí men ként a vissz ter hes va gyon át ru há zás, örök lé si, aján -
dé ko zá si il le té kek ese té ben az érin tett for gal mi ér té ket Ft-ban, érin tett szer ve ze tek/sze mé lyek szá mát, ügyek szá mát,
az ál lam igaz ga tá si el já rá si, a bí ró sá gi el já rá si és a fel ügye le ti il le ték ese té ben il le ték össze gét Ft-ban, érin tett szer ve ze -
tek/sze mé lyek, ügyek számát kell illetékfajtánként táblázatszerûen közölni.

1.1. He lyi ön kor mány zat, ön kor mány za ti in téz mény, ön kor mány za ti tár su lás

1.2. Költ ség ve té si szerv

1.3. Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.

1.4. Tár sa dal mi szer ve zet

1.5. Köz hasz nú tár sa ság

1.6. Egy ház, egy há zi in téz mény, egy há zak szö vet sé ge

1.7. Ala pít vány

1.8. Köz ala pít vány

1.9. Víz gaz dál ko dá si tár su lat

1.10. Egész ség biz to sí tá si szerv, Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs nyug díj biz to sí tá si szerv

1.11. Ma gyar Nem ze ti Bank, Ma gyar Táv ira ti Iro da Rész vény tár sa ság

1.12. Egyéb (köz tes tü let; Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te, az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la ma i nak és az
1995. évi LXVII. tör vény ben ki hir de tett bé ke part ner ség más részt vevõ ál la ma i nak Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó
fegyve res erõi – ide ért ve az em lí tett fegy ve res erõk al kal ma zá sá ban álló nem ma gyar ál lam pol gár sá gú, hi va tá sos 
szol gá lat ban lévõ és pol gá ri ál lo má nyú sze mé lye ket is – ki zá ró lag a szol gá la ti kö te le zett sé gük kel össze füg gõ
 illetékügyek te kin te té ben; a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló 1996. évi XXI. tör vény ha tá lya alá
tar to zó fej lesz té si ta nács)

2. Nem sze mé lyes men tes va gyon szer zõ ál tal szer zett tár gyi il le ték men tes örökség

A 2.1–2.9. pon tok ban fel so rolt men tes sé gi jog cí men ként a tár gyi men tes örök ség for gal mi ér té két men tes sé gi jog -
címenként össze sen Ft-ban és a men tes sé gi jog cím mel érin tett ha gya ték át adó vég zé sek szá mát kell táblázatszerûen
közölni.

2.1. Ha zai tu do má nyos, mû vé sze ti, ok ta tá si, köz mû ve lõ dé si, köz jó lé ti cél ra jut ta tott örök ség, ha gyo mány

2.2. Ta ka rék be tét

2.3. Va gyo ni be tét

2.4. Egy örö kös nek jutó (más cí men men tes és gép jár mû, pót ko csi nél kü li) in gó örök ség 300 000 fo rint for gal mi ér té -
ket meg nem ha la dó ré szé nek örök lé se

2.5. La kás tu laj don ha szon él ve ze té nek, hasz ná la tá nak a túl élõ há zas társ ál ta li örök lé se

2.6. Szü lõ kis ko rú gyer mek e utá ni örök lé se

2.7. La kó ház épí té sé re al kal mas te lek tu laj don jo gá nak örök lé se

2.8. La kó ház épí té sé re al kal mas te lek re vo nat ko zó va gyo ni ér té kû jog örök lé se

2.9. Ön ál ló or vo si te vé keny ség mû köd te té si jo gá nak örök lés út ján tör té nõ meg szer zé se

3. Nem sze mé lyes men tes va gyon szer zõ ál tal szer zett tár gyi il le ték men tes ajándék

A 3.1–3.12. pon tok ban fel so rolt men tes sé gi jog cí men ként a tár gyi men tes aján dék for gal mi ér té két Ft-ban és az egyes
men tes sé gi jog cí mek kel érin tett aján dé ko zá si ügy le tek szá mát kell táblázatszerûen közölni.
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3.1. Ha zai tu do má nyos, mû vé sze ti, ok ta tá si, köz mû ve lõ dé si, köz jó lé ti cél ra jut ta tott aján dék és köz ér de kû kö te le zett -
ség vál la lás alap ján tör té nõ va gyon szer zés, jó té kony célú köz ada ko zás ból szár ma zó va gyo ni ér ték meg szer zé se

3.2. La kó ház épí té sé re al kal mas te lek tu laj don aján dé ko zás út ján tör té nõ meg szer zé se

3.3. La kó ház épí té sé re al kal mas te lek tu laj do non ala pí tott va gyo ni ér té kû jog aján dé ko zás út ján tör té nõ meg szer zé se

3.4. Olyan aján dék meg szer zé se, mely után a meg aján dé ko zót vagy a me ga ján dé ko zot tat mun ka adói, TB já ru lék vagy
EHO fi ze té si kö te le zett ség ter he li

3.5. Ér ték pa pír, fel té ve, hogy azt el is mert mun ka vál la lói ér ték pa pír-prog ram ke re té ben szer zik, dol go zói üz let rész,
dol go zói rész vény meg szer zé se

3.6. Ta ka rék be tét aján dé ko zás út ján tör té nõ meg szer zé se

3.7. Ter mõ föld meg szer zé se aján dé ko zás sal a ter mõ föld rõl  szóló tör vény 3.  § u) pont já nak 2. al pont já ban meg ha tá ro -
zott me zõ gaz da sá gi ter me lõk gaz da ság át adá si tá mo ga tá sa fel té te le ként

3.8. Köz hasz nú szer ve zet nek köz hasz nú te vé keny ség cél já ra szol gál ta tott aján dék

3.9. Jog sza bá lyi kö te le zett sé gen ala pu ló in gye nes esz köz át adás

3.10. Mun ka vál la ló nak adott in gye nes jut ta tás, mely men tes a sze mé lyi jö ve de lem adó alól

3.11. Ön ál ló or vo si te vé keny ség mû köd te té si jo gá nak aján dé ko zás út ján tör té nõ meg szer zé se

3.12. Egyéb (la kás tu laj don ke ze lõi jo gá nak meg szer zé se; köz üze mi lé te sít mény, il let ve az eh hez tar to zó föld rész let
ke ze lõi jo gá nak az üze mel te tõ ál tal tör té nõ meg szer zé se; ál la mi tu laj do nú ter mé szet vé de le mi te rü let ke ze lõi
 jogának a ter mé szet vé del mi ke ze lõ ál ta li meg szer zé se; hi tel-, köl csön szer zõ dés jo go sult ja ál tal el en ge dett
10 000 Ft-ot meg nem ha la dó kö ve te lés; köz üze mi díj tar to zás el en ge dé se)

4. Nem sze mé lyes men tes va gyon szer zõ tár gyi il le ték men tes vissz ter hes va gyon szer zé se

A 4.1–4.15. pon tok ban fel so rolt men tes sé gi jog cí men ként a tár gyi men tes va gyon szer zés for gal mi ér té ket Ft-ban és
a va gyon szer zõk szá mát kell táb lá zat sze rû en közölni.

4.1. La kó ház épí té sé re al kal mas te lek tu laj don meg szer zé se, ha 4 éven be lül la kó há zat épí te nek rá

4.2. La kó ház épí té sé re al kal mas te lek tu laj do non ala pí tott va gyo ni ér té kû jog, ha 4 éven be lül la kó há zat épí te nek rá

4.3. 15 mil lió fo rin tot meg nem ha la dó for gal mi ér té kû új la kás vá sár lá sa

4.4. Ál la mi tu laj don ban levõ ter mé szet vé del mi te rü let ke ze lõi jo gá nak a ter mé szet vé del mi ke ze lõ ál tal tör té nõ meg -
szer zé se, ál la mi va gyon va gyon ke ze lõi jo gá nak meg szer zé se

4.5. Ügy vé di iro da vagy gaz dál ko dó szer ve zet olyan át ala ku lás sal (egye sü lés, szét vá lás) be kö vet ke zõ vagyonszer -
zése, ami kor a lét re jö võ iro da/szer ve zet a ko ráb bi nak jog utó da(i)

4.6. Ki sa já tí tás

4.7. Gép jár mû, pót ko csi tu laj don jo gá nak a sta tisz ti kai jel zõ szám sze rint fõ te vé keny ség ként gép jár mû, pót ko csi for -
gal ma zá sá ra jo go sult vál lal ko zó, to váb bá a gép jár mû lí zin get fõ te vé keny ség ként foly ta tó vál lal ko zó ál ta li meg -
szer zé se

4.8. He lyi ön kor mány zat vagy az ál lam tu laj do ná ban álló la kás tu laj don jo gá nak, ha szon él ve ze ti jo gá nak a lakástör -
vény alap ján elõ vá sár lá si jog gal ren del ke zõ sze mély ál tal tör té nõ meg szer zé se

4.9. Bir tok össze vo ná si célú ön kén tes föld cse re ke re té ben lét re jött meg ál la po dá son ala pu ló ter mõ föld tu laj don szer zé -
se, bir tok össze vo ná si célú ön kén tes föld cse re ke re té ben lét re jött meg ál la po dá son ala pu ló ha szon él ve zet, hasz -
ná lat jo gá nak ala pí tá sa ab ban az eset ben, ha az el cse rélt föld rész le tet azo nos jo go sult ja vá ra ha szon él ve zet,
hasz ná lat joga terhelte

4.10. Re giszt rá ci ós iga zo lás sal ren del ke zõ, me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get vég zõ sze mély ter mõ föld vá sár lá sa, az
Itv.-ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel

4.11. Ön ál ló or vo si te vé keny ség mû köd te té si jo gá nak meg szer zé se, ha az át ru há zó az ön ál ló or vo si te vé keny ség rõl
 szóló tör vény ere jé nél fog va, az em lí tett tör vény ha tály ba lé pé sé tõl volt jo go sult a mû köd te té si jog alap ján
 végezhetõ te vé keny ség gya kor lá sá ra

4.12. Ál la mi, he lyi ön kor mány za ti tu laj don ban levõ for ga lom kép te len mû em lék, mû em lék jel le gû in gat lan(együt tes)
ha szon él ve ze ti jo gá nak az in gat lan hely re ál lí tá sa, fej lesz té se és az ezt kö ve tõ ál lag meg óvá sa el le né ben tör té nõ
meg szer zé se
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4.13. Ter mé sze ti ka taszt ró fa kö vet kez té ben meg sem mi sült vagy hely re hoz ha tat la nul meg ron gá ló dott la kás tu laj don
he lyett vá sá rolt má sik la kás tu laj don az Itv.-ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel

4.14. Ked vez mé nye zett esz köz át adás

4.15. Egyéb (az in gat lant az át ru há zá sát meg elõ zõ en már fenn ál lott és az in gat lan nyil ván tar tás ba be jegy zett ha szon él -
ve zet tel, hasz ná lat tal ter hel ten ide ge ní tik el; az in gat lan el ide ge ní té se az át ru há zó ha szon él ve ze té nek vagy
a hasz ná lat jo gá nak fenn tar tá sá val tör té nik; la kás tu laj don ke ze lõi jo gá nak meg szer zé se; köz cé lú vízi lé te sít mé -
nyek és tar to zé ka ik ke ze lõi jo gá nak meg szer zé se)

5. Nem sze mé lyes men tes va gyon szer zõ ked vez mé nyes aján dék- és örök ség szer zé se

A 5.1–5.11. pon tok ban fel so rolt ked vez mé nyi jog cí men ként a ked vez mé nyes va gyon szer zés il le ték alap ját, il le ték
össze gét Ft-ban és a va gyon szer zõk da rab szá mát kell táblázatszerûen közölni.

5.1. Ter mõ föld tu laj don jo gá nak aján dé ko zás út ján tör té nõ meg szer zé se

5.2. Ter mõ föld va gyo ni ér té kû jo gá nak aján dé ko zás út ján tör té nõ meg szer zé se

5.3. Gaz da sá gi tár sa sá gok kö zöt ti in gye nes esz köz át adás

5.4. Kis vál lal ko zói va gyon tu laj don jo gá nak, ha szon él ve ze té nek aján dé ko zás út ján tör té nõ meg szer zé se

5.5. La kás tu laj don jo gá nak örök lé se

5.6. La kás va gyo ni ér té kû jo gá nak örök lé se

5.7. Ter mõ föld tu laj don jo gá nak, va gyo ni ér té kû jo gá nak örök lé se (nem csa lá di gaz dál ko dó)

5.8. Ter mõ föld tu laj don jo gá nak, va gyo ni ér té kû jo gá nak örök lé se (csa lá di gaz dál ko dó)

5.9. Kis vál lal ko zói va gyon örök lé se – túl élõ há zas tár sa tu laj don jo got vagy ha szon él ve ze tet örö köl

5.10. Kis vál lal ko zói va gyon örök lé se – há zas tár son kí vü li ma gán sze mély tu laj don jo got örö köl

5.11. Kép zõ-, ipar-, nép mû vé sze ti al ko tás, mu ze á lis tárgy, gyûj te mény ál lam nak, he lyi ön kor mány zat nak vagy fel sõ -
ok ta tá si in téz mény nek tör té nõ fel aján lá sa ese tén járó ked vez mény

6. Nem sze mé lyes men tes va gyon szer zõ ked vez mé nyes vissz ter hes va gyon szer zé se

A 6.1–6.19. pon tok ban fel so rolt ked vez mé nyi jog cí men ként a ked vez mé nyes va gyon szer zés il le ték alap ját Ft-ban,
az il le ték össze gét Ft-ban és a va gyon szer zõk szá mát kell táblázatszerûen közölni.

6.1. La kás tu laj don szer zé se la kás épí té si ked vez ménnyel

6.2. La kás tu laj do nok egy más kö zöt ti cse ré je (el té rõ ér té kû in gat la nok cse ré je)

6.3. La kás tu laj do nok egy más kö zöt ti cse ré je (azo nos ér té kû in gat la nok cse ré je)

6.4. La kás hoz kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jo gok egy más kö zöt ti cse ré je (el té rõ ér té kû jo gok cse ré je)

6.5. La kás hoz kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jo gok egy más kö zöt ti cse ré je (azo nos ér té kû jo gok cse ré je)

6.6. La kás tu laj do nok köz ve tett cse ré je (ki sebb ér té kû in gat lan szer zé se)

6.7. La kás tu laj do nok köz ve tett cse ré je (azo nos ér té kû in gat lan szer zé se)

6.8. La kás tu laj do nok köz ve tett cse ré je (na gyobb ér té kû in gat lan szer zé se)

6.9. La kás hoz kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jo gok köz ve tett cse ré je (ki sebb ér té kû jog szer zé se)

6.10. La kás hoz kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jo gok köz ve tett cse ré je (azo nos ér té kû jog szer zé se)

6.11. La kás hoz kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jo gok köz ve tett cse ré je (na gyobb ér té kû jog szer zé se)

6.12. La kás tu laj don ál la mi, he lyi ön kor mány za ti tu laj don ban álló bér la kás bér le ti joga meg szer zé se el le né ben tör té nõ
át ru há zá sa

6.13. 15 mil lió fo rin tot meg ha la dó, de 30 mil lió fo rin tot meg nem ha la dó for gal mi ér té kû új la kás vá sár lá sa

6.14. In gat lan for gal ma zá si célú va gyon szer zés (in gat lan for gal ma zó)

6.15. In gat lan for gal ma zá si célú va gyon szer zés (in gat lan alap)

6.16. In gat lan for gal ma zá si célú va gyon szer zés (pénz ügyi lí zing cég)
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6.17. Hi tel in té ze tek pénz ügyi vesz te ség mér sék lé se, il let ve el há rí tá sa ér de ké ben szer zett hi tel-in gat lan cse re ügy let
so rán, to váb bá az adó sá val szem be ni fel szá mo lá si vagy vég re haj tá si el já rás út ján – leg fel jebb há rom éves idõ tar -
tam ra – tör té nõ in gat lan szer zé se

6.18. In gat lan kö zös tu laj do ná nak meg szün te té se

6.19. Há zas tár si va gyon kö zös ség, élet tár sak kö zös tu laj do ná nak meg szün te té se

7. Kis ko rú örö kös ál tal igény be vett ked vez mény

A kis ko rú örö kös ha tár idõ le já ra ta elõtt tel je sí tett fi ze té se utá ni ked vez mény vo nat ko zá sá ban az örö kös élet ko ra
(0, 1, 2 stb.) sze rin ti sá vok ban a tö rölt il le ték össze gét Ft-ban, va la mint té tel szá mát kell táblázatszerûen közölni.

8. Ked vez mény re jo go sult kis ko rú örö kös ál lo mány tárgy idõ szak végén

A kis ko rú örö kös sel szem be ni il le ték kö ve te lés össze gét Ft-ban, té tel szá mát az örö kös élet ko ra (0, 1, 2 stb.) sze rin ti
 sávokba ren dez ve kell táb lá zat sze rû en közölni.

9. La kó ház épí té sé re al kal mas te lek tu laj don vagy ah hoz kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jog vissz ter hes szer zé sét ter he lõ,
fel füg gesz tett illeték záró állománya

A la kó ház épí té sé re al kal mas te lek tu laj don vagy ah hoz kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jog vissz ter hes szer zé sét ter he lõ,
fel füg gesz tett il le ték záró ál lo má nya ese té ben az il le ték ala pot Ft-ban, az il le té ket Ft-ban és a té tel szá mot kell a nyilat -
kozat idõ sza ka (tárgy év ben, tárgy évet meg elõ zõ év ben, tárgy évet meg elõ zõ 2. év ben, tárgy évet meg elõ zõ 3. év ben,
tárgy évet meg elõ zõ 3. év elõtt) szerinti sávokban, táblázatszerûen közölni.
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5. számú melléklet a 31/2007. (XII. 21.) PM rendelethez

[8. szá mú mel lék let a 40/2006. (XII. 25.) PM ren de let hez]

Tárgyidõszak végén nyilvántartott követelés megoszlása

Kö ve te lés meg osz lá sa

Tárgy idõ sza kot meg elõ zõ
4. év elõtt jog erõs sé vált

Tárgy idõ sza kot meg elõ zõ
4. év ben jog erõs sé vált

Tárgy idõ sza kot meg elõ zõ
3. év ben jog erõs sé vált

Tárgy idõ sza kot meg elõ zõ
2. év ben jog erõs sé vált

Tárgy idõ sza kot meg elõ zõ
év ben jog erõs sé vált

Tárgy idõ szak évé ben
 jogerõssé vált

Össze sen

Ft té tel Ft té tel Ft té tel Ft té tel Ft té tel Ft té tel Ft té tel

1. Il le ték jel le ge sze rint

Örök lé si il le ték (gép jár mû nél kül)

Aján dé ko zá si il le ték (gép jár mû nél kül)

Gép jár mû örök lé si és aján dé ko zá si il le ték

Vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le ték (gép jár -
mû nél kül)

Vissz ter hes gép jár mû-át ru há zá si il le ték

Bí ró sá gi el já rá si il le ték

Fel ügye le ti il le ték

Ál lam igaz ga tá si el já rá si il le ték

Össze sen

2. Kép zõ dés he lye sze rint

Me gye/fõ vá ros te rü le tén kép zõ dött (me gyei
jogú vá ro sok nél kül)

Me gye szék hely me gyei jogú vá ros te rü le tén
kép zõ dött

Nem me gye szék hely me gyei jogú vá ros te rü -
le tén kép zõ dött

Össze sen

6. számú melléklet a 31/2007. (XII. 21.) PM rendelethez

1. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 2. szá mú táb lá zat má so dik osz lo pá ban sze rep lõ „Tel jes tu laj don (1/1 há nyad, ter mé szet ben ön ál ló) szer zé se [Itv. 21.  §
(1)–(2) be kez dés, 22.  §]” osz lop el ne ve zés he lyé be a „La kás tu laj don szer zé se [Itv. 21.  § (1)–(2) be kez dés, 22.  §]” oszlopelnevezés lép.

2. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 2. szá mú táb lá za ta meg ne ve zé sé ben a „(tel jes tu laj don)” szö veg rész hatályát veszti.
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A pénzügyminiszter
32/2007. (XII. 21.) PM

rendelete

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével,
lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos

feladatok végrehajtásáról  szóló
32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXIV. 
tör vény 38.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban fog -
lalt fel adat kör ben el jár va – a ló ver seny fo ga dás sza bá lya i -
ról  szóló 20/1991. (XI. 5.) FM–PM együt tes ren de let
2.  §-ának ha tá lyon kí vül he lye zé se te kin te té ben a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a követ kezõket ren de lem el:

1.  §

Az egyes sze ren cse já té kok en ge dé lye zé sé vel, le bo nyo -
lí tá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég re haj -
tá sá ról  szóló 32/2005. (X. 21.) PM ren de let (a továb biak -
ban: Vhr.) 1.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(9) Az Szjtv. 12.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
az e ren de let 1.  § (2) és (8) be kez dé sé be, a 8.  § (1) bekez -
désébe, a 18.  § (1) be kez dé sé be, a 22.  § (1), (2) és
(4)–(7) be kez dé sé be, a 22/A.  § (3)–(6) be kez dé sé be, a
23.  § (3)–(5) be kez dé sé be, a 28.  § (1) be kez dé sé be, a
29.  §-ába, a 30/A.  §-ába, a 32.  §-ába, a 33.  § (1) bekezdé -
sébe, a 34–36.  §-ába, a 37.  § (2) be kez dé sé be, a
38–40. §-ába, a 41.  § (1)–(3) és (5) be kez dé sé be, a 42.  § (2) 
és (6) be kez dé sé be, a 43. és 44.  §-ába, a 45.  § (3) és (4) be -
kez dé sé be, a 46.  § (3) be kez dé sé be, a 47. és 48.  §-ába,
a 49.  § (1) be kez dé sé be, a 49/A.  §-ába, az 50.  § (2) be kez -
dé sé be, az 51.  § (2) és (3) be kez dé sé be, az 52.  § (1)–(3) be -
kez dé sé be, az 54.  § (3) be kez dé sé be, az 55.  §-ába, az 56.  §
(1) és (2) be kez dé sé be, az 57.  § (1) és (2) be kez dé sé be, az
58. és 59.  §-ába, a 62.  § (2)–(5) be kez dé sé be, a 63.  §-ába,
a 64.  § (2)–(5) és (7) be kez dé sé be, a 65.  § (2) és (3) be kez -
dé sé be, a 66.  § (2)–(5) be kez dé sé be, a 67.  § (2)–(6) be kez -
dé sé be, a 68.  § (5) és (7) be kez dé sé be, a 69.  §-ába, a 70.  §
(3)–(6) be kez dé sé be, a 71.  § (1)–(3) és (5) be kez dé sé be,
a 71/A.  § (3) be kez dé sé be, a 71/B.  §-ába, a 71/E.  § (2) be -
kez dé sé be, a 72.  § (4) be kez dé sé be, a 73.  § (1)–(3) be kez -
dé sé be, a 74.  § (1), (2) és (4) be kez dé sé be, to váb bá a 75.  §
(4) be kez dé sé be üt kö zõ te vé keny ség vagy mu lasz tás  miatt
az ál la mi adó ha tó ság bír ság meg fi ze té sé re kö te le zi a szer -
ve zõt, il let ve az Szjtv. ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé get
foly ta tó bár mely szer ve ze tet vagy sze mélyt, va la mint a
szer ve zet ve ze tõ jét vagy ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jét.”

2.  §

A Vhr. 3.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A sze mé lyi fel té te lek vizs gá la ta ki ter jed a ké rel me -
zõ re, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé re vo nat ko zó an az Szjtv. 2.  §
(4) be kez dés b) és d) pont já ban, az Szjtv. 2.  § (5) bekez -
désében, il let ve az Szjtv. 13.  § (2) be kez dé sé ben, a ké rel -
me zõ tag já ra vo nat ko zó an az Szjtv. 2.  § (4) be kez dés
b) pont já ban, il let ve az Szjtv. 2.  § (5) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra, il let ve mind ezen sze mé lyek nek a ké re lem be nyúj tá -
sát meg elõ zõ en foly ta tott sze ren cse já ték-szer ve zõ te vé -
keny sé gé re.”

3.  §

A Vhr. 6.  § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[(4) A mé rés ügyi szerv azo kat a pénz nye rõ au to ma tá kat
hi te le sí ti, il let ve új ra hi te le sí ti, ame lyek]

„a) üze mel te tõ je ren del ke zik az ál la mi adó ha tó ság  által 
ki adott, a 4.  § sze rin ti ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal, vagy
 érvényes, sze ren cse já ték szer ve zé sé re jo go sí tó en ge -
déllyel,”

4.  §

(1) A Vhr. 7.  § (2) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A hi te le sí té si vizs gá lat ered mé nye alap ján ki ál lí tott
jegy zõ könyv a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:]

„h) a leg ma ga sabb tét meg je lö lé sét,”

(2) A Vhr 7.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A mé rés ügyi szerv a 6.  § (4) be kez dé sé re fi gye lem -
mel – a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc na pon
be lül – a hi te le sí té si vizs gá lat alap ján hi te le sí té si bi zo nyít -
ványt ál lít ki. A hi te le sí té si bi zo nyít vány ki ál lí tá sá val egy -
ide jû leg a mé rés ügyi szerv a pénz nye rõ au to ma tán el he -
lye zett hi te le sí tõ kár tyát kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott tör vényes ta nú sí tó jel lel (ön ta pa dó mat ri cá val) lát ja el. 
A hi te le sí té si bi zo nyít vány – a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot ta kon túl – a pénz nye rõ au to ma ta üze mel te té sé vel
kap cso la tos hi te le sí tõi meg jegy zé se ket is tar tal maz hat.”

(3) A Vhr. 7.  § (5) be kez dés n) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) A mé rés ügyi szerv a hi te le sí té si kár tyán a hitelesí -
tési bi zo nyít vány ada tai kö zül]

„n) a füg gõ hu za los biz to sí tá sok da rab szá mát,”
[je lö li meg.]
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5.  §

A Vhr. 17/A.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17/A.  § A pénz ügy mi nisz ter az ál ta la sze ren cse já ték

szer ve zé sé re és üze mel te té sé re ki írt kon cesszi ós pá lyá zat -
ra be ér ke zett pá lyá za tok be nyúj tá sá val és el bí rá lás ra tör -
ténõ elõ ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra
 Pályázati Ér té ke lõ Bi zott sá got (a továb biak ban: PÉB) és
Pá lyá za ti Iro dát (a továb biak ban: Iro da) hoz hat lét re.”

6.  §

A Vhr. 20.  §-a a kö vet ke zõ új f) pont tal egé szül ki:
[20.  § A rész vé te li sza bály zat ban rög zí te ni kell:]
„f) a nye re mény iga zo lás ki adá sá nak fel té te le it.”

7.  §

A Vhr. a 22. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ al cím mel és új
22/A.  §-sal egé szül ki:

„A bingójátékra vonatkozó további szabályok

22/A.  § (1) Bin gó já ték nak mi nõ sül kü lö nö sen az a
szám sors já ték, amely ben

a) az ál ta lá ban 75 szá mot vé let len sze rû en cso por to sít -
va tar tal ma zó já ték szel vé nyek kö zül az a nyer tes, ame lyen
szá mí tó gé pes prog ram sze rint ki sor solt szá mok meg ha tá -
ro zott rend sze rint he lyez ked nek el (finn bin gó), vagy

b) az ál ta lá ban 90 szám ból 15 szá mot elõ re meg ha tá ro -
zott prog ram sze rint tar tal ma zó já ték szel vé nyek kö zül az a 
nyer tes, ame lyen a vé let len sze rû en ki sor solt szá mok meg -
ha tá ro zott rend sze rint he lyez ked nek el (spa nyol bin gó),
vagy

c) az a) és b) pon tok ban meg ha tá ro zott el vek vagy azok 
kom bi nált vál to za tai sze rint, de el té rõ szá mok, szám so rok
vagy szám cso por tok fel hasz ná lá sán ala pul a nye ré si le he -
tõ ség.

(2) A bin gó te rem en ge dé lye zé sé re irá nyu ló ké re lem hez
csa tol ni kell a bin gó te rem lá to ga tá si sza bály za tát is.

(3) A bin gó já ték te kin te té ben mé rés ügyi hi te le sí tés re
szo ru ló esz köz nek a sor so ló esz közt és an nak a for ga lom
el len õr zé sé re és nyil ván tar tá sá ra szol gá ló tar to zé ka it kell
te kin te ni. A bin gó já ték hoz a bin gó te rem üze mel te tõ je
csak a szer ve zõ ál tal ki bo csá tott já ték szel vényt és a ren -
del ke zés re bo csá tott szám go lyót, il let ve szá mí tó gé pes
prog ra mot hasz nál hat ja fel.

(4) Bin gó te rem nek a ki zá ró lag erre a cél ra lét re ho zott
vagy ki ala kí tott, más he lyi sé gek tõl biz ton sá go san el kü lö -
ní tett he lyi ség mi nõ sít he tõ, amely al kal mas arra, hogy a
sor so lás min den je len lé võ já té kos szá má ra jól lát ha tó
 legyen, és egy ide jû leg biz to sít ha tó a já té ko sok szá má ra
a nye rés idõ be ni jel zé sé nek le he tõ sé ge. A bin gó te rem
50 m2-nél ki sebb nem le het.

(5) Bin gó te rem ben a bin gó já té kon és a ven dég lá tá son
kí vül más te vé keny ség nem foly tat ha tó. A bin gó te rem ben
ége tett sze szes italt áru sí ta ni nem le het.

(6) A bin gó ter met 18 éven alu li ak nem lá to gat hat ják.”

8.  §

A Vhr. 24.  § (1) be kez dés a) pont já nak 3. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A pénz nye rõ au to ma ta és a já ték te rem mû köd te té se
irán ti ké rel met az ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon az APEH Köz pon ti Hi va ta lá nak
a szer ve zõ szék he lye sze rin ti ki he lye zett sze ren cse já ték fel -
ügye le ti fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy sé gé nél vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni. A ké re lem hez a ké rel me zõ nek csa tol -
nia kell:

a) já ték te rem en ge dé lye zé se irán ti ké re lem ese tén:]
„3. amennyi ben a ké rel me zõ a já ték ter met al bér le ti jog -

vi szony, el cse rélt vagy át ru há zott bér le ti jog ke re té ben bir -
to kol ja, a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az
 elidegenítésükre vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény 42.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott hoz zá já ru lást,”

9.  §

A Vhr. 28.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az Szjtv. 26.  § (13) be kez dé sé ben fog lalt eset ben a
szer ve zõ a 12. hó nap utol só nap já ig tör té nõ en ge dély le -
adá si szán dé ká ról kö te les a 11. hó nap utol só nap já ig az
 állami adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá -
nyon nyi lat koz ni, és ez zel egy ide jû leg a pénz nye rõ au to -
ma ta en ge dé lyé nek a 12. hó nap utol só nap já val tör té nõ
 érvénytelenítését az ál la mi adó ha tó ság tól kér ni.”

10.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ új 30/A.  §-sal egé szül ki:
„30/A.  § A szer ve zõ ne vé nek vagy szék he lyé nek vál to -

zá sa ese tén a vál to zást be jegy zõ jog erõs cég bí ró sá gi vég -
zés kéz be sí té sét kö ve tõ har minc na pon be lül kö te les a já -
ték te rem en ge dé lyé nek cse ré je iránt ké rel met be nyúj ta ni
az APEH Köz pon ti Hi va ta lá nál. A szer ve zõ ne vé nek vagy
szék he lyé nek vál to zá sa ese tén a szer ve zõ a pénz nye rõ
 automatát az en ge dély ér vé nyes sé gé nek vé gé ig változat -
lanul üze mel tet he ti.”

11.  §

A Vhr. 31.  §-a a kö vet ke zõ új (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) Több szer ve zõ össze ol va dá sa ese tén, ha a jog utód

gaz da sá gi tár sa ság va la mennyi tag já ra és ve ze tõ tiszt ség -
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vi se lõ jé re vo nat ko zó an nem nyúj tot ta be a sze mé lyi meg -
fe le lõ ség iga zo lá sá hoz szük sé ges ok ira to kat, ak kor az
 állami adó ha tó ság a jog utód sze mé lyi meg fe le lõ sé ge ér vé -
nyes sé gi idõ pont já nak meg ál la pí tá sá nál az össze ol va dás -
sal érin tett szer ve zõk sze mé lyi meg fe le lõ sé gé nek ér vé -
nyes sé gi idõ pont jai kö zül a leg ko ráb bit ve szi figye lembe.”

12.  §

A Vhr. 33.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új l) pont tal egé -
szül ki:

[(2) Az Szjtv. 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá jé -
koz ta tá si kö te le zett ség ke re té ben a sze ren cse já ték-szer ve -
zõ nek a já ték te rem ben jól lát ha tó he lyen ki kell füg gesz te -
nie a lá to ga tá si sza bály za tot, amely nek leg alább a kö vet -
ke zõ ket kell tar tal maz nia:]

„l) a nye re mény iga zo lás ki adá sá nak fel té te le it.”

13.  §

(1) A Vhr. 41.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A já ték te rem-en ge dély ér vé nyét vesz ti:]
„a)  a szü ne tel te tés utol só nap ját kö ve tõ na pon, ha a

szer ve zõ az ér vé nyes já ték te rem-en ge délyt a száz nyolc -
van nap fo lya ma tos szü ne tel te tés be fe je zõ idõ pont já ig
nem ve szi fel,”

(2) A Vhr. 41.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A szü ne te lés idõ tar ta ma alatt pénz nye rõ au to ma ta
üze mel te té se a já ték te rem ben en ge dély nél kü li sze ren cse -
já ték-szer ve zés nek mi nõ sül.”

14.  §

A Vhr. 43.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A já ték te rem-en ge délyt a szer ve zõ ké rel mé re az
 állami adó ha tó ság ér vény te le ní ti. Az erre irá nyu ló ké rel -
met az ál la mi adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett for ma nyom -
tat vá nyon, az APEH Köz pon ti Hi va ta lá nak a szer ve zõ
szék he lye sze rin ti ki he lye zett sze ren cse já ték fel ügye le ti
fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy sé gé nél kell elõ ter jesz te ni,
leg ké sõbb a já ték te rem mû köd te té sé nek meg szû né sét
 követõ elsõ ügy fél fo ga dá si na pon. A ké re lem elõ ter jesz -
tésével egy ide jû leg az en ge délyt le kell adni.”

15.  §

(1) A Vhr. 46.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés c) pont ja ese tén a szer ve zõ kö te les
az APEH Köz pon ti Hi va ta lá nak a szer ve zõ szék he lye sze -
rin ti ki he lye zett sze ren cse já ték fel ügye le ti fel ada tot el lá tó
szer ve ze ti egy sé gé nél a pénz nye rõ au to ma ta en ge délyt
 kérelmének be nyúj tá sá val egy ide jû leg le ad ni. Az ál la mi
adó ha tó ság a pénz nye rõ au to ma ta en ge délyt a ké re lem be -
nyúj tá sá nak nap já val ér vény te le ní ti. Amennyi ben a szer -
ve zõ az adott hó nap ban a pénz nye rõ au to ma tát nem üze -
mel te ti, és ké rel mét az adott hó nap elsõ ügy fél szol gá la ti
nap ján ter jesz ti elõ, ké rel mé re az ál la mi adó ha tó ság a
pénz nye rõ au to ma ta en ge délyt a meg elõ zõ hó nap utol só
nap já val ér vény te le ní ti.”

(2) A Vhr. 46.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Az ál la mi adó ha tó ság ál tal üzem kép te len ként nyil -
ván tar tott pénz nye rõ au to ma ta üze mel te té se en ge dély nél -
kü li sze ren cse já ték-szer ve zés nek mi nõ sül.”

16.  §

(1) A Vhr. 48.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új B/f) pont -
tal egé szül ki:

[(1) A já ték te rem, il let ve a pénz nye rõ au to ma ta üze mel -
te tés meg kez dé sé tõl a szer ve zõ nek a kö vet ke zõ ok ira tok kal
és nyom tat vá nyok kal kell fo lya ma to san ren del kez nie:

B) Nyom tat vá nyok:]
„f) a pénz nye rõ au to ma tá ból szár ma zó nye re mény rõl

iga zo lás.”

(2) A Vhr. 48.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés A/a), A/b) és B/a)–B/d), va la mint
B/f) pont já ban elõ írt ok ira to kat és nyom tat vá nyo kat a szer -
ve zõ kö te les szi go rú szám adá sú nyom tat vány ként  kezelni
és fel hasz ná lá suk ról já ték ter men ként, pénz nye rõ au to ma -
tán ként nyil ván tar tást ve zet ni, va la mint a nyil ván tar tást
az el len õr zés szá má ra hoz zá fér he tõ mó don szék he lyén tar -
ta ni. Az (1) be kez dés B/a)–B/d) és B/f) pont já ban elõ írt
nyom tat vány töm bök ki zá ró lag egy já ték te rem hez, il let ve
pénz nye rõ au to ma tá hoz hasz nál ha tók.”

(3) A Vhr. 48.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(9) A szer ve zõ a nyom tat vá nyok ve ze té sé re és ke ze lé -
sé re vo nat ko zó, e ren de let 6–9. és 14. szá mú mel lék le té -
ben fog lalt elõ írásokat kö te les be tar ta ni.”

17.  §

A Vhr. 49.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Az (1) be kez dés ben elõ írt ha tár idõt kö ve tõ ti zen öt
na pon be lül a szer ve zõ ön el len õr zést vé gez het, amely nek
so rán el szá mo lá sát he lyes bít he ti. Az ön el len õr zés for má -
já nak meg kell egyez nie az el szá mo lás for má já val. Nem
mi nõ sül ön el len õr zés nek, ha a szer ve zõ idõ sza ki el szá mo -
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lá sát ké se del me sen nyújt ja be, és ké se del mét nem iga zol ja, 
vagy iga zo lá si ké rel mét az ál la mi adó ha tó ság el uta sít ja.”

18.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ új 49/A.  §-sal egé szül ki:
„49/A.  § (1) A szer ve zõ nye re mény iga zo lást egy pénz -

nye rõ au to ma tán ugyan azon a já ték na pon, a já ték ban tény -
le ge sen el ért nye re mény rõl, a nye re mény ki fi ze té se kor
 adhat.

(2) A szer ve zõ kö te les a nye re mény iga zo lás egy pél dá -
nyát a ki ál lí tást kö ve tõ nyolc na pon be lül az APEH Köz -
pon ti Hi va ta lá nak cí mez ve pos tai úton, vagy az APEH
Köz pon ti Hi va ta la ál tal mû köd te tett Sze ren cse já ték
 felügyeleti Köz pon ti Ügy fél szol gá la ti Iro dán, il let ve az
APEH Köz pon ti Hi va ta lá nak ki he lye zett sze ren cse já ték
fel ügye le ti fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy sé gé nél az ál la mi
adó ha tó ság nak be nyúj ta ni.”

19.  §

A Vhr. 52.  § (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(4) Az Szjtv. 26.  § (19) be kez dé se sze rin ti üze mel te tés -
bõl való vég le ges meg szün te tés nek mi nõ sül, ha a szer ve zõ 
a pénz nye rõ au to ma tát pénz nye rõ au to ma ta üze mel te té sé -
re nem jo go sult sze mély nek ér té ke sí ti. A pénz nye rõ au to -
ma ta üze mel te té sé nek vég le ges meg szün te té se ese tén az
(l)–(3) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zan dók.

(5) Nem mi nõ sül az (1) és a (4) be kez dés sze rin ti üze -
mel te tés vég le ges meg szün te té sé nek, ha a szer ve zõ a
pénz nye rõ au to ma tát a továb biak ban nem üze mel te ti, és
azt má sik pénz nye rõ au to ma tát üze mel te tõ szer ve zõ, vagy
pénz nye rõ au to ma ták bér be adá sá val, ille tõ leg értékesíté -
sével szo ká sos te vé keny sé gé nek kö ré ben fog lal ko zó tár sa -
ság ré szé re ér té ke sí ti. Eb ben az eset ben az (1)–(2) be kez -
dés ben fog lal ta kat al kal maz ni kell.”

20.  §

A Vhr. 64.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A szer ve zõ a já té kos ké ré sé re a 200 ezer fo rint ér -
tékû va lu ta össze get meg ha la dó nye re mé nyé rõl is kö te les
nye re mény iga zo lást ki ál lí ta ni. Nye re mény iga zo lás csak
ugyan azon já ték na pon a já té kos nak a já ték ka szi nó ban
való fo lya ma tos tar tóz ko dá sa alatt, ki zá ró lag a já ték ban
tény le ge sen el ért nye re mé nyé rõl, a ka szi nó ból tör té nõ el -
tá vo zá sa kor ad ha tó.”

21.  §

A Vhr. 68.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új p) pont tal
egé szül ki:

[(2) A rész vé te li sza bály zat ban rög zí te ni kell külö -
nösen:]

„p) a nye re mény iga zo lás ki adá sá nak fel té te le it.”

22.  §

A Vhr. 71.  §-a a kö vet ke zõ új (4) és (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Buk mé ke ri rend sze rû fo ga dás ban nem ve het nek
részt a szer ve zõ al kal ma zot tai kö zül a fo ga dá si ese mé nyek 
nye re mény szor zó i nak meg ha tá ro zá sá ra be fo lyás sal bíró
sze mé lyek, és ezek kö ze li hoz zá tar to zói.

(5) A szer ve zõ a já té ko sok ré szé re köl csönt (hi telt) nem
nyújt hat.”

23.  §

A Vhr. a 71. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ al cím mel és új
71/A–71/E.  §-ok kal egé szül ki:

„A lóversenyfogadás szervezésének
különös szabályai

71/A.  § (1) A ló- és agár ver se nye ken nem köt het nek
 fogadást

a) a szer ve zõ al kal ma zot tai,
b) a ver seny ben részt ve võk (zso ké, haj tó, ido már),
c) a ver seny le bo nyo lí tá sá ban köz vet le nül részt vevõ

sze mé lyek,
d) a Ló- és Agár ver seny zést Fel ügye lõ Bi zott ság és a

ver seny zsû ri (ver seny in té zõ ség) tag jai, va la mint
e) az a)–d) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek kö ze li

hoz zá tar to zói.
(2) A ló ver seny fo ga dás ak kor te kint he tõ ér vé nye sen

meg kö tött nek, ha a fo ga dó meg je lö li az ál ta la kí vánt fo ga -
dá si for mát és az ál ta la ki vá lasz tott ver seny zõ ket, a szer ve -
zõ ren del ke zé sé re bo csát ja a fo ga dás ra szánt pénz össze -
get, és en nek el le né ben bi zony la tot (fo ga dó szel vényt) kap.

(3) A szer ve zõ a já té ko sok ré szé re köl csönt (hi telt) nem
nyújt hat.

71/B.  § A to ta li za tõr rend sze rû ló ver seny fo ga dá sok nál
az aláb bi alap fo ga dá si for má kat kell üze mel tet ni:

a) tét fo ga dás,
b) hely fo ga dás,
c) be fu tó fo ga dás,
d) hár mas be fu tó fo ga dás,
e) hal mo zott fo ga dás.

71/C.  § (1) Buk mé ke ri rend sze rû ló ver seny fo ga dás nál a 
szer ve zõ nek joga van arra, hogy a ver se nyek re elõ ze tesen
nye re mény szor zót ál la pít son meg.

(2) Buk mé ke ri rend sze rû ló ver seny fo ga dás nál a szer ve -
zõ a to ta li za tõ ri rend sze rû ló ver seny-fo ga dá si for má kat is
al kal maz hat ja.
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71/D.  § A szer ve zõ kom bi nált ló ver seny-fo ga dá si for -
má kat is üze mel tet het, me lyek ese té ben a to ta li za tõ ri és a
buk mé ke ri rend sze rû ló ver seny-fo ga dá si for mák egy más -
sal össze füg gés ben van nak.

71/E.  § (1) A to ta li za tõ ri rend sze rû ló ver seny fo ga dás
fo ga dá si for má i nak és a buk mé ke ri rend sze rû lóverseny -
fogadás rész le tes sza bá lya it a rész vé te li sza bály za tok
( totalizatõri és buk mé ke ri sza bály za tok) tar tal maz zák.

(2) A szer ve zõ kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a rész -
vé te li sza bály za tok a fo ga dás fel vé te li he lye ken a fo ga dók
ren del ke zé sé re áll ja nak.”

24.  §

A Vhr. 72.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új f) pont tal egé -
szül ki:

[(2) A rész vé te li sza bály zat nak tar tal maz nia kell:]
„f) a nye re mény iga zo lás ki adá sá nak fel té te le it.”

25.  §

A Vhr. 87.  § 13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„13. pró ba já ték: a hely szí ni el len õr zés azon for má ja,
amely nek ke re té ben az ál la mi adó ha tó ság jog sza bály ban
elõ írt fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben vesz részt a sze ren -
cse já ték ban, to váb bá a mé rés ügyi szerv ál tal a hi te le sí té si
en ge dé lye zés so rán le foly ta tott vizs gá lat és a pénz nye rõ
au to ma ta szer vi ze lé se, ja ví tá sa so rán a mé rés ügyi szerv
 jelenlétében le foly ta tott vizs gá lat;”

26.  §

A Vhr. 1. szá mú mel lék le te az e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

27.  §

A Vhr. 6. szá mú mel lék le te az e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

28.  §

A Vhr. 7. szá mú mel lék le te az e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

29.  §

A Vhr. az e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti 14. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

30.  §

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

(2) A Vhr. 1.  § (6) be kez dé se, 24.  § (6) be kez dé se, 44.  §
(3) be kez dés a) pont ja, 75.  § (2) be kez dés a) pont ja, 77.  §
(5) be kez dé se, 84.  § (1) be kez dé se és 87.  § 15. pont ja ha tá -
lyát vesz ti.

(3) Ha tá lyát vesz ti a bin gó já ték sza bá lya i ról  szóló
20/1991. (XII. 30.) MKM–PM együt tes ren de let, va la mint
a ló ver seny fo ga dás sza bá lya i ról  szóló 20/1991. (XI. 5.)
FM–PM együt tes ren de let 2–10.  §-a.

(4) A sze ren cse já ték-szer ve zõ nek a rész vé te li sza bály -
zat, il let ve a lá to ga tá si sza bály zat e ren de let 6.  §-a, 12.  §-a,
21.  §-a és 24.  §-a sze rin ti mó do sí tá sá ról – igaz ga tá si-szol -
gál ta tá si díj meg fi ze té se nél kül – 2008. már ci us 31-éig kell 
gon dos kod nia.

(5) Az ál la mi adó ha tó ság kö te les a ké rel me zõ nek az
 általa be je len tett bank szám la szám ra a be fi ze tett igazga -
tási-szolgáltatási díj fe lét át uta lás sal vissza té rí te ni, ha ezen 
ren de let ha tály ba lé pé se elõtt in dult, pénz nye rõ au to ma ta
és já ték te rem so ron kí vü li en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já -
rást az elõ írt ha tár idõn be lül nem foly tat ta le.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult, pénz -
nye rõ au to ma ták és já ték ter mek so ron kí vü li en ge dé lye zé -
sé re irá nyu ló el já rás ban a szer ve zõ kö te les a Vhr. 77.  §
(4) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott engedélye -
zési díj két sze re sét meg fi zet ni.

(7) E ren de let 1–29.  §-a, 30.  § (2) és (3) be kez dé se, va la -
mint 1–4. szá mú mel lék le te 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát
vesz ti. E ren de let 30.  § (5)–(6) be kez dé se 2008. jú li us
1-jén ha tá lyát vesz ti. E be kez dés, va la mint e ren de let 30.  §
(4) be kez dé se 2010. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

1. számú melléklet
a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelethez

A Vhr. 1. szá mú mel lék le te 1. pont já nak utol só mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ké rel me zõ kül föl di ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je vagy tag -
ja ese tén az 1. pont a), b) és e) al pont ja i ban sze rep lõ ok ira -
tok kal egyen ér té kû kül föl di ok ira tot, az Szjtv. 2.  § (5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kat iga zo ló kül föl di ok ira tot és 
ezek alap já ul szol gá ló ké rel met, va la mint ezek hi te les for -
dí tá sát kell be nyúj ta ni.”

2. számú melléklet
a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelethez

A Vhr. 6. szá mú mel lék le té nek 10. pont ja a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:
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„Ezen a jog cí men kell az új jegy zõ könyv ben rög zí te ni
a ko ráb bi havi pénz for gal mi je len tés és a já ték te rem üze -
mel te té sé hez kap cso ló dó jegy zõ könyv meg sem mi sü lé sét
a meg sem mi sü lést vagy az ar ról való tu do más szer zést
köve tõen ha la dék ta la nul.”

3. számú melléklet
a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelethez

1. A Vhr. 7. szá mú mel lék le te 4. pont já nak utol só mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A jegy zõ köny vet a mé rés ügyi szerv je len lévõ kép vi se -
lõ jé nek alá kell ír nia.”

2. A Vhr. 7. szá mú mel lék le té nek 7. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. Egyéb
Min den az 1–6. pont ban nem em lí tett, a PA üze mel te té -

sé vel kap cso la tos, il let ve a PA-t érin tõ be jegy zést ezen
a jog cí men kell meg ten ni. Ezen a jog cí men kell be je gyez ni 
a bi zony lat tömb meg nyi tá sát, amely nek so rán a PA egye di 
azo no sí tás ra al kal mas jel zé se it fel kell tün tet ni. Ezen
a jog cí men kell to váb bá az új jegy zõ könyv be be je gyez ni
a ko ráb bi jegy zõ könyv meg sem mi sü lé sét a meg sem mi sü -
lést vagy az ar ról való tu do más szer zést köve tõen ha la dék -
ta la nul.”

4. számú melléklet
a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelethez

„14. számú melléklet
a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez

A nyereményigazolás kitöltése és kezelése
játéktermekben

A bi zony lat nyom dai úton elõ re sor szá mo zott, 50 la pos,
há rom pél dá nyos tömb. Fel hasz ná lá sa emel ke dõ szám sor -
rend ben tör té nik. A ki ha gyott, fel nem hasz nált la po kat
 áthúzással ér vény te le ní te ni kell. Meg õr zé sük re, ke ze lé -
sük re a szi go rú szám adá sú nyom tat vá nyok ra vo nat ko zó
elõ írásokat kell al kal maz ni.

A ki töl tött iga zo lás elsõ pél dá nyát a já té kos nak kell át -
ad ni, a má so di kat (mely a já té kos azo no sí tá sá ra szol gá ló
sze mé lyes ada to kat nem tar tal maz za) a ki ál lí tást kö ve tõ
nyolc na pon be lül az APEH Köz pon ti Hi va ta lá nak meg
kell kül de ni, vagy az APEH Köz pon ti Hi va ta la ál tal mû -
köd te tett Sze ren cse já ték fel ügye le ti Köz pon ti Ügy fél szol -
gá la ti Iro dán, il let ve az APEH Köz pon ti Hi va ta lá nak ki he -
lye zett sze ren cse já ték fel ügye le ti fel ada tot el lá tó szer ve -
ze ti egy sé gé nél le kell adni. A har ma dik pél dány min den
eset ben a tömb ben ma rad.

Az iga zo lás át vé te lét a já té kos alá írá sá val kell el is mer -
tet ni. A já ték te rem ben egy ide jû leg egy bi zony lat tömb
hasz nál ha tó. A hasz ná lat ban lévõ bi zony lat tömb utol só
lap já nak fel hasz ná lá sa után nyit ha tó új tömb.

Új sor szá mú bi zony lat meg nyi tá sa, ki töl té se min den
eset ben kö te le zõ a nye re mény át vé te lé vel egy ide jû leg,
amennyi ben a nye re mény egy pénz nye rõ au to ma tán meg -
ha lad ja a 200 ezer fo rin tot, és ezt a já té kos a nye re mény
 kifizetésekor kéri. Nye re mény iga zo lást ki zá ró lag a nye re -
mény ki fi ze té se kor le het ki ad ni, ezt köve tõen nye re mény -
iga zo lás nem ál lít ha tó ki. Hi bás adat be jegy zé se ese tén az
iga zo lást át hú zás sal ér vény te le ní te ni kell, és új iga zo lást
kell ki ál lí ta ni. A ron tott iga zo lást a hi bát lan iga zo lás sal
egy ide jû leg meg kell kül de ni az ál la mi adó ha tó ság nak.”

A szociális és munkaügyi miniszter
31/2007. (XII. 21.) SZMM

rendelete

az akkreditációs eljárás és követelményrendszer
részletes szabályairól  szóló

24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról

A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény 4.  §-a
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az akk re di tá ci ós el já rás és kö ve tel mény rend szer rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[In téz mény-akk re di tá ci ót – az Fktv.-ben, va la mint a fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt kép zé si prog -
ra mok akk re di tá ci ó já nak sza bá lya i ról  szóló 22/2004.
(II. 16.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: kor mány ren -
de let) meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – az a fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mény kap hat, amely]

„f) a te vé keny sé gé rõl nyúj tan dó tá jé koz ta tás, va la mint a 
kép zé si prog ra mok le bo nyo lí tá sa ér de ké ben in for má ci ós,
ügy fél szol gá la ti és pa nasz ke ze lé si rend szert mû köd tet.”

2.  §

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

„(1) A ké rel me zõ in téz mény nek a kép zés hez kap cso ló -
dó an az Fktv. 29.  §-ának 7. pont já ban meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zé si szol gál ta tá sok kö zül az elõ ze tesen meg szer -
zett tu dás fel mé ré se szol gál ta tá son túl leg alább egy szol -
gál ta tást nyúj ta nia, és ezt do ku men tál nia kell.”

2007/180. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13431



3.  §

Az R. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem ad ha tó in téz mény-akk re di tá ció, ha]
„b) a ké rel me zõ in téz mény a kép zé si te vé keny ség foly -

ta tá sá tól el til tó in téz ke dés ha tá lya alatt áll,”

4.  §

Az R. 15.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény ál tal ki dol go zott
kép zé si prog ram ak kor akk re di tál ha tó, ha]

„e) a kép zé si prog ram meg valósítható a kép zés sze mé -
lyi és tár gyi fel té te le i vel (1. szá mú mel lék let I. 2. és
II. 1–5. pont jai), a vá lasz tott mód szer rel, az adott cél cso -
port ban, az adott idõ tar tam alatt,”

5.  §

Az R. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az in téz mény- és prog ra makk re di tá ció irán ti ké rel -
met, il let ve a más tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján akk re di -
tált, vagy ha tó sá gi jog kör ben en ge dé lye zett kép zé si prog -
ram el is me ré se irán ti be je len tést [Fktv. 19.  § (3) bek.] az
e ren de let ben elõ írt mel lék le tek kel együtt az NSZFI-nél
egy gépi adat hor do zón és há rom össze fû zött, nyom ta tott
pél dány ban kell elõ ter jesz te ni.”

6.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § (1) A FAT az akk re di tá ció irán ti ké re lem rõl, az

Fktv. 19.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti be je len tés tár gyá -
ban, il let ve az Ok ta tá si Hi va tal ál tal meg kül dött jegy zék
el fo ga dá sá ról – az NSZFI ál tal dön tés re elõ ké szí tett ügy
ira tai alap ján – tes tü le ti ülé sén ha tá roz.

(2) A FAT a ké re lem nek, il let ve a be je len tés nek helyt
adó, to váb bá az (1) be kez dés sze rin ti jegy zék el fo ga dá sá -
ról  szóló ha tá ro zat meg ho za ta lá val egy ide jû leg az akk re -
di tá ci ó ra vo nat ko zó an ta nú sít ványt ál lít ki.”

7.  §

Az R. 27.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ o) pont
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kor mány ren de let 14/A.  §-a sze rin ti egy sze rû sí tett
 intézmény-akkreditáció irán ti ké rel met az 5. szá mú mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni. A ké -
re lem hez mel lé kel ni kell]

„o) az in téz mény ál tal meg valósított fel nõtt kép zé si
prog ram akk re di tá ci ós ta nú sít vá nyá nak má so la tát, il let ve
a szak kép zõ in téz mény azon is ko lai rend sze rû szak mai
prog ram ja i nak fel so ro lá sát, ame lye ket a fel nõtt kép zés
 keretében azo nos fel té te lek mel lett  valósítanak meg.”

8.  §

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

9.  §

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

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 4.  §-ának (2) be kez dé se,
b) 14.  §-a,
c) 23.  §-ának (2) be kez dé se,
d) 24.  §-ának (2) be kez dé se,
e) 28.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint
f) 3. szá mú mel lék le te.

(3) A ren de let ren del ke zé se it a fo lya mat ban levõ ügyek -
ben is al kal maz ni kell.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15. na pon ha tá lyát 
vesz ti az 1–8.  §, va la mint a 9.  § (2) be kez dé se.

(5) Az R. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(6) E ren de let 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 31/2007. (XII. 21.) SZMM rendelethez

„1. számú melléklet
a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez

Képesítési elõ írások és tárgyi feltételek

I.

1. A fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban álló kép -
zé sért fe le lõs ve ze tõ vég zett sé ge:

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és ta ná ri vagy andra -
gógiai szak kép zett ség, vagy

– fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és leg alább 3 éves ok ta -
tói, pe da gó gus-mun ka kör ben szer zett gya kor lat, vagy

– ok ta tói te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó ok irat és leg -
alább 5 éves fel nõtt kép zé si gya kor lat.
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Nyel vi kép zés ese tén:
– a nyel vi kép zés nek meg fe le lõ sza kos ta ná ri fel sõ fo kú 

is ko lai vég zett ség és leg alább 3 éves ok ta tói gya kor lat.

2. Cso port lét szá mok, ok ta tók vég zett sé ge:

Szak mai kép zés ese tén:
– cso port lét szám (ki vé ve a táv ok ta tás, e-le ar ning)

irány szá ma:
25 fõ (el mé le ti kép zés ese tén)
12 fõ (gya kor la ti kép zés ese tén)

– ok ta tói vég zett ség:
el mé le ti ok ta tás:
= a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ fel sõ fo kú is -

ko lai vég zett ség és ta ná ri szak kép zett ség, vagy
= a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ fel sõ fo kú is -

ko lai vég zett ség és 2 éves ok ta tói gya kor lat;

gya kor la ti kép zés:
= a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ fel sõ fo kú is -

ko lai vég zett ség és leg alább 1 év, szak irá nyú
szak mai gya kor lat, vagy

= leg alább a kép zés szak irá nyá nak meg fe le lõ kö -
zép fo kú vég zett ség és 3 év szak irá nyú szak mai
gya kor lat.

Nyel vi kép zés ese tén:
– cso port lét szám irány szá ma: 12 fõ
– ok ta tói vég zett ség ál ta lá nos nyel vi kép zés ese tén:

az ok ta tott órák leg alább 80%-a ese té ben az ok ta tó -
nak ren del kez nie kell:

= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel (egye te mi vagy
 fõiskolai ok le vél), és

= a nyel vi kép zés nek meg fe le lõ sza kos ta ná ri szak -
kép zett ség (1), és

= ma gas szin tû nyelv tu dás sal (anya nyel vi be szé lõ
vagy CEF – Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia ke ret,
KER – C1 szin tû nyelv tu dás);

– ok ta tói vég zett ség szak nyel vi kép zés ese tén:
= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és a nyel vi kép zés -

nek meg fe le lõ sza kos ta ná ri szak kép zett ség, és
= ma gas szin tû nyelv tu dás (anya nyel vi be szé lõ

vagy CEF – Kö zös Eu ró pai Re fe ren cia ke ret,
KER – C1 szin tû nyelv tu dás).

Ál ta lá nos kép zés ese tén:
– cso port lét szám irány szá ma: 25 fõ
– ok ta tói vég zett ség:

fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség

Hát rá nyos hely ze tû ek kép zé se ese tén:
– cso port lét szám irány szá ma: 15 fõ
– ok ta tói vég zett ség:

el mé le ti ok ta tás:
= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és ta ná ri szak kép -

zett ség vagy and ra gó gi ai szak kép zett ség, vagy
= pszi cho ló gia szak kép zett ség;

gya kor la ti kép zés:
= fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és ta ná ri vagy and -

ra gó gi ai szak kép zett ség, vagy
= pszi cho ló gi ai szak kép zett ség, to váb bá
= leg alább 5 év szak mai/fel nõtt kép zé si gya kor lat.

II.

1. Ok ta tó te rem (el mé le ti kép zés ese tén):

– hall ga tói asz ta lok, szé kek a kép zé si prog ram ban
meg ha tá ro zott cso port lét szám figye lembe véte lével (hát rá -
nyos hely ze tû ek ese té ben spe ci á lis igé nye ket ki elé gít ve),

– ok ta tói asz ta l és szék, ok ta tó ter men ként 1-1 db,
– táb la, ok ta tó ter men ként 1 db,
– ru ha tá ro ló vagy fo gas, a kép zé si prog ram ban meg ha -

tá ro zott cso port lét szám figye lembe véte lével,
– sze mét tá ro ló he lyi sé gen ként 1 db.

2. Ok ta tó te rem in for ma ti kai kép zés ese tén:

– részt ve võn ként 1 szá mí tó gé pes mun ka hely, to váb bá
leg alább 1 in ter net-hoz zá fé ré si le he tõ ség és nyom ta tó biz -
to sí tá sa,

– a kép zé si prog ra mok meg valósításához szük sé ges
szoft ve rek.

3. Ok ta tó te rem nyel vi kép zés ese tén:

– ok ta tó ter men ként az ál ta lá nos fel sze re lé sen túl hang -
fel vé tel le ját szá sá ra al kal mas be ren de zés.

4. Kép zé si hely szí nen ként a kép zés jel le gé tõl füg gõ en
ok ta tá si se géd anya gok sok szo ro sí tá sá ra al kal mas be ren -
de zés (pl. fény má so ló),

nyel vi kép zés ese tén:
– Tv és vi deó vagy DVD

5. Gya kor la ti kép zõ hely:

A kép zé si terv ben sze rep lõ prog ra mok meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges esz kö zök, fel sze re lé sek, egyéb tár gyi fel té -
te lek biz to sí tá sa. OKJ-ben sze rep lõ szak ké pe sí tés meg -
szer ve zé sé re irá nyu ló fel nõtt kép zés ese tén a szak ké pe sí tés 
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott esz -
köz jegy zék sze rin ti fel té te lek biz to sí tá sa.

6. Ügy fél szol gá lat:

– elekt ro ni kus, il let ve ve ze té kes te le fo nos el ér he tõ ség,
– az ügy fél szol gá la ti te vé keny ség el lá tá sá ra al kal mas

iro da he lyi ség,
– elekt ro ni kus táv ok ta tás ese tén a tel jes körû elektro -

nikus kap cso lat tar tás
biz to sí tá sa.”
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A szociális és munkaügyi miniszter
32/2007. (XII. 21.) SZMM

rendelete

a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásba
vételének részletes szabályairól  szóló

48/2001. (XII. 29.) OM rendelet módosításáról

A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény 4.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zá sa
alap ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tás ba
vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2001. (XII. 29.)
OM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az e ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni a fel -
sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Ftv.) 1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt felsõok -
tatási in téz mé nyek re, amennyi ben ezen in téz mé nyek az
Fktv. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel nõtt -
kép zé si te vé keny sé get foly tat nak, ki vé ve, ha az egy út tal
az Ftv. ha tá lya alá tar to zó kép zé si te vé keny ség nek is
 minõsül.”

2.  §

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

[A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met a 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell elõ ter jesz te ni.
A ké re lem hez csa tol ni kell:]

„a) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Gt.) ha tá lya alá tar to zó ké rel me zõ
– ide ért ve a köz hasz nú tár sa sá got is – ese tén a cég bí ró ság
ál tal ki bo csá tott 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot;”

3.  §

Az R. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tást ve ze tõ a nyil ván tar tás ba vé telt meg -
tagadja, ha]

„d) a ké rel me zõ a fel nõtt kép zé si te vé keny ség foly ta tá -
sá tól  való el til tást ki mon dó ha tá ro zat ha tá lya alatt áll.”

4.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ g) és h) pont tal egé szül ki:
[A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz ményt a nyil ván tar tást

ve ze tõ tör li a nyil ván tar tás ból, ha]
„g) az el len õr zés so rán meg ál la pít ja, hogy a kép zés ben

részt ve võ vel fel nõtt kép zé si szer zõ dést leg ké sõbb a kép -
zés meg kez dé sé nek nap já ig nem kö tött,

h) azt az Ok ta tá si Hi va tal – a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 
nyil ván tar tá sá ból  való tör lés re te kin tet tel – kezdemé -
nyezi.”

5.  §

Az R. 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A nyil ván tar tást ve ze tõ a fel nõtt kép zést foly ta tó in -
téz mé nyek két éves te vé keny ség-be szá mo ló ját éven te, a
tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31. nap já ig át ad ja a Hi va tal nak, 
amely a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis 30. nap já ig el ké szí ti
a fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal elõ írt össze sí té se -
ket, és gon dos ko dik azok nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról.”

6.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek NYILATKOZAT
a nyel vi kép zés rõl címû „A” ré sze alá tar to zó táb lá zat fej -
ré szé ben a „NYAK akk re di tá ci ós lajst rom szám” szö veg -
ré sze he lyé be az „Ok ta tá si Hi va tal ha tá ro za tá nak szá ma”
szö veg rész lép.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek „A fel nõtt kép zé si
 tevékenység kö ré be tar to zó kép zé sek és a kép zé sek hez
kap cso ló dó szol gál ta tá sok azo no sí tói (Az A–D sze rin ti
nyi lat ko za tok ki töl té sét se gí tõ út mu ta tó)” címû ré sze alá
tar to zó táb lá zat ban a „7000 – egye di te ma ti ká jú kép zés”
szö veg rész he lyé be a „7000 – KER szin tek hez nem il lesz -
ke dõ, KER szint ek rend sze ré ben nem el he lyez he tõ, spe -
ciális, egyé ni igé nye ket ki elé gí tõ, funk ci o ná lis kép zés”
szö veg rész lép.

7.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
13.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(3) A ren de let ren del ke zé se it a hatályba lépését köve -
tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15. na pon ha tá lyát 
vesz ti az 1–6.  §, va la mint a 7.  § (2) be kez dé se.

(5) Az R. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(6) E ren de let 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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A szociális és munkaügyi miniszter
33/2007. (XII. 21.) SZMM

rendelete

a felnõttképzést folytató intézmények ellenõrzése
során kiszabható bírságról  szóló

1/2005. (I. 19.) FMM rendelet módosításáról

A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény
10.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, 
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek el len õr zé se so -
rán ki szab ha tó bír ság ról  szóló 1/2005. (I. 19.) FMM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben az el len õr zés hez szak ér tõ igény be vé -
te le szük sé ges, az el já rás ba egy, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um ál tal ve ze tett or szá gos szak ér tõi nyil ván tar -
tás ba fel vett, fel nõtt kép zé si igaz ga tás te rü le ten be jegy zett
szak ér tõt vagy az Fktv. 10.  §-ának (6) be kez dé se alap ján
a szak ma i lag ille té kes te rü le ti gaz da sá gi ka ma rát kell be -
von ni.”

2.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § A bír ság ból be folyt pénz összeg a fel nõtt kép zés

 érdekében vég zett fej lesz tõ te vé keny ség tá mo ga tá sá ra
hasz nál ha tó fel.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
3.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(3) A ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15. na pon ha tá lyát 
vesz ti az 1–2.  §, va la mint a 3.  § (2) be kez dé se.

(5) Az R. 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(6) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A szociális és munkaügyi miniszter
34/2007. (XII. 21.) SZMM

rendelete

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési
kötelezettsége alól történõ mentesítéshez szükséges
állapotfelmérésrõl, valamint a mentesítési eljárás

szakértõi, illetve hatósági közvetítõi díjairól

Az egyes adótör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi
CXXVI. tör vény 357.  §-a (2) be kez dé sé nek a) 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 (2) be -
kez dé sé nek a) és c) pont já ban, va la mint a mun ka vé de lem -
rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény 88.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban fog lalt
fel adat kö röm ben el jár va – a 2–3.  § te kin te té ben a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban fog lalt
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel, a 4.  § (2) be -
kez dé se te kin te té ben az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és 
ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el já ró egész -
ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) A kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té se
alól tör té nõ men te sí tés re irá nyu ló ké rel met be nyúj tó fog -
lal koz ta tó, egyé ni vál lal ko zó a kor ked vez mény-biz to sí tá si 
já ru lék meg fi ze té se alól tör té nõ men te sí tés el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 2.  §-ában fog lalt, az ál la pot fel mé rés elvég -
zésére vo nat ko zó kö te le zett sé gét – mun ka he lyen ként és
mun ka kö rön ként – az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott adat lap ki töl té sé vel tel je sí ti.

(2) Az adott mun ka kör re jel lem zõ mun ka ener gia-for ga -
lom, klí ma pa ra mé te rek, va la mint zaj ex po zí ció ese té ben az 
adat la pon egy év nél nem ré geb bi mé ré si ada tok tün tet he -
tõk fel. A mé ré sek rõl ké szült jegy zõ köny vet az adat lap hoz 
csa tol ni kell.

2.  §

A kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té si kö te -
le zett sé ge alól tör té nõ men te sí tés re irá nyu ló el já rás ban
(a továb biak ban: men te sí té si el já rás) az R. 4.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint szak ér tõ ként köz re mû kö dõ Or szá -
gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té ze tet 
meg il le tõ szak ér tõi dí jat a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott mér té kû díj té te lek alap ján kell meg ál la pí ta ni.
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3.  §

A men te sí té si el já rás ban igény be ve he tõ ha tó sá gi köz -
ve tí tõ mun ka dí ja órán ként 5000 fo rint, amely az ál ta lá nos
for gal mi adót nem tar tal maz za.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 6. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mun ka -
kö ri, szak mai, il let ve sze mé lyi hi gi é nés al kal mas ság or vo -
si vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl  szóló 33/1998.

(VI. 24.) NM ren de let 7.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 
g) pont tal egé szül ki:

[So ron kí vü li mun ka kö ri vagy szak mai al kal mas sá gi
vizs gá la tot kell vé gez ni]

„g) ha az a kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze -
té si kö te le zett sé ge alól tör té nõ men te sí tés re irá nyu ló, a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti ké re lem be -
nyúj tá sá hoz szük sé ges.”

(3) A (2) be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti. E ren del ke zés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so -
dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

13436 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

1. számú melléklet a 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelethez

ADATLAP A FOGLALKOZTATÓI ÁLLAPOTFELMÉRÉSRÕL

1. A mun ka kör és a mun ka hely meg ne ve zé se: .................................................

.................................................

2. Mun ka idõ:

  – tény le ges napi mun ka idõ tar ta ma: ...............................................  óra

  – túl mun ka át la gos idõ tar ta ma: ......................................................  óra/hét

3. Mû szak rend

  a) egy mû sza kos

  b) két mû sza kos

  c) há rom mû sza kos

  d) fo lya ma tos

  e) az a)–d) pont ban fog lal tak kom bi ná ci ó ja

    és pe dig: ...............................................

4. A mun ka ener gia-for ga lom1 mér té ke fi zi kai mun ka ese tén fér fi ak nál ..... kJ/min, vagy
..... dHR2/min

nõk nél ..... kJ/min, vagy
..... dHR2/min

5. Mun ka kör re jel lem zõ klí ma pa ra mé te rek3

  – me leg mun ka kör nye zet ..... EH/KEH °C

   = kö zel azo nos klí ma kör nye zet ben ..... EH/KEH °C

   = tér ben és/vagy idõ ben egy más tól el té rõ klí ma kör nye zet ben

  – mes ter sé ges hi deg mun ka kör nye zet
–..... °C
a mun ka idõ ..... %-ában

  – vál ta ko zó mun ka klí ma

   = kül sõ kör nye zet .....°C

   = bel sõ mun ka kör nye zet .....°C

  – al kal ma zott mun ka/pi he né si rend mun ka vég zés ..... az össz mun ka idõ
%-ában

pi he nés ..... az össz mun ka idõ
%-ában

6. Kény szer test hely zet ben vég zett mun ka4

  a napi mun ka idõ ........ %-ában



7. Is mét lõ dõ és/vagy egy ol da lú moz gás sal járó te vé keny ség5

  a napi mun ka idõ .......... %-ában

8. Je len tõs szel lem i, fi gyel mi igény be vé tel lel járó mun ka za va ró za jos
  kör nye zet ben1 (a zaj adott mun ka kör re jel lem zõ, mért ér té ke6)

.......... dB(A)

9. Ma gas ban vég zett mun ka (3 mé ter fe lett)

10. Föld alatt vég zett mun ka

  a mun ka idõ .......%-ában

11. Tûz- és rob ba nás ve széllyel járó mun ka vég zés és/vagy mun ka-
  kör nye zet

12. Fe szült ség alat ti mun ka vég zés7

13. A fog lal koz ta tott a mun ka vég zés so rán sa ját vagy má sok tes ti ép-
  sé gét és/vagy va gyo ni ér té ke ket az át la gost meg ha la dó mér ték ben
  ve szé lyez tet he ti8

14. Ál lan dó idõ kény szer ben vég zett, fi gyel mi igény be vé tel lel járó
  mun ka

15. Csa lád tól tá vo li tar tós mun ka vég zés, ön ma gá ban vagy a rend szer-
  te len ét ke zé si, kom for tot nél kü lö zõ pi he né si le he tõ ség gel

1 A mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együt tes ren de let alap ján, az Adat lap ki töl té si 
út mu ta tó já ban fog lalt „A” és „B” táb lá za tok figye lembe véte lével.

2 dHR: a mû szak át lag pul zus szám és a nyu gal mi pul zus kü lönb sé ge.
3 A mun ka he lyek mun ka vé del mi kö ve tel mé nye i nek mi ni má lis szint jé rõl  szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együt tes ren de let alap ján.4 Az izom ros tok

tar tó san meg fe szült ál la pot ban van nak (pl. tér del ve, gug gol va, fek võ test hely zet ben, ki nyúj tott ka rok kal ol dalt, vagy fej fe lett vég zett mun kák).
5 A kéz kis ana tó mi ai kép le te it érin tõ, erõ ki fej tés sel járó és/vagy per cen ként 20-nál na gyobb gya ko ri ság gal is mét lõ dõ mun ka vég zés.
6 A mun ka vál la ló kat érõ zaj ex po zí ci ó ra vo nat ko zó mi ni má lis egész sé gi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek rõl  szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM ren de let sze rin ti

mé ré sek alap ján.
7 A Fe szült ség Alat ti Mun ka vég zés Biz ton sá gi Sza bály za tá nak ha tá lya alá tar to zó mun ka vég zés [72/2003. (X. 29.) GKM ren de let].
8 Pszi chés ter he lés ne he zí tõ kö rül mé nyek kö zött (pl. olyan mun ka vég zés, amely em be re kért, anya gi ér té ke kért való nagy fe le lõs ség vi se lé sé vel jár, dön tést 

igé nyel ne he zen át te kint he tõ és/vagy új hely ze tek ben, hi á nyos és/vagy el lent mon dó in for má ci ók, bo nyo lult sza bá lyok, össze füg gé sek, uta sí tá sok alap ján, egy -
mást gyor san kö ve tõ prob lé mák kal járó hely ze tek ben).

Ki töl té si út mu ta tó

Amennyi ben az Adat lap va la mely pont ja(i) az adott mun ka kört jel lem zi(k), úgy kér jük ezt a sor vé gén sze rep lõ négy -
zet be tett „x” jel zés sel je lez ni. Kér jük to váb bá a vá la szo kat a ki pon to zott he lye ken be írás sal vagy sza bad lap út ján kö zöl -
ni. Utób bi eset ben a kér dés sor szá má ra kell hi vat koz ni, il le tõ leg a sza bad la pos köz lés té nyét az Adat la pon is je lez ni kell!

Se géd let az Adat lap 4. pont já nak ki töl té sé hez

Az is mer te ten dõ mód szer rel a mun ka-ener gia szük ség le tet szá mít hat juk ki, te hát azt az ener gia szük ség le tet, ame lyet
a dol go zó az alap-ener gia szük ség le ten fe lül igé nyel mun ka te vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz.

A mód szer fel té te le zi az „A)” és „B)” jelû táb lá zat meg fe le lõ al kal ma zá sát. A táb lá za tok a mun ka te vé keny ség nek két
össze te võ jét kü lön böz te tik meg. Ezek:

A) test hely ze tek és hely vál toz ta tó moz gá sok,

B) mun ka vég zé si mó dok.

A dol go zó mun ka-ener gia szük ség le tét A) és B) össze ge adja. A táb lá za tok ban az ener gia szük ség le tek kJ/min ér ték ben 
kerül tek fel tün te tés re.
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A) táblázat

Test hely zet- és hely vál toz ta tó
moz gá sok

Se bes ség
(km/h)

Ener gia szük ség let
(kJ/min)

Kód

Ülés (fek vés) – 1,0–(2,0) A1

Ál lás (tér de lés, gug go lás, ál lás meg ha jol va) – 1,5–(2,5) A2

Já rás sima, ke mény ta la jon
 víz szin tes 3 8,0 A3

4 11,0 A4

5 14,0 A5

 10%-os lej tõn fel fe lé 3 16,0 A6

4 22,0 A7

 10%-os lej tõn le fe lé 5 11,0 A8

Já rás üze mi te re pen
 víz szin tes 4 11,0–14,0 A9

 10%-os lej tõn fel fe lé 3 20,0 A10

4 26,0 A11

 10%-os lej tõn le fe lé 4 14,0 A12

Já rás sza bad föl di te re pen
 víz szin tes 4 14,0–20,0 A13

 10%-os lej tõn fel fe lé 3 25,0 A14

4 34,0 A15

 10%-os lej tõn le fe lé 4 16,0 A16

 20%-os lej tõn fel fe lé 2 27,0 A17

3 38,0 A18

 20%-os lej tõn le fe lé 3 18,0 A19

Já rás lép csõn
 fel fe lé

(lép csõ fok/min)
60 31,0 A20

80 37,0 A21

 le fe lé 60 11,0 A22

Ülé sen és ál lá son ül dö gé lést és áll do gá lást kell ér te ni, amely be ki sebb hely zet- és hely vál toz ta tó moz gá sok is tar toz -
nak, mint pl. az, hogy ülés köz ben a dol go zó moz go ló dik, egyik ol da lá ról a má sik ra dõl, néha né hány má sod perc re fel áll,
il let ve ál lás köz ben test sú lyát egyik lá bá ról a má sik ra he lye zi, idõn ként egy-két lé pést tesz. Elõ for dul, hogy a dol go zó
mun ka köz ben fek szik, tér del vagy gug gol. A fek vést ülés ként, a tér de lést és gug go lást ál lás ként szá mol juk el.

A já rás fo gal má val nincs el len tét ben, ha a dol go zó já rás köz ben egy-két perc re meg áll, ugyan ak kor pl. az ácso rog va
já rást nem mi nõ sít het jük já rás nak. A já rás ugyan is leg alább kb. 3 km/h se bes sé gû ha la dást té te lez fel, míg az ácso rog va
já rás se bes sé ge en nél ki sebb. Ak kor já runk el he lye sen, ha az ácso rog va já rást ál lás ra és já rás ra bont juk, vagy – kis sé
 elnagyolva – az ál lás és a já rás ener gia szük ség le té nek össze gét fe lez zük. Így pl. a szö võ nõ test hely ze tét és hely vál toz ta tó 
moz gá sát nem le het áll do gá lás sal vagy jár ká lás sal jel le mez ni: a szö võ nõ áll do gál és jár kál.

Fon tos, hogy te kin tet tel le gyünk a já rás fel té te le i re: kü lönb sé get kell ten ni víz szin tes vagy lej tõs pá lya vagy lép csõ
 között; ügyel ni kell a ha la dás irá nyá ra (fel fe lé vagy le fe lé) és a pá lya ta la já nak mi nõ sé gé re (sima, ke mény, üze mi,
 szabadföldi te rep).

A táb lá za tok ener gia szük ség le ti ada to kat tar tal maz nak a víz szin tes és lej tõs pá lyán való já rás kor leg gyak rab ban elõ -
for du ló ha la dá si se bes sé gek re. A víz szin tes pá lyá hoz ké pest az emel ke dõ le küz dé se min dig ener gia igé nye sebb, vi szont
a lej tõn le fe lé já rás – le ga láb bis azo kon a ha tá ro kon be lül, ame lyek kel üze mi kö rül mé nyek kö zött ál ta lá ban szá mol ni
kell – könnyebb.

Üze mi te rep nek mi nõ sül nek ál ta lá ban a fel vo nu lá si te rü le tek, ko há sza ti üze mek ben az ön tõ csar no kok stb., egy szó val
mind azok a he lyek, ahol a ta laj nem süp pe dõ, de idõn ként át kell lép ni, meg kell ke rül ni ki sebb ki emel ke dõ tár gya kat.
A sza bad föl di te rep et tõl el sõ sor ban ab ban kü lön bö zik, hogy süp pe dõ, egye net len és a já rást egyéb kö rül mé nyek is ne he -
zí tik, mint pl. az, hogy a ta laj gyo mos, a kul túr nö vé nye ket át lé pe get ni, ke rül get ni kell stb.
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B) táblázat

Mun ka vég zé si mó dok
Ener gia szük ség let

kJ/min Kód

Kéz zel vég zett könnyû mun ka 1,0–3,0 B11

ne héz mun ka 3,0–5,0 B12

Egy kar ral vég zett könnyû mun ka 3,0–5,0 B21

ne héz mun ka 5,0–9,0 B22

Két kar ral vég zett könnyû mun ka 6,0–9,0 B31

ne héz mun ka 9,0–12,0 B32

Törzzsel és vég ta gok kal
vég zett könnyû mun ka 10,0–16,0 B41

kö ze pe sen ne héz mun ka 16,0–25,0 B42

ne héz mun ka 25,0–36,0 B43

igen ne héz mun ka 36,0– B44

A mun ka vég zé si mó do kat il le tõ en kü lönb sé get kell ten ni a kéz zel, az egy vagy két kar ral, va la mint a törzzsel és vég ta -
gok kal vég zett mun kák kö zött. A kéz zel vég zett mun ká kat az olyan moz du la tok jel lem zik, ame lyek ben lé nye gé ben csak
az uj jak és a csuk ló ízü le tei vesz nek részt. Ha a vég ta gok moz ga tá sa kö nyök- és váll ízü let bõl tör té nik, a te vé keny ség kar -
ral vég zett mun ká nak mi nõ sül. A törzzsel és vég ta gok kal vég zett mun kák gyûj tõ fo gal má ba azok a na gyobb erõ ki fej tést
igény lõ te vé keny sé gek tar toz nak, ame lyek a törzs iz mok fo ko zott igény be vé te lé vel jár nak.

A fel so rolt ka te gó ri á kon be lül fo ko za to kat kü lön böz te tünk meg. A kéz zel és kar ral vég zett mun kák ban ele gen dõ
a könnyû és ne héz fo ko zat el kü lö ní té se. A könnyû fo ko zat tól a ne he zet ál ta lá ban az kü lön böz te ti meg, hogy az utób bi ban 
a moz du lat va la mi lyen el len ál lás le küz dé sé vel jár együtt. A törzzsel és vég ta gok kal vég zett mun kák ban – mint hogy azok 
igen szé les tar to mányt hi dal nak át – cél sze rû a könnyû, kö ze pe sen ne héz, ne héz és igen ne héz fo ko za tok meg kü lön böz -
te té se.

Kéz zel vég zett vagy könnyû mun ká nak szá mít töb bek kö zött a kéz zel való írás, az elekt ro ni kus mû sze rek sze re lé se,
a szá mí tó gép ke ze lé se. El len ben bõr ne mû anya gok kézi var rá sa, amely már el len ál lás le küz dé sé vel jár, kéz zel való  ne héz
mun ká nak mi nõ sül. Ilyen jel le gû mun ka még a fu tó sza lag mel lett vég zett könnyû sze re lé si mun ka, ame lyet pl. csa var hú -
zó val vagy ki sebb vil lás kulccsal haj ta nak vég re.

Egy kar ral vég zett könnyû mun ká nak szá mít a kis el len ál lá sú eme lõ kap cso lók mû köd te té se, a szó ró pisz tollyal való
fes tés, a met szés, ha a vesszõ nem vas tag és nem kell haj lí ta ni. Az egy kar ral vég zett ne héz mun kák fo ko za tá ba tar toz nak
a he gesz tés, a kis mé re tû ka la páccsal vég zett ka la pá cso lá si mun kák, pl. ami kor a ci pész a talp ba szö get ver.

Két kar ral vég zett könnyû mun ká nak szá mít a sze mély gép ko csi ve ze té se, a fo nó nõ szál kö tö zé si te vé keny sé ge, a kézi
sza bás, az üveg fú vás, az esz ter gá lyos te vé keny sé ge ál ta lá ban, a cso ma go lá si fel ada tok (leg fel jebb 1-2 dg egység -
súlyokig). A lomb ge reb lyé zés is két ka ri könnyû mun ka, de már nem az a ta laj egyen ge tõ ge reb lyé zés ne héz ta la jon, mert
abba a törzs iz mai is ak tí van be kap cso lód nak.

Két ka ri ne héz mun ká nak mi nõ sül az ab lak tisz tí tás, a gyü mölcs sze dés, a kézi ra ko dás csí põ- és váll ma gas ság kö zött,
haj lon gás nél kül, leg fel jebb 15 kg egy ség tö me gig, ké zi ko csik hú zá sa-to lá sa víz szin tes, sima, ke mény ta la jon, 100 kg
hasz nos te he rig és az üres csil le to lá sa.

Törzzsel és vég ta gok kal vég zett könnyû mun ka a pad ló sú ro lás, a nagy mo sás kéz zel, a te re ge tés, a gya lu lás, a ta laj -
egyen ge tõ ge reb lyé zés ne héz ta la jon, kézi te her szál lí tás 10 kg hasz nos te he rig, ké zi ko csik hú zá sa-to lá sa víz szin tes,
sima, ke mény ta la jon 100–200 kg-os és csil le to lá sa 350 kg-ot meg nem ha la dó hasz nos ter he lés köz ben.

Kö ze pe sen ne héz fo ko zat nak te kint he tõ a leg több ko vá cso lás te vé keny ség, az ásás laza ta la jon, mo to ros fû ré szek ke -
ze lé se, a la pá to lá si mun kák 5 kg hasz nos te he rig, kézi te her szál lí tás 15–20 kg kö zött, üres ké zi ko csi hú zá sa-to lá sa víz -
szin tes, sima, ke mény ta la jon 200–400 kg, és csil le to lá sa 350–600 kg hasz nos te her rel.

A törzzsel és vég ta gok kal vég zett ne héz mun ká ra pél da a leg több csá ká nyos mun ka, la pá to lá si mun kák 5 kg hasz nos
 teher fe lett, 25–20 kg-os egy ség tö me gek ha jol ga tás sal egy be kö tött emel ge té se, a kézi te her szál lí tás 25–40 kg kö zött,
a ké zi ko csi hú zá sa-to lá sa üze mi te re pen 150 kg, vagy víz szin tes, sima, ke mény ta la jon 600–900 kg hasz nos te her rel.

Az igen ne héz fo ko zat ba so rol ha tók: ka zá nok kézi sa la ko zá sa, a hajk-ki vá gás az er dõ gaz da sá gi mun kák ban, anyag -
moz ga tás kézi ko csi val vagy csil lé vel, az elõ zõ ek ben meg adott hasz nos ter he lés fe lett.

A mun ka-ener gia szük ség let ki szá mí tá sá ra vo nat ko zó an az Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi
 Intézet hon lap ján (www.omfi.hu) pél da szá mí tás ta lál ha tó.
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2. számú melléklet a 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelethez

Az Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té ze tet a kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék meg fi ze té si
kö te le zett sé ge alól tör té nõ men te sí tés re irá nyu ló el já rás ban meg il le tõ szak ér tõi dí jat meg ala po zó díj té te lek:

Szak vé le mény el ké szí té sé nek díja   200 000 Ft

Hely szí ni szem le díja   50 000 Ft/szak ér tõ/nap

Klí ma mé rés díja   500 000 Ft/mun ka hely

A mun ka vál la ló szer ve ze te igény be vé te lé nek meg ha tá ro zá sa   500 000 Ft/mun ka kör

Zaj mé rés   200 000 Ft/mun ka hely

Fo ko zott pszi chés meg ter he lés vizs gá la ta   50 000 Ft/nap/mun ka kör
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A szociális és munkaügyi miniszter
35/2007. (XII. 21.) SZMM

rendelete

az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási

rendjérõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet
módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 4.  §
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz te rek kel – az egész -
ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el já ró egész ség ügyi mi nisz ter rel,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a)–l) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel,
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a)–k) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, 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 1.  §-ának g) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter rel, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel,
a kül ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 166/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a)–b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró kül ügy mi nisz ter rel, az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) és
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz ter rel, 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.  §-ának g)–h) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter rel, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a)–j) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró pénz ügy mi nisz ter rel –, to váb bá a Köz pon ti Sta tisz -
ti kai Hi va tal el nö ké vel és a Köz be szer zé sek Ta ná csa el nö -
ké vel egyet ér tés ben, va la mint a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának g) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend -
jé rõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 3.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(9) Ha a fel sõ fo kú szak ké pe sí tés fel vé te lé re vo nat ko zó 
ja vas la tot a fel sõ ok ta tá si in téz mény és a gaz da sá gi (szak -
mai) ka ma ra a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter rel kö tött
meg ál la po dás alap ján dol goz ta ki, ak kor a szak ké pe sí té -
sért fe le lõs mi nisz ter az (5) be kez dés sze rin ti vé le mé nyek
ki ké ré se nél kül, har minc na pon be lül dönt.”

(2) Az R. 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(6) Ha a Kez de mé nye zés olyan fel sõ fo kú szak ké pe sí -
tés fel vé te lé re irá nyul, ame lyet a fel sõ ok ta tá si in téz mény
és a gaz da sá gi (szak mai) ka ma ra a szak ké pe sí té sért fe le lõs 
mi nisz ter rel kö tött meg ál la po dás alap ján dol go zott ki, a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter az 5.  §-ban fog lal tak
figye lembe véte lével kez de mé nye zi az OKJ ki egé szí té sét
az NSZFT vé le mé nyé nek egy ide jû ki ké ré se mel lett.”



2.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az „Or szá gos Kép zé si
Jegy zék 2007.” al cí mû táb lá zat

a) fej lé ce, va la mint 21., 105., 138., 164., 283., 286.,
297., 300., 355., 385. sora he lyé be a je len ren de let mel lék -
le té ben fog lal tak lép nek, egy út tal az R. 1. számú mellék -
lete a je len ren de let mel lék le té ben sze rep lõ 421. és
422. sor ral egé szül ki, va la mint

b) 375. sor szá mú „te le pü lé si kö zös sé gi szol gál ta tó”
szak ké pe sí té se ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a „Jel ma gya rá zat”
rész ben a „3. osz lop – A szak ké pe sí tés köre” cím alatt
a „rész-szak ké pe sí tés” sza vak he lyé be a „rész szak ké pe sí -

tés”, a „rész-szak ké pe sí tést” szó he lyé be a „rész szak ké pe -
sí tést” szó lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az R. 4.  § (4) be kez dé sé ben „a fog lal koz ta tás po li ti -
kai és mun ka ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be „az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter rel” szö veg rész lép.

(3) Az R. 6.  §-a (9) be kez dé sé ben az „osz tá lyát” szö veg -
rész he lyé be az „év fo lya mát” szö veg rész lép.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 35/2007. (XII. 21.) SZMM rendelethez
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2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

21. 55 762 01 Ifjúságsegít 0 0 0 0 2 2001. i 2 év 3313 SZMM–OKM

31 863 01 Fegyverm szerész 0 0 0 0
1 év 1200 

óra
0 0 0 1 33 01 Vadászpuska m ves 5 400 óra

52 544 01 Robbantómester

0 1 0 0 52 01
Pirotechnikus (a szakirány 
megjelölésével)

400 óra

0 0 1 0 52 01 Bányászati robbantómester
0 0 1 0 52 02 Épületrobbantó-mester

33 522 04 Villanyszerel  4 1 0 0 0
3 év

3000 óra
0 0 0 1 33 01 Villamos alállomás üzemeltet 200 óra

0 0 0 1 33 03
FAM szerel  (a feszültségszint és a 
tevékenység megjelölésével)

200 óra

0 0 0 1 33 04 Villámvédelmi felülvizsgáló 300 óra

0 0 0 1 33 05
Kábelszerel  (feszültségszint 
megjelölésével)

800 óra

0 0 0 1 33 06 Érintésvédelmi felülvizsgáló 300 óra

0 0 0 1 33 07
Er sáramú berendezés 
szabványossági  felülvizsgáló

500 óra

54 344 02 Mérlegképes könyvel 0 0 0 0 1500 óra

0 0 0 1 61 01
Államháztartási mérlegképes 
könyvel

750 óra

0 0 0 1 61 02
Egyéb szervezeti mérlegképes 
könyvel

750 óra

0 0 0 1 61 03
Pénzügyi szervezeti mérlegképes 
könyvel

750 óra

61 344 03 Okleveles adószakért
0 0 1 0 61 01 Okleveles adóellen rzési szakért
0 0 1 0 61 02 Okleveles forgalmiadó-szakért
0 0 1 0 61 03 Okleveles jövedelemadó-szakért
0 0 1 0 61 04 Okleveles nemzetköziadó-szakért

51 343 04 Valutapénztáros és valutaügyintéz 0 0 0 0 200 óra
0 1 0 0 52 01 Kifizet helyi pénztáros 70 óra

52 345 01 Hatósági és közigazgatási ügyintéz

0 0 1 0 52 01 Migrációs ügyintéz  II.
0 0 1 0 52 02 Nyilvántartási és okmányügyintéz
0 0 1 0 52 03 Településfejlesztési szakel adó
0 0 0 1 61 01 Migrációs ügyintéz  I. 400 óra

31 863 02
Honvéd tiszthelyettes II. 
(az ágazat megjelölésével)

0 0 0 0
1 év

1000 óra

0 1 0 0 31 01 Alapfokú katonai vezet helyettes II. 630 óra

55 621 01 Agrármenedzser-asszisztens

0 0 1 0 55 01
Agrárkereskedelmi
menedzserasszisztens

3621

0 0 1 0 55 02 Bortechnológus 3113

0 0 1 0 55 03
Élelmiszeripari menedzser 

3629

0 0 1 0 55 04 Ménesgazda 6134

0 0 1 0 55 05
Mez gazdasági
menedzserasszisztens 3124

0 0 1 0 55 06
Mez gazdasági m szaki
menedzserasszisztens 3117

0 0 1 0 55 07 Sz lész-borász szaktechnikus 2007 3124
421. 55 623 01 Erd gazda 0 0 0 0 2007 i 2 év 3125 FVM

422. 55 345 03 Közösségi-civil szervez 0 0 0 0 15 2007 i
2 év

3910 PM

HM0310

385. 20 2006. i FVM2 év

355. 19 2003. –

286. 15 2001.

297.

300. 16 2006. –

PM1000 óra 2512–

1993. – SZMM7624

1993. –

15 2003. –

Sor-

szám

3.

Szakképesítés

megnevezése

1.

Szakképesítés

azonosító száma

megnevezés megnevezés

Elágazás
Azonosító szám Jegyzékbe

kerülés

éve

Szakképesítések köre

Ráépülés

megnevezés

Azonosító Szakma-

csoport

Részszakképesítés

Azonosító Azonosító

SZMM–FVM–

FEOR

szám

Kizárólag

iskolai

rendszerben

oktatható

Maximális

képzési id

Szakképesítésért

felel s miniszter

7442

2006. –

105. 5 2006.

283. 15

138. 5

164. 6

SZMM7112

800 óra

IRM–ÖTM

3606 PM

1 év
1000 óra 3602

PM4211



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
482/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a V. M. Zs. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
 hitelesítését meg ta gad ja. A ha tá ro zat el len – a Ma gyar
Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az
Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest,
 Roosevelt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax:
06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 19-én nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban sen ki se
le hes sen egy ide jû leg a tör vényhozó ha ta lom és a vég re -
haj tó ha ta lom tag ja?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, ugyan is hi á nyos il le tõ leg pon tat lan az alá írás -
gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta, va la mint több let in for -
má ci ó kat is tar tal maz. Nem sze re pel raj ta az „Alul írot tak
or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé nyez zük az aláb -
bi kér dés ben:” il le tõ leg az „Alul írot tak or szá gos népi kez -
de mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér dés ben:” mon da tok
egyi ke sem, így az alá írás gyûj tõ ív alap ján nem de rít he tõ
ki az alá írás gyûj tés cél ja, hi ány zik to váb bá a hi te le sí tés re
szol gá ló szö veg rész. Nem a Ren de let ben meg ha tá ro zott

min tá nak meg fe le lõ „az alá írást gyûj tõ pol gár alá írá sa”
szö veg rész, va la mint az egyes ro va tok fej lé ce sem, utób -
biak több let in for má ci ó kat – a „Nyom ta tott be tûk kel”,
 illetve „út le vél szám” meg ha tá ro zá so kat – is tar tal maz nak.
A jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze mé lyes ada tok hoz
 képest több let kö ve tel ményt is – egy „E-ma il, te le fon” fej -
ré szû osz lo pot – tar tal maz az elõ ter jesz tett min ta. A fen -
tiek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
483/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré -
ben el jár va a G. P. Cs. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 20-án nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért –e Ön az zal , hogy a Ma gyar Né pet súly tó ,
kol lek tív bû nös ség el vén ki mon dott el íté lõ dek ré tu mok és
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azok vég re haj tá sa tár gyá ban nem zet kö zi bí ró ság dönt -
sön ?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) be kez dé -
se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az
alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te le -
sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést tá mo ga tó
vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tartal -
mazó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. A fen ti ek alap ján az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról szó ló té jé koz ta tás
a Ve. 130. §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
484/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  § (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré -
ben el jár va a G. P. Cs. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 20-án nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért –e Ön az zal , hogy a kép vi se lõk dí ja zá sa a
 választókerületek pénz ügyi alap já ból tör tén jék, a kép vi se -
lõt a vá lasz tó ke rü le tek be szá mol tat ják rend sze re sen,al kal -
mat lan sá guk ese tén bár mi kor vissza hív ha tók , he lyük re
újak de le gál ha tók ?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) be kez dé -
se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az
alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te le -
sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést tá mo ga tó
vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tartal -
mazó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. A fen ti ek alap ján az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján,
a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
485/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
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va a G. P. Cs. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 20-án nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért –e Ön az zal , hogy a ma gyar par la ment be
csak a vá lasz tó ke rü le tek bõl ke rül het be kép vi se lõ ?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) be kez dé -
se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár
az alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te -
le sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést támo -
gató vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tar tal -
ma zó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. A fen ti ek alap ján az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján,
a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
486/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré -
ben el jár va a G. P. Cs. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 20-án nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért –e Ön az zal , hogy a vá lasz tá son csak az
a ma gyar ál lam pol gár sza vaz hat , aki ál lan dó an Ma gyar -
or szá gon la kik , és itt tar tóz ko dik ?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) be kez dé -
se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az
alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te le -
sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést tá mo ga tó
vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tartal -
mazó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. A fen ti ek alap ján az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
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kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
487/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a G. P. Cs. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 20-án nyúj tot ta be az
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet -
ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért –e Ön az zal , hogy a ma gyar par la ment be
csak ma gyar ál lam pol gár sá gú kép vi se lõ ke rül het be ?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) bekez -
dése sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár
az alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te -
le sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést támo -
gató vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tar tal -
ma zó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi

fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. A fen ti ek alap ján az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján,
a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
488/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Gy. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 20-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés sza bá lyoz za
a nép sza va zás ra ke rü lõ kér dé sek tár sa dal mi vi tá já nak bo -
nyo lí tá sát úgy, hogy a nép sza va zást kez de mé nye zõ sze -
mély, szer ve zet vagy an nak kép vi se lõ je, a köz szol gá la ti
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mû so rok ban fo lyó vi tá kon min dig meg szó la lá si le he tõ sé -
get kap jon?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés 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.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt kö ve tel mény nek, amely sze rint 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. A kér dés szá mos, mind a
 választópolgárok, mind a jog al ko tó szá má ra meg ha tá roz -
ha tat lan fo ga lom mal ope rál, mint pl. „a köz szol gá la ti mû -
so rok ban fo lyó vi ták”, il let ve „meg szó la lá si le he tõ ség”.
Fél re ér tés re ad okot, ezért szin tén az egy ér tel mû ség kö ve -
tel mé nyét sér ti, hogy a vi ta mû sor konk rét meg ha tá ro zá sa
nél kül a kér dés meg fo gal ma zá sa alap ján va la mennyi köz -
szol gá la ti vi ta mû sor ban – akár egy kul tu rá lis vi ta mû sor -
ban –, avagy min den olyan köz szol gá la ti mû sor ban, mely
vi tát is tar tal maz, meg szó la lá si le he tõ sé get kel le ne biz to sí -
ta ni a fel so rol tak nak. A bi zott ság meg íté lé se sze rint to váb -
bá ér tel mez he tet len „a nép sza va zást kez de mé nye zõ szer -
ve zet meg szó la lá si le he tõ sé ge” meg ha tá ro zás arra te kin -
tet tel, hogy a kér dés ben „a nép sza va zást kez de mé nye zõ
szer ve zet kép vi se lõ jé nek meg szó la lá si le he tõ sé ge” meg -
fo gal ma zá sú meg ha tá ro zás is sze re pel. Ugyan csak fél re -
ve ze tõ – mind a vá lasz tó pol gá rok, mind a tör vényhozó
szá má ra –, hogy az Nsztv. nem sza bá lyoz za a tár sa dal mi
vita in téz mé nyét. A fen ti ek re te kin tet tel az Or szá gos
 Választási Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint 
ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
489/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Stek ler Ottó ál tal a Ma gyar Szo ci á lis Zöld Párt kép -
viseletében be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re -
pelt:

,,- Egyet ért-e Ön az zal, hogy a pár tok és ala pít vá nya ik
az ál lam költ ség ve té sé bõl ne kap has sa nak sem mi lyen
 támogatást a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást
 követõ év ja nu ár 1-jé tõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zés el len té tes a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban:
Al kot mány) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak kal, így
gá tol ná a pár tok mû kö dé sét, a nép aka rat ki ala kí tá sá val és
ki nyil vá ní tá sá val kap cso la tos al kot má nyos fel ada ta ik tel -
je sí té sét.

A kez de mé nye zés érin ti az Al kot mány 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt ti lal mat is, amely nek alap -
ján nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni 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, va la mint a he lyi adók
köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények tar tal má ról.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
490/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
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va a Stek ler Ottó ál tal a Ma gyar Szo ci á lis Zöld Párt kép -
viseletében be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,- Egyet ért-e Ön az zal, hogy ha va la ki egy ide jû leg or -
szág gyû lé si kép vi se lõ és fõ ál lá sú pol gár mes ter vagy al pol -
gár mes ter, ak kor az ezen tiszt sé ge i nek be töl té se után járó
jö ve de lem nek és költ ség té rí tés nek csak az 50%-a il let hes -
se meg a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ
év ja nu ár 1-jé tõl, mert fi zi ka i lag is tel je sen le he tet len a fel -
ada ta it két he lyen egy idõ ben el lát ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kér dés bur kol tan az Al kot mány mó do sí tá sát ered mé nyez -
né si ke res nép sza va zás ese tén. A kez de mé nye zés el len té -
tes az Al kot mány 70/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak kal, amely sze rint egyen lõ mun ká ért min den kit, bár mi -
lyen meg kü lön böz te tés nél kül, egyen lõ bér il le t meg. Az
ered mé nyes nép sza va zást köve tõen azon ban egyes kép -
viselõk öt ven szá za lé kos dí ja zás mel lett vé gez nék ugyan -
azt a mun kát, mint amit kép vi se lõ tár sa ik tel jes dí ja zás el le -
né ben. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban [2/1993.
(I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel a kér dés bur kolt al kot mány mó do sí tás ra irá -
nyu ló tar tal ma  miatt nem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
491/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Stek ler Ottó ál tal a Ma gyar Szo ci á lis Zöld Párt kép vi -
se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,- Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk nek csak a bi zony lat tal alá tá masz tott el szá mol ha tó
 kiadásai után jár has son költ ség té rí tés?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 133/2007. (V. 8.)
OVB ha tá ro za tá val az aláb bi kér dést tar tal ma zó alá írás -
gyûj tõ ív min tá ját hi te le sí tet te:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy a kép vi se lõk szám lá val le gye nek kö te le sek el -
szá mol ni költ ség té rí té sük rõl?”

Az OVB ha tá ro za ta az Al kot mány bí ró ság hely ben ha -
gyó dön té sét köve tõen 2007. no vem ber 29-én jog erõ re
emel ke dett. Ezt köve tõen az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da
 vezetõje a kez de mé nye zõ ré szé re ki ad ta a hi te le sí té si zá ra -
dék kal el lá tott ív min tá ját. 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.) 12.  §-ának ér tel mé ben „ha az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ -
leg a kér dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar tal mú kér dés ben
nem nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek újabb min ta pél dá nya
(...)

a) a nép sza va zás meg tar tá sá ig, vagy

b) a kez de mé nye zés el uta sí tá sá ig, il le tõ leg

c) az alá írás gyûj tõ ívek be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló 
ha tár idõ ered mény te len el tel té ig”.
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint
a je len el já rás ban vizs gált kez de mé nye zés tar tal ma meg -
egye zik a ko ráb ban el bí rált kez de mé nye zés sel, így a fen -
tiek alap ján a hi te le sí tés meg ta ga dá sá nak van he lye.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján és
12.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
492/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  § (3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré -
ben el jár va a P. I. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 21-én az aláb bi kér dés -
ben kez de mé nye zett or szá gos nép sza va zást.

,,Egyet ért e Ön az zal, hogy a 2006. évre ké szí tett költ -
ség ve tés, az an nak vég re haj tá sá ról ké szí tett Ál la mi Szám -
ve võ szé ki je len tés tük ré ben, ki me rí ti a vá lasz tá si csa lás
 fogalmát, ezért a Köz tár sa ság El nö ke fel osz lat has sa az
 országgyûlést, és ki ír has sa az új vá lasz tá so kat.”

A Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get,

hi szen nem tör vényalkotói ha tás kör an nak el dön té se, hogy 
a vá lasz tó pol gá rok – szub jek tív vé le mény ként – mit tar ta -
nak vá lasz tá si csa lás nak.

A bi zott ság meg ál la pí tá sa sze rint to váb bá az Al kot -
mány 28.  §-ának (3) be kez dé se té te le sen meg ha tá roz za
azon ese te ket, ami kor a köz tár sa sá gi el nök fel osz lat hat ja
az Or szág gyû lést, e ren del ke zé sek ugyan ak kor nem sza bá -
lyoz nak olyan ese tet, mely nek ér tel mé ben a kez de mé nye -
zés ben sze rep lõ mó don fel osz lat ha tó len ne az Or szág gyû -
lés.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság vé gül meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés 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 fog -
lalt fel té tel nek, amely sze rint 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. A kér dés ugyan is több al kér dés bõl
áll, me lyek kü lön-kü lön is ér tel mez he tõ ek és meg vá la szol -
ha tó ak, ezért egy kez de mé nye zés ben való sze re pel te té sük
meg té vesz tõ a vá lasz tó pol gá rok szá má ra. Mind ezek alap -
ján a kér dés nem hi te le sít he tõ.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28.  §-ának (3) be kez dé sén,
28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának
a)–c) pont ja in, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról 
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
493/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a W. K. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 22-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy pénz nye rõ au to ma tát
 továbbra is csak já ték te rem ben és já ték ka szi nó ban le hes -
sen üze mel tet ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést
sér ti, amely sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt konk -
rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy az a vá lasz tó pol -
gá rok szá má ra egy ér tel mû en ér tel mez he tõ fo gal ma kat
hasz nál jon. Már pe dig a „pénz nye rõ au to ma ta” fo gal ma
nem ilyen, hi szen nem tud ni, a pénz zel mû kö dõ já ték gé pek 
mi lyen faj tái ér ten dõk alat ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
494/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. T. J. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 23-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja -e, hogy az el kö vet ke zõ 15 év ben ne ke rül jön
sor uj kor mány za ti ne gyed épi té sé re, és az igy meg ta ka ri -
tás ra ke rü lõ 140 mil li árd fo rint stra té gi ai ipar vál la lat: a
volt di ós gyõ ri Le nin Ko há sza ti Mü vek és a volt Di ós gyõ ri
Gép gyár együt te sé nek he lyén lé te sü lõ Di ós gyõ ri Acél- és
Gép gyár Rt. meg va ló si tá sá ra ke rül jön fel hasz ná lás ra?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés érin ti az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé -
sé nek a) pont já ban fog lalt ti lal mat, amely sze rint nem
 lehet or szá gos nép sza va zást tar ta ni 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, va la mint a he lyi adók köz pon ti
fel té te le i rõl  szóló tör vények tar tal má ról. A kez de mé nye -
zés azon ban a köz pon ti költ ség ve tést lé nye ge sen mó do sí tó 
in dít vá nyo kat tar tal maz.

Meg ál la pít ha tó to váb bá, hogy a kez de mé nye zés több
kér dést tar tal maz, hi szen a „kor mány za ti ne gyed” el uta sí -
tá sán túl me nõ en a „Di ós gyõ ri Acél- és Gép gyár Rt.” meg -
va ló sí tá sát is fel te szi a nép sza va zás ra. A két kér dés tar tal -
mi lag nem függ össze, kü lön-kü lön kez de mé nye zé sek ben
fel té ve van csak le he tõ sé ge a vá lasz tó pol gár nak, hogy
azo kat egy ér tel mû en meg vá la szol has sa.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont -
jain, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló
 tájékoztatás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
495/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
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va az R. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 29-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a kö vet ke zõ vá lasz tá son
vagy ki ne ve zés nél a mi nisz ter el nö köt meg vá lasz tá sa elõtt,
a mi nisz te re ket és ál lam tit ká ro kat ki ne ve zé sük elõtt min -
den ma gyar or szá gi mun ka vál la ló hoz ha son ló an, kö te le zõ
mun ka kö ri al kal mas sá gi vizs gá la ton el len õriz zék, hogy a
be töl ten dõ mun ka kör el lá tá sá ra al kal ma sak-e?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott kér dés nem egy ér tel -
mû, így 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 zot -
tak nak. Nem egy ér tel mû, mire ter jed ne ki, és mi lyen for -
má ban va ló sul na meg a „mun ka kö ri al kal mas sá gi vizs gá -
lat”, amely a mun ka vál la lók nál is a mun ka kör tõl füg gõ en
kü lön bö zõ tar tal mú le het. A kér dés ben a ne ga tív al kal mas -
sá gi vizs gá lat ese té re bur kol tan ben ne rej lõ szank ció az
Al kot mány mó do sí tá sát igé nyel né, hi szen a mi nisz ter el nö -
ki és mi nisz te ri tiszt sé gek meg szû né sé nek ese te it az
 Alkotmány ren del ke zé sei sza bá lyoz zák. Eze ket az ese te -
ket bõ ví te né bur kol tan az ered mé nyes nép sza va zás.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont -
jain, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
496/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az R. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 29-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a je len le gi mi nisz ter el nö köt, 
a mi nisz te re ket és ál lam tit ká ro kat min den ma gyar or szá gi
mun ka vál la ló hoz ha son ló an, mun ka kö ri al kal mas sá gi
vizs gá lat ra kö te lez zék és ezen vizs gá la to kat éven te is mé -
tel jék meg?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott kér dés nem egy ér -
tel mû, így 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 -
fogalmazottaknak. Nem egy ér tel mû, mire ter jed ne ki, és
mi lyen for má ban va ló sul na meg a „mun ka kö ri al kal mas -
sá gi vizs gá lat”, amely a mun ka vál la lók nál is a mun ka kör -
tõl füg gõ en kü lön bö zõ tar tal mú le het. A kér dés ben a ne ga -
tív al kal mas sá gi vizs gá lat ese té re bur kol tan ben ne rej lõ
szank ció az Al kot mány mó do sí tá sát igé nyel né, hi szen a
mi nisz ter el nö ki és mi nisz te ri tiszt sé gek meg szû né sé nek
ese te it az Al kot mány ren del ke zé sei sza bá lyoz zák. Eze ket
az ese te ket bõ ví te né bur kol tan az ered mé nyes nép sza va -
zás.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont -
jain, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló
 tájékoztatás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se
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Az Országos Választási Bizottság
497/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Ta kács And rás ál tal a Sza bad Ma gyar or szá gért Moz -
ga lom (1151 Bu da pest, Fõ út 36.) kép vi se le té ben be nyúj -
tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 29-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a BTK 269/A.  § ál tal vé dett
nem ze ti jel ké pe ink sora (Ma gyar Nem ze ti him nusz, a
 Magyar Köz tár sa ság zász la ja és cí me re) ki egész ül jön a
Szent Ko ro ná val?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott kér dés ben tar tott
ered mé nyes nép sza va zás bur kol tan az Al kot mány mó do sí -
tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést. A Bün te tõ Tör vény -
könyv idé zett sza ka szá nak tar tal mát ugyan is az Al kot -
mány XIV. fe je ze té ben sza bá lyo zott nem ze ti jel ké pek ad -
ják, a ren del ke zés ezek vé del mét szol gál ja. A tör vénycikk
mó do sí tá sa pe dig szük ség sze rû vé ten né a nem ze ti jel ké -
pek al kot má nyi fel so ro lá sá nak bõ ví té sét.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
498/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Ta kács And rás ál tal a Sza bad Ma gyar or szá gért Moz -
ga lom (1151 Bu da pest, Fõ út 36.) kép vi se le té ben be nyúj -
tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 29-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a BTK 269/A.  § ál tal vé dett
nem ze ti jel ké pe ink sora (Ma gyar Nem ze ti Him nusz, a
 Magyar Köz tár sa ság zász la ja és cí me re) ki egész ül jön az
„Ár pád sá vos zász ló val”?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott kér dés ben tar tott
ered mé nyes nép sza va zás bur kol tan az Al kot mány mó do sí -
tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést. A Bün te tõ Tör vény -
könyv idé zett sza ka szá nak tar tal mát ugyan is az Al kot -
mány XIV. fe je ze té ben sza bá lyo zott nem ze ti jel ké pek ad -
ják, a ren del ke zés ezek vé del mét szol gál ja. A tör vénycikk
mó do sí tá sa pe dig szük ség sze rû vé ten né a nem ze ti jel ké -
pek al kot má nyi fel so ro lá sá nak bõ ví té sét.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

13452 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám



Az Országos Választási Bizottság
499/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Ta kács And rás ál tal a Sza bad Ma gyar or szá gért Moz -
ga lom (1151 Bu da pest, Fõ út 36.) kép vi se le té ben be nyúj -
tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 29-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a BTK 269/A.  § ál tal vé dett
nem ze ti jel ké pe ink sora (Ma gyar Nem ze ti Him nusz, a
 Magyar Köz tár sa ság zász la ja és cí me re) ki egész ül jön a
Tu rul ma dár ral?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott kér dés ben tar tott
ered mé nyes nép sza va zás bur kol tan az Al kot mány mó do sí -
tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést. A Bün te tõ Tör vény -
könyv idé zett sza ka szá nak tar tal mát ugyan is az Al kot -
mány XIV. fe je ze té ben sza bá lyo zott nem ze ti jel ké pek ad -
ják, a ren del ke zés ezek vé del mét szol gál ja. A tör vénycikk
mó do sí tá sa pe dig szük ség sze rû vé ten né a nem ze ti jel ké -
pek al kot má nyi fel so ro lá sá nak bõ ví té sét.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
500/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Ta kács And rás ál tal a Sza bad Ma gyar or szá gért Moz -
ga lom (1151 Bu da pest, Fõ út 36.) kép vi se le té ben be nyúj -
tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 29-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy a BTK 269/A.  § ál tal vé dett
nem ze ti jel ké pe ink sora (Ma gyar Nem ze ti Him nusz, a
 Magyar Köz tár sa ság zász la ja és cí me re) ki egész ül jön az
„1956-os lyu kas zász ló-val”?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott kér dés ben tar tott
ered mé nyes nép sza va zás bur kol tan az Al kot mány mó do sí -
tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést. A Bün te tõ Tör vény -
könyv idé zett sza ka szá nak tar tal mát ugyan is az Al kot -
mány XIV. fe je ze té ben sza bá lyo zott nem ze ti jel ké pek ad -
ják, a ren del ke zés ezek vé del mét szol gál ja. A tör vénycikk
mó do sí tá sa pe dig szük ség sze rû vé ten né a nem ze ti jel ké -
pek al kot má nyi fel so ro lá sá nak bõ ví té sét.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se
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Az Országos Választási Bizottság
501/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,1. Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy a
je len le gi Al kot má nyunk, mely fe lett rég el járt az idõ,
 helyette egy új Al kot mányt al kos sunk!”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést
 kíván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
502/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,2. Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy a
je len le gi Par la ment lét szá ma: 384-rõl 192-re csök ken jen
a kö vet ke zõ vá lasz tá si cik lus ban, vagy is: 2010-ben!”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést
 kíván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

13454 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám



Az Országos Választási Bizottság
503/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,3. Ön Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy a
min den ko ri kor mányt meg vá lasz tá sa után két éven be lül
le vált has sa az ál lam fõ, ha nem vált ja be a hoz zá fû zött
 reményeket!”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést
 kíván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
504/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,4. Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy a
fegy ve res tes tü le tek, bí ró sá gi bí rók, ügyé szek és egye bek
tag jai idõ elõtt ne me hes se nek nyug díj ba, ha nem a mun ka -
te rü le ten va ló ban el töl tött har minc öt év fe lett, mint a
 veszélyes mun ka kört be töl tõ mun kás!”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést
 kíván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se
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Az Országos Választási Bizottság
505/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,5. Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy
Ma gyar or szá gon tíz szá za lék le gyen a par la men ti kü szöb!
És tíz párt le gyen en ge dé lye zett Ma gyar or szá gon szak ér -
tõi ve ze tés sel!”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést
 kíván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
506/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,6. Ön Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Az ad mi -
niszt ra tív lét szám drasz ti ku san csök ken jen Magyaror -
szágon, és ve gyük fel e szint en a nyu ga ti mo dellt, és a ter -
me lõ lét szám nak a lát vá nyos fi ze tés eme lé sét fo ko za to san
te gyük le he tõ vé!”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést
 kíván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
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ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
507/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,7. Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? A je len -
le gi Him nu szunk szö ve gé nek, dal la má nak meg vál toz ta tá -
sá val, mert több pon ton el lent mond a mai kor igé nyé nek!”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést
 kíván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
508/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,8. Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy
or szág gyû lé si kép vi se lõ több ros tán át es ve le het, fõ is ko lát
vé gez ve, ide gen nyelv tu dás sal fel vér tez ve, s csak két cik lu -
son át! Alsó kor ha tár: har minc év, a fel sõ het ven! Azon -
kivül mi nisz ter el nök, ál lam fõ és egyéb po zi ci ók ban is csak
nyolc év le het ne a be töl tött idõ, ez zel is egyet ért-e?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
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Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést
 kíván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
509/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,9. Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy az 
ér dem te le nül fel vett mil li ós fi ze té se ket, vég ki elé gí té se ket,
meg szün tes sük!”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést
 kíván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
510/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,10.Ön, Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy
iga zi Rend szer vál tás le gyen Ma gyar or szá gon az 1990-es -
sel el len tét ben!”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést
 kíván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
511/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Z. Zs. J. S. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. no vem ber 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,11.Ezért Ked ves Ál lam pol gár! Egyet ért-e az zal? Hogy 
a bí ró sá gok, ügyész sé gek, és a ma gyar rend õrség, csak
nép fel ügye let mel lett üze mel hes sen!”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l
meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak, mert a be ad vá nyo zó nem
je lö li meg egy ér tel mû en az alá írás gyûj tõ íven, hogy or szá -
gos nép sza va zást vagy or szá gos népi kez de mé nye zést
 kíván in dí ta ni. A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro -
zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat -
ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
512/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Pós Pé ter ál tal az Aszt más Be te gek Or szá gos Szö vet -
sé ge (1126 Bu da pest, Szo bosz lai u. 2–4.) kép vi se le té ben
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be nyúj tott kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. de cem ber 3-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy a több em be ren, sok em ber éle tét
ve szé lyez tet ve vagy kü lö nös vissza esõ ként el kö ve tett em -
ber ölés hez ha son ló an, a nép ir tá si szán dék bi zo nyít ha tó sá -
gá nak hi á nyá ban is, soha el nem évü lõ nép ir tás nak mi nõ -
sül je nek mind azon in téz ke dé sek, is, ame lyek a nép

– na gyobb cso port já nak ha lá lát okoz zák,
– a cso port szá má ra sú lyos tes ti vagy lel ki sé rel met

okoz nak,
– a cso por tot olyan élet fel té te lek közé kény sze rí tik,

ame lyek azt vagy an nak egyes tag ja it pusz tu lás sal fe nye -
ge tik,

– a cso por ton be lül a szü le té se ket meg gá tol ják, vagy
je len tõ sen kor lá toz zák,

– a cso port hoz tar to zó gyer me ke ket más cso port ba
kény sze rí tik?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí té sét
azért ta gad ta meg, 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 elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek. A kér dés
ugyan is – a mon dat szer ke ze te és az egyes mon dat ré szek
kö zöt ti össze füg gés hi á nya  miatt – a vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra nyelv ta ni lag nem ért he tõ, az eset le ges ered mé nyes
nép sza va zás pe dig a tör vényhozót meg old ha tat lan fel adat
elé ál lí ta ná.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és a 10.  §
c) pont ján, 13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló
 tájékoztatás pe dig a Ve. 130.  § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
513/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt hatás körében el jár -
va a H. M. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. de cem ber 6-án nyúj tot ta be az or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
csak olyan sze mé lyek le hes se nek az Or szág gyû lés vagy a
Kor mány tag jai, akik nek tör vényszéki or vos-szak ér tõi
 bizonyítvány iga zol ja, hogy a leg cse ké lyebb mér ték ben
sem szen ved nek sem mi fé le el me baj ban?”

Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  §
(3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren -
de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. A Ve. 118.  § (5) be kez dé -
se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az
alá írá sá val lát ja el. E ren del ke zés ér tel mé ben a már hi te le -
sí té si zá ra dék kal el lá tott – de a kez de mé nye zést tá mo ga tó
vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és ada ta it még nem tartal -
mazó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát elõ ször az alá írá so kat
gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia a Ren de let ben meg ha tá ro -
zott min ta meg fe le lõ he lyén.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi
fel té te lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást
gyûj tõ pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad -
vány elõ ter jesz tõ je már alá ír ta. A fen ti ek alap ján az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.
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II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának d) pont ján, a
Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 124/A.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
514/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. de cem ber 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar mi nisz ter el nök
 alkalmasságát ha von ta meg vizs gál ja öt el me or vos ból álló
bi zott ság, olyan fel té tel lel, hogy ha a bi zott ság tag ja i nak
a több sé ge sze rint a mi nisz ter el nök el me ba jos, ak kor a
 miniszterelnököt azon nal le kell vál ta ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott kér dés ben tar tott
ered mé nyes nép sza va zás bur kol tan az Al kot mány mó do sí -
tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést. A Ma gyar Köz tár sa ság
mi nisz ter el nö ke meg bí za tá sa meg szû né sé nek ese te it
ugyan is je len leg az Al kot mány 33/A.  §-a tar tal maz za.
A kez de mé nye zés ered mé nyes nép sza va zás e fel so ro lást
bõ ví te né. Mind ezek re te kin tet tel, az Al kot mány bí ró ság

több ha tá ro za tá ban [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) 
AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB,
50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok]
ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel a kér dés bur -
kolt al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt nem
hi te le sít he tõ. Ugyan csak aka dá lya a hi te le sí tés nek a kér -
dés ben sze rep lõ „el me ba jos” ki fe je zés, amely sem a vá -
lasz tó pol gár, sem a tör vényhozó szá má ra nem egy ér tel mû.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) és c) pont ja in, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
515/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. de cem ber 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az in ter ne ten ter jesz tett por -
nó ter mé kek ese tén ugyan ak ko ra kul tu rá lis já ru lé kot kell
fi zet ni, mint a nyom ta tott por nó ter mé kek ese tén?”
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A Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se sze rint or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
 lehet. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kez de mé nye zés ezen fel té tel nek nem tesz ele get,
hi szen nem tör vényalkotói ha tás kör an nak el dön té se, hogy 
a vá lasz tó pol gá rok – szub jek tív vé le mény ként, mely nem
igény li az Or szág gyû lés dön té sét – egyet ér te nek-e az alá -
írás gyûj tõ íven sze rep lõ meg ál la pí tás sal. Mind ezek alap -
ján a kér dés nem hi te le sít he tõ, a kér dés meg fo gal ma zá sa
ugyan is nem egy kí vá na tos sza bá lyo zás ra, ha nem a je len -
le gi ér té ke lé sé re vo nat ko zik.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a)–c) pont -
ja in, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
516/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. Z. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. de cem ber 7-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si

 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,EGYETÉRT-E ÖN AZZAL, HOGY MINDEN
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR NÕNEK EGYMILLIÓ, AZAZ
1.000.000 FORINT ÁLLAMI TÁMOGATÁST KELL
JUTTATNI A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE,
ABBAN AZ ESETBEN, HA GYERMEKE SZÜLETIK?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés sér ti az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé -
sé nek a) pont já ban fog lalt ti lal mat, amely sze rint nem
 lehet or szá gos nép sza va zást tar ta ni 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, va la mint a he lyi adók köz pon ti
fel té te le i rõl  szóló tör vények tar tal má ról. A kez de mé nye -
zés ben meg ha tá ro zott jut ta tást a be ad vá nyo zó a köz pon ti
költ ség ve tés ter hé re kí ván ja meg va ló sí ta ni. Az ered mé -
nyes nép sza va zás így je len tõ sen be fo lyá sol ná a je len le gi
és a jö võ be ni köz pon ti költ ség ve tést.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Az Országos Választási Bizottság
517/2007. (XII. 18.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dés ének b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a G. P. Gy. ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez -
de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 16-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése tör vényt al kos son a szi esz ta bevezeté -
sérõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 209/2007. (VII. 23.)
OVB szá mú ha tá ro za tá val hi te le sí tet te az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor
77/2007. (X. 31.) AB szá mú ha tá ro za tá val meg sem mi sí -
tet te az OVB ha tá ro za tát, és a bi zott sá got új el já rás ra uta sí -
tot ta.

A ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint „Az Al kot mány bí ró ság a 
vo nat ko zó ha tá lyos jogi sza bá lyo zás és a „szi esz ta” fo gal -
má nak át te kin té se alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a nép sza -
va zá si kér dés nem fe le l meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nyé nek. A fel ten ni kí vánt kér dés re egy részt nem ad ha tó
egy ér tel mû vá lasz tó pol gá ri vá lasz, mert nem vi lá gos, hogy 
mi lyen jel le gû pi he nõ idõ be ve ze té sét kí ván ja el ér ni a kez -
de mé nye zõ: mun ka he lyen töl ten dõ mun ka kö zi szü ne tet,
hosszabb ebéd idõt vagy nap köz be ni al vás le he tõ sé gé nek
biz to sí tá sát a mun ka he lyen, ille tõ leg ott hon. Más részt a
nép sza va zás ered mé nye alap ján a jog al ko tó nem tud ná el -
dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, ugyan is
a 20-tól 60 per cig tar tó mun ka kö zi szü net re a ha tá lyos sza -
bá lyo zás is le he tõ sé get te remt, ezen túl me nõ en vi szont
nem vi lá gos, hogy mi lyen tar tal mú jog al ko tás ra vol na kö -
te les”. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban fog lal tak ra
 tekintettel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény. 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. október 12-i ülésérõl

Na pi rend elõtt:
A kor mány ol dal tá jé koz ta tást adott a köz szfé ra 2008.

évi bér tár gya lá sa i nak meg kez dé sé rõl, va la mint a köz tiszt -

vi se lõi bér rend szer mó do sí tá sát érin tõ tör vényjavaslatról.
Ugyan csak tá jé koz tat ta az OÉT-t ar ról, hogy elõ ké szí tõ
mun ká la tok kez dõd tek a köz szfé rát érin tõ át fo gó re form -
lé pé sek ki dol go zá sá ra. A kor mány za ti elõ ter jesz téseket a
köz szfé ra ér dek egyez te tõ fó ru mai a kö zel jö võ ben na pi -
rend re tû zik.

A mun ka vál la lói ol dal el fo gad ha tat lan nak mi nõ sí tet te,
hogy a Kor mány a köz szfé ra ér dek egyez te tõ fó ru ma in tör -
té nõ egyez te tés nél kül nyúj tot ta be a Par la ment nek a köz -
tiszt vi se lõi bér rend szer re vo nat ko zó ja vas la tát a
T/4009-es tör vényjavaslatban. Azt is sé rel mez te, hogy a
köz szfé ra bér rend sze ré nek re form jel le gû vál toz ta tá sa i ról
a saj tó ha ma rabb tud vé le ményt for mál ni, mint az érin tett
szo ci á lis part ne rek.

Az ol dal igé nyel te, hogy azok a ter ve ze tek, ame lyek
akár re form jel leg gel, akár az ak tu a li tá sok kap csán a köz -
szfé rá ban al kal ma zot ta kat érin tik, a jog al ko tá si tör -
vénynek és egy ben a már ki ala kult gya kor lat nak meg fele -
lõen ke rül je nek az ér dek egyez te tés fó ru mai elé. Ezt az
igényt a kor mány ol dal ter mé sze tes nek tar tot ta és egyet ér -
tett az zal a mun kál ta tói ja vas lat tal is, hogy a köz szfé ra
egyez te té se i nek ered mé nye i rõl az OÉT tá jé koz tat ni fog ja.

Ha son ló meg kö ze lí tés ben tett fel kér dé se ket a mun ka -
vál la lói ol dal a Mun ka Tör vény köny vét alap ja i ban meg -
vál toz tat ni szán dé ko zó, kor mány meg ren de lés re ké szült
szak mai kon cep ci ó val kap cso lat ban ar ról, hogy mik a
szán dé kai a Kor mány nak az el ké szült szak mai anyag gal.

A kor mány ol dal vá la szá ban ki emel te, hogy a Mun ka
Tör vény köny ve át fo gó fe lül vizs gá la ta elõ ké szí té sé nek
fel ada tai az OÉT kö zö sen el fo ga dott mun ka prog ram ja i ban 
fo lya ma to san sze re pel nek, az el múlt idõ szak ban a szak ér -
tõi mun ka az OÉT ille té kes bi zott sá gá ban meg kez dõ dött.
A kor mány ol dal a ki dol go zó mun ká hoz ne ves mun ka jo gi
szak em be re ket kért fel. Az ál ta luk ki dol go zott szak mai té -
zi se ket mint szak ér tõi anya got, a kor mány ol dal a szo ci á lis
part ne rek nek meg kül di.

1. Az OÉT foly tat ta a 2008. évi adótör vény ja vas la tok -
ról meg kez dett egyez te té se ket.

A kor mány ol dal is mer tet te azo kat a vál toz ta tá so kat,
ame lye ket az ed di gi egyez te té sek alap ján, a szo ci á lis part -
ne rek ja vas la tá nak meg fele lõen a nor ma szö veg ben át ve -
ze tés re ke rül tek. Ki emel te, hogy az adótör vény-
 javaslatokról a szak ér tõi egyez te té sek a mai OÉT ülés sel
nem fe je zõd nek be.

A mun ka vál la lói ol dal hang sú lyoz ta, hogy az ol dal adó -
ügyi ja vas la tai, ame lyek érint het nek mun ka vál la lói jö ve -
del me ket, a szak szer ve ze tek ál lás pont ja sze rint nem be fo -
lyá sol hat ják a 2008. évi or szá gos bér tár gya lá sok lé nye gét.

Az ol dal az aláb bi kér dé sek ben fo gal ma zott meg to váb -
bi ja vas la tot:

– az ét ke zé si utal vány adó men tes ér ték ha tá ra emel ked -
jen hi deg ét kez te tés ese tén 6000 fo rint ra, me leg ét kez te tés
ese tén 12 000 fo rint ra;

– az is ko la kez dé si tá mo ga tás mér té ke a mi ni mál bér
30–35 szá za lé ká ban ke rül jön meg ál la pí tás ra, vagy összeg -
sze rû en 2200–2400 Ft-tal nö ve ked jen;
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– vál jon le he tõ vé a mun ka bé rek bank szám lá ra uta lá sa
 miatt éven te 4000 fo rint adó men tes jut ta tás a bank i költ sé -
gek kom pen zá lá sá ra;

– a lu xus adó ha tá lya ne ter jed jen ki a tár sa dal mi szer -
ve zet tu laj do ná ban lévõ üdü lõ re;

– a ked vez mé nyes tár sa sá gi adó kulcs al kal maz ha tó sá -
ga kö tõd jön mun ka hely te rem tés hez vagy bér eme lés hez;

– meg fon to lan dó az adó men tes jut ta tá sok 400 000 fo -
rin tos ér ték ha tá rá nak fenn tar tá sa.

Az ol dal nem tá mo gat ta a kis adók össze vo ná sát, va la -
mint a TB já ru lé kok egy szám lá ra fi ze té sét.

Az adótör vényekhez kap cso ló dó an az ol dal meg erõ sí -
tet te a ko ráb ban a tár gya ló part ne rek ál tal már el fo ga dott
ál lás pont ját, mi sze rint a kor ked vez mé nyes nyug díj sza bá -
lyo zá sá nak kér dé se i rõl mi e lõbb ér dem ben szük sé ges tár -
gyal ni.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, to vább ra is til ta ko zik a
kis adók össze vo ná sa el len.

Nem ért egyet a kü lön bö zõ bír sá gok kon cep ci o ná lis
eme lé sé vel, mert sem jog sza bá lyi, sem jog al kal ma zá si
szint en nincs kü lönb ség a vét len hiba és a szán dé kos adó -
csa lás kö zött.

Nem tart ja el fo gad ha tó nak, hogy a be folyt bír ság össze -
gét az a ha tó ság hasz nál ja fel mû kö dé si költ sé ge i nek fe de -
ze té re, ame lyik azt ki szab ja.

Az ol dal ki emel te: a ko ráb ban meg fo gal ma zott, a Kor -
mány ré szé re írás ban is át adott ja vas la ta it fenn tart ja.

A kor mány ol dal a kon zul tá ci ót hasz nos nak ér té kel te és
je lez te, hogy a ja vas la tok ról a Kor mányt tá jé koz tat ni fog -
ják. A pénz ügyi tár ca kép vi se lõ je a szo ci á lis part ne rek vé -
le mé nyé re fi gye lem mel to váb bi vizs gá la tok és szá mí tá sok
el vég zé sét tar tot ta szük sé ges nek az aláb bi kér dé sek ben:

– a kis adók össze vo ná sa,
– a já ru lé kok egy szám lás be fi ze té se,
– a 10%-os tár sa sá gi adó olyan irá nyú be ve ze té se,

amely ki e mel ten a fog lal koz ta tás bõ ví tést, a be ru há zá so kat
cé loz za,

– az ét ke zé si utal vá nyok adó men tes ér ték ha tá ra,
– az is ko la kez dé si tá mo ga tás mér té ké nek a mi ni mál -

bér hez való kö té se.
Az OÉT úgy fog lalt ál lást, hogy az adók ról az egyez te -

té se ket a par la men ti me net rend re fi gye lem mel foly tat ja.

2. Az OÉT meg kezd te a tár gya lást a vál lal ko zá si szfé -
rá nak ajánl ha tó 2008. évi ke re set nö ve lés mér té ké rõl.

A kor mány ol dal elõ ter jesz tése sze rint a 2007. évi ke re -
set nö ve lé si aján lás vár ha tó tel je sü lé se az 5,5–8%-os brut tó 
ke re set nö ve lé si aján lás sal szem ben a ver seny szfé rá ban
9–10%-os lesz, az elõ ze tesen szá mí tott nál ma ga sabb inf lá -
ció és a gaz da ság fe hé re dé sét jel zõ fak tor mel lett. A re ál -
ke re se tek csök ke né se a szfé ra át la gá ban 3,5%-ban prog -
nosz ti zál ha tó. A vál lal ko zá si szfé rá nak ajánl ha tó 2008. évi 
ke re set nö ve lé si mér ték re a kor mány ol dal az át la gos re ál -
ke re se tek szint en tar tá sát biz to sí tó 4,5%-os brut tó ke re set -
nö ve lést ja va sol ta.

A mun ka vál la lói ol dal ri asz tó nak mi nõ sí tet te a 2007.
évi ke re se ti fo lya ma to kat: a nagy mér té kû mun ka vál la lói
já ru lék emel ke dést, amellyel a kon ver gen cia-prog ram a
mun ka vál la lók ra sú lyos ter he ket rótt, a várt nál ma ga sabb
inf lá ci ót, s az ezen okok kal össze füg gõ, prog nosz ti zált nál
ma ga sabb re ál bér-csök ke nést. A szak szer ve ze tek ál lás -
pont ja sze rint nincs el fo gad ha tó ma gya rá zat arra sem,
hogy mi köz ben az egy fõre jutó ma gyar or szá gi tel je sít mé -
nyek meg ha lad ják az uni ós át lag 70 szá za lé kát, a ha zai bé -
rek az EU át la gá nak 40 szá za lé ka kö rül ala kul nak csak –
rá adá sul ma ga sabb ha zai le dol go zott mun ka idõ át lag mel -
lett. A ha zai bé rek uni ós fel zár kó zá sa a ve ze tõ ál lá sú ak kö -
ré ben job ban ér zé kel he tõ, a fi zi kai fog lal ko zá sú ak ese té -
ben azon ban az ala csony ha zai át la gos mér ték tõl is je len tõ -
sen el ma rad.

A mun ka vál la lói ol dal a kor mány ol dal ál tal ja va solt
2008. évi brut tó 4,5 szá za lé kos ke re set nö ve ke dést el fo -
gad ha tat lan nak mi nõ sí tet te. A szak szer ve ze tek ál lás pont ja 
sze rint 2008-ban kü lö nö sen sú lyos sá vál hat a ma is leg ne -
he zebb hely zet ben lévõ, leg ala cso nyabb ke re se ti sáv ba
tar to zó mun ka vál la lók hely ze te, mi vel a ter ve zett adó jó vá -
írás-vál to zás szá muk ra nem je len t net tó meg ta ka rí tást, sõt
adó ter he lé sük nõ. Ezért az ol dal fon tos nak tar tot ta, hogy a
2008. évi bér aján lás ban az OÉT olyan brut tó ke re set nö ve -
ke dés re te gyen ja vas la tot, amely át la go san érez he tõ re ál -
ke re set-nö ve ke dést ered mé nyez és a leg ki sebb jö ve del mû -
ek ke re se ti fe szült sé ge it is ke zel ni tud ja. A szak szer ve ze -
tek e cél meg va ló sít ha tó sá gát a 2008-ra prog nosz ti zált
GDP nö ve ke dés ál tal meg ala po zott nak te kin tik. Ja va sol -
ták an nak meg vizs gá lá sát, hogy a rend szer vál tás óta ho -
gyan nö ve ke dett az egy fõre esõ nem ze ti jö ve de lem ter me -
lés és a meg ter melt nem ze ti jö ve de lem el osz tá sa so rán mi -
lyen volt a ré sze se dé se a re ál ke re set-nö ve ke dés nek. Ál lás -
pont juk sze rint a re ál ke re set-nö ve ke dés le ma ra dá sá ban fe -
le lõs ség ter he li – az adott évek mu ta tó i nak függ vé nyé -
ben – a min den ko ri kor má nyo kat az idõ szak sza bá lyo zá si
fel té te le i nek ki ala kí tá sa te kin te té ben. Az ol dal sür ge tõ nek
tar tot ta an nak a hely zet nek a mi e lõb bi meg szün te té sét,
amely sze rint mun ka vál la lók nagy szám ban és arány ban
ke ve sebb mun ka bért visz nek haza az egy fõre esõ lét mi ni -
mum nál a nyolc órá ban, tel jes mun ka idõ ben, tisz tes ség gel
le dol go zott mun ká juk után.

A mun kál ta tói ol dal vé le mé nye sze rint az adótör vények
vál to zá sa és a bér aján lás mér té ke szo ros össze füg gés ben
áll egy más sal. Elv ként ha tá roz ta meg, hogy a vállalko -
zások költ ség vi se lé se és ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé se
függ vé nyé ben van le he tõ ség a ke re se tek nö ve lé sé re. A
mun kál ta tók ál lás pont ja sze rint a há rom éves meg ál la po -
dás ga ran tált bér mi ni mum ra vo nat ko zó bi zo nyos ele mei
nem tart ha tók, azok tól kö zép- vagy mak ro szin ten in do kolt 
len ne el moz dul ni. Az ol dal po zi tí van ér té kel te, hogy egyes 
adó val kap cso la tos kér dé sek ben van le he tõ ség az együtt -
mû kö dés re.

A kor mány ol dal vá la szá ban a 2007. évi ke re se ti fo lya -
ma tok kal össze füg gés ben fel hív ta a fi gyel met arra, hogy
az egész 2007. év 12 havi át la gá ban a re ál ke re set nö ve ke -
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dé si in dex ja vul ni fog, il let ve a 2006. és 2007. év át la gá -
ban a re ál ke re set vár ha tó an nem csök ken. Az ala csony
 keresetek fel zár kóz ta tá sá val kap cso lat ban hang sú lyoz ta,
hogy az éves aján lás ban meg fo gal ma zott 4,5%-os ke re set -
nö ve lés nem a kö te le zõ mi ni má lis mun ka bé rek re vo nat ko -
zik, hi szen itt a nö ve lés mér té ke – a há rom éves meg ál la po -
dás alap ján – 5,34%.

Az OÉT az egyez te té se ket a 2008. évi bér tár gya lá sok ról 
foly tat ja.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. október 15-i ülésérõl

Az OÉT meg vi tat ta az egész ség biz to sí tá si rend szer át -
ala kí tá sá ról, az új egész ség pénzt ári rend szer rõl  szóló kor -
mány za ti elõ ter jesz tést.

Az egész ség ügyi tár ca ál lam tit ká ra a rész le tes jog al ko -
tá si kon cep ció alap ján ki emel te, hogy az egész ség biz to sí -
tá si rend szer át ala kí tá sa szer ve sen kap cso ló dik az egész -
ség ügy át fo gó meg újí tá sá nak 2006. év ben meg kez dett re -
form fo lya ma tá hoz. A re form fo lya mat fõ cél ki tû zé se, hogy 
a la kos ság egész sé ge sebb, a be te gek elé ge det teb bek le -
gye nek, a szol gál ta tá sok mi nõ sé ge ja vul jon, va la mint
hogy az egész ség ügy egész rend szer e ha té ko nyab bá, igaz -
sá go sab bá és fenn tart ha tó vá vál jon.

Az új mo dell ki dol go zá sá nál az Egész ség ügyi Mi nisz té -
ri um alap ve tõ nek tar tot ta a tár sa da lom biz to sí tás ér té ke i -
nek meg õr zé sét, a ver seny és a szo li da ri tás egyen sú lyá nak
meg te rem té sét, a ren del ke zés re álló for rá sok igaz sá go sabb 
és ki egyen lí tet tebb el osz tá sát.

Az elõ ter jesz tõ hang sú lyoz ta, hogy a jog al ko tá si kon -
cep ció tár sa dal mi vi tá já nak ta pasz ta la ta it is meg fon tol ják
az Or szág gyû lés elé ke rü lõ tör vényjavaslat kidolgozá -
sánál.

A mun ka vál la lói ol dal el fo gad ha tat lan nak tar tot ta és
egy sé ge sen el uta sí tot ta az egész ség biz to sí tás re form já ról
 szóló kor mány za ti elõ ter jesz tést.

A szak szer ve ze ti szö vet sé gek kép vi se lõi hang sú lyoz -
ták, hogy a ja vas lat vissza for dít ha tat lan fo lya ma to kat in dít 
el, sú lyo san érint he ti a kö vet ke zõ ge ne rá ci ó kat is, ezért azt 
kér ték, hogy a ter ve zet, il let ve an nak ko di fi kált vál to za ta
ne ke rül jön a Par la ment elé. A szö vet sé gek ál lás pont ja
sze rint az elõ ter jesz tés nem ad vá laszt arra, ho gyan érhe -
tõek el a ben ne meg fo gal ma zott cé lok, pél dá ul a jobb mi -
nõ sé gû el lá tás vagy a költ ség ha té kony ság meg te rem té se.

Az ol dal bí rál ta
– a kon cep ci ó val kap cso la tos ér de mi – a be fo lyá so lás -

nak is te ret en ge dõ – tár sa dal mi vita el ma ra dá sát, il let ve az 
OÉT ülést meg elõ zõ en biz to sí tott idõ rö vid sé gét,

– a nem ze ti koc ká zat kö zös ség meg szün te té sét ered mé -
nye zõ kor mány za ti szán dé kot az egész ség biz to sí tás ban,

– a szo li da ri tás elve ér vé nye sü lé sé nek hi á nyát, ami ép -
pen a leg rá szo rul tab ba kat hoz hat ja sú lyos hely zet be,

– az egész ség ügyi szol gál ta tók ver se nyez te té se he lyett
a biz to sí tói ver seny ki ala kí tá sát,

– a te rü le ti egye net len sé gek ki egyen sú lyo zá sá nak el -
ma ra dá sát,

– a szé les körû pre ven ció ki ala kí tá sá nak ki dol go zat lan -
sá gát,

– a pénz be li el lá tá sok kal kap cso la tos el kép ze lé sek
– pél dá ul táp pénz, bal ese ti el lá tá sok – hi á nyát,

– az üz le ti ga ran cia túl sú lyát az el lá tot ti ga ran ci á val
szem ben,

– az ál lam fe le lõs sé ge konk rét meg ha tá ro zá sá nak hi á -
nyát,

– a jog sza bályt sér tõ biz to sí tók iránt al kal ma zan dó
szank ci ók meg ne ve zé sé nek el ma ra dá sát,

– a be fi ze tõi kont roll le he tõ sé ge i nek ki dol go zat lan sá -
gát, ame lyet az ol dal a 24-es szá mú ILO egyez mény figye -
lembe véte lével tart szük sé ges nek kor ri gál ni,

– a re form el kép ze lé sek ál tal érin tett rend szer fog lal -
koz ta tott ja i nak sor sá ról tör té nõ fe le lõs gon dos ko dás hi á -
nyát,

– a ma gánnyug díj pénz tá rak be ve ze té se és mû kö dé se
már fel tárt hi bá i nak, hi á nyos sá ga i nak fi gyel men kí vül ha -
gyá sát.

Az ol dal el uta sí tot ta
– az üz le ti biz to sí tók és ve lük együtt a pro fit ér dek meg -

je le né sét az új rend szer ben,
– je len tõs el lá tot ti kör ér de ke i nek vár ha tó sé rü lé sét,

mi köz ben az új rend szer sok kal töb be ke rül het a ko ráb bi -
nál, to váb bá azt, hogy

– a kon cep ció nem tár fel és jut tat több let for rá so kat a
nép egész ség ügy szá má ra, ép pen el len ke zõ leg: a mû kö dé si 
költ sé gek nö ve ke dé sé vel, va la mint a pro fit ér dek meg je le -
né sé vel ma gá ban hor doz za a jö võ be ni já ru lék nö ve ke dést,
an nak kí vá na tos csök ken té se he lyett.

Az ol dal fel hív ta a fi gyel met arra is, hogy ál lás pont ja
sze rint – ame lyet a le zaj lott pri va ti zá ció ta pasz ta la ta i ra is
ala poz – a be fek te tõi kor lá tok be épí té sé nek ha té kony sá ga
egy ilyen rend szer ben le ga láb bis kér dé ses. Hang sú lyoz ta:
a nép egész ség ügy nem pi a ci ka te gó ria, fo gyasz tói kény -
szer fo gyasz tók, a fo lya ma to kat e te rü le ten nem a klasszi -
kus pi a ci té nye zõk sza bá lyoz zák.

Az ol dal az elõ ter jesz tésben fog lal tak ból egye dül a já ru -
lék fi ze tés el len õr zé sé nek meg te rem té sét tar tot ta üd vö zöl -
he tõ nek.

A szak szer ve ze ti szö vet sé gek hang sú lyoz ták, hogy az
egész ség biz to sí tás ban je len leg ta pasz tal ha tó pénz meg ta -
ka rí tás nem a rend szer ben ki ala kult ha té kony ság ered mé -
nye, ha nem an nak tu laj do nít ha tó, hogy
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– a kon ver gen cia prog ram – sú lyos ter he ket téve a
mun ka vál la lók vál lá ra – nagy arány ban meg emel te a fi ze -
ten dõ egész ség biz to sí tá si já ru lé kot,

– ugyan ak kor az egész ség irá nyí tás je len tõs mér ték ben
aka dá lyoz za az egész ség ügy mû kö dé sét,

– a mun ka vál la lók je len tõs há nya da pe dig mun ka he -
lyét félt ve nem for dul or vos hoz, be te gen is dol go zik.

Az ol dal to váb bi tár gya lá si le he tõ sé ge ket tar tott szük sé -
ges nek az OÉT-ben a szak szer ve ze ti kon fö de rá ci ók ész re -
vé te le it mér le ge lõ és a még ki dol go zat lan nak ítélt kér dé -
sek re is kor rekt vá laszt adó, új kon cep ci ó ról.

A LIGA Szak szer ve ze tek arra szó lí tot ta fel a kor mány -
ol dalt, hogy von ja vissza a kon cep ci ót és be je len tet te, ész -
re vé te le ik fi gyel men kí vül ha gyá sa ese tén no vem ber
21-ére til ta ko zó ak ci ót szer vez.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te, alap ve tõ szem pont ként
vet te figye lembe, hogy a vál to zá sok ho gyan vi szo nyul nak
a ver seny, ver se nyez te tés, szo li da ri tás fo gal má hoz. Ál lás -
pont ja sze rint a kor lá to zott ver seny tá mo gat ha tó, eb ben a
vo nat ko zás ban el sõ sor ban a szol gál ta tók kö zött szük sé ges
a ver seny hely zet ki ala kí tá sa.

Kér dés ként fo gal maz ta meg, hogy mennyi be ke rül az új
rend szer lét re ho zá sa, il let ve mi lyen el kép ze lé sei van nak a
Kor mány nak az ön ál ló (mun ka egész ség ügyi) mun ka he lyi
egész ség biz to sí tá si ága zat ról.

Ki fej tet te, biz to sí ta ni kell, hogy az egész ség biz to sí tá si
alap ba be fo lyó pénz fel hasz ná lá sá ra a já ru lék fi ze tõk nek
fo lya ma tos rá lá tá suk le gyen.

A fe ke te gaz da ság vissza szo rí tá sa ér de ké ben olyan in -
téz ke dé se ket tart szük sé ges nek, me lyek kö vet kez mé nye -
ként az egész ség ügy ben ma is meg lé võ „há la pénz” mint
for rás a rend szer be jog sze rû en be csat la ko zik.

A kor mány ol dal a tár sa dal mi pár be széd fon tos sá gá val
egyet ért ve em lé kez te tett arra, hogy a 2006/2007. év ben az
OÉT több al ka lom mal kon zul tált az egész ség ügy át ala kí -
tá sá nak na pi ren den lévõ kér dé se i rõl és je lez te, hogy a kö -
te le zõ egész ség biz to sí tás ról és egész ség biz to sí tá si pénz tá -
rak ról, va la mint az ez zel össze füg gõ tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló tör vénytervezetet no vem ber hó nap ban az OÉT
elé ter jesz ti.

A szo ci á lis part ne rek vé le mé nyé re, fel ve té se i re vá la -
szol va meg erõ sí tet te, hogy a ja va solt új egészségbiztosí -
tási rend szer vál to zat la nul tár sa da lom biz to sí tás és nem
 üzleti biz to sí tás – hi szen a biz to sí tot tak nem egyé ni koc -
kázataik, ha nem jö ve del mük alap ján fi ze tik a já ru lé kot,
amely nek mér té két to vább ra is az Or szág gyû lés ha tá roz za
meg, és a szol gál ta tá si cso ma gok is egy sé ge sek ma rad -
nak –, ily mó don a rend szer fenn tart ja a nem ze ti koc ká zat -
kö zös sé get.

A já ru lék fi ze tõk kont roll já nak biz to sí tá sát a kor mány -
zat is ki e mel ten fon tos szem pont nak tart ja, ezért a nor ma -
szö veg meg al ko tá sa kor ezt is meg fon tol ják.

A mun ka vál la lói és a mun kál ta tói ol dal nak a jog al ko tá si 
kon cep ci ó val kap cso lat ban meg fo gal ma zott kér dé se i vel,
ész re vé te le i vel össze füg gés ben rész le te sen is mer tet te az
egész ség ügyi kor mány zat ál lás pont ját, egy ben kez de mé -

nyez te a kon zul tá ció foly ta tá sát az el ké szült tör vény ja vas -
lat alap ján.

A kon zul tá ció alap ján a mun kál ta tói ol dal tá mo gat ta
a tör vényjavaslat OÉT fó ru mon tör té nõ meg vi ta tá sát. A
mun ka vál la lói ol dal el uta sí tot ta a kon cep ci ót és azt kér te,
hogy sem a kon cep ció, sem pe dig an nak ko di fi kált vál to -
za ta ne ke rül jön be nyúj tás ra az Or szág gyû lés ré szé re.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. október 19-i ülésérõl

1. Az OÉT na pi rend re tûz te és meg vi tat ta az Eu ró pai
Szo ci á lis Kar ta 2007. évi nem ze ti je len té sét.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya ál tal ké szí tett je len -
tés a 2005. ja nu ár 1-jé tõl 2006. de cem ber 31-ig ter je dõ
idõ szak ra vo nat ko zó an összeg zi az Eu ró pai Szo ci á lis
 Karta

– 1. cik ké nek (a mun ká hoz  való jog),
– 9. cik ké nek (a pá lya vá lasz tá si ta nács adás hoz  való

jog),
– 10. cik ké nek (a szak kép zés hez  való jog),
– 11. cik ké nek (a fo gya té kos sze mé lyek szak mai kép -

zés hez, re ha bi li tá ci ó hoz és a tár sa da lom ba tör té nõ újra be -
il lesz ke dés hez  való jog), és

– a Ki egé szí tõ jegy zõ könyv 1. cik ké nek (a ne men ala pu ló 
meg kü lön böz te tés nél kü li esély egyen lõ ség re  való jog)
ha zai ér vé nye sü lé sét.

A na pi rend del kap cso lat ban a mun ka vál la lói ol dal kép -
vi se lõ je el is mer te, hogy a je len tés a for mai kö te le zett sé -
gek nek ele get tesz, azon ban ko moly prob lé mát oko zott az,
hogy a mó do sí tott je len tés ter ve zet el tért az ere de ti leg a
szo ci á lis part ne rek ré szé re át adott je len tés ter ve ze té tõl.
Saj ná la tos nak ne vez te, hogy Ma gyar or szág a Szo ci á lis
Kar ta ra ti fi ká lá sa óta szo ci á lis té ren nem lé pett elõ re, ér zé -
kel he tõ mó don nem nõtt a fog lal koz ta tás, a böl csõ dei
 helyek szá ma, a sze gény ség mér té ke nem csök kent. Sem a
4. cik kelyt – A tisz tes dí ja zás hoz  való jog ról, sem a
12. – A tár sa da lom biz to sí tás hoz  való jog ról  szóló cik kelyt
ez idá ig nem ra ti fi kál ta ha zánk. A szak szer ve ze tek e tényt
tu da tos ér ték vá lasz tás kö vet kez mé nye ként elõ állt hely zet -
nek te kin tik a Kor mány ré szé rõl. A szak szer ve ze tek kö ve -
te lik a mó do sí tott Eu ró pai Szo ci á lis Kar ta ra ti fi ká ci ós el já -
rá sá nak meg kez dé sét. A mun ka vál la lói ol dal, az Eu ró pai
Szo ci á lis Kar ta 2007. évi nem ze ti je len té sé nek tar tal má val 
a Kor mány ál tal elõ ter jesz tett for má ban, a fent rög zí tett
 kifogásai  miatt nem ért egyet és azt nem te kin ti a szo ci á lis
part ne rek ál tal kö zö sen vál lal ha tó ál lás pont nak, ezért nem
tá mo gat ja.
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A mun kál ta tói ol dal ki emel te, hogy a ja vas la tai a nem -
ze ti je len tés be be ke rül tek. Az ol dal a je len tés vál to zat lan
tar ta lom mal tör té nõ to váb bí tá sát ja va sol ta.

A kor mány ol dal vá la szá ban meg kö szön te a mun kál ta tói 
ol dal egyet ér tõ hoz zá ál lá sát, utal va arra, hogy a je len tés
annyi ban tér el a ko ráb ban, bi zott sá gi szint en meg tár gyalt
anyag tól, hogy a je len le gi je len tés ben az ott meg fo gal ma -
zott mun ka vál la lói ész re vé te lek már sze re pel nek. Hang sú -
lyoz ta, most nem a Mó do sí tott Eu ró pai Szo ci á lis Kar tá ról
 szóló elõ ter jesz tés tár gya lá sa zaj lik. Ugyan ak kor an nak
 ratifikációját már elõ ké szí tet ték, és je lez te, hogy er rõl az
egyez te tés ha ma ro san meg kez dõd het.

2. Az OÉT meg vi tat ta a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el -
lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló kor mány za ti elõ ter jesz tést.

A tör vény mó do sí tá sát el sõd le ge sen egyes, 2009. év tõl
al kal ma zan dó sza bá lyok kor rek ci ó ja és az Alkotmány -
bíróság 37/2007. (VI. 12.) ha tá ro za ta in do kol ta.

A mun ka vál la lói ol dal ki fo gás ol ta a ma lus, azaz a csök -
ken té si sza bá lyok ter ve zett vál toz ta tá sát, mely a kor ha tár
elõtt nyug díj ba vo nu lók nyug dí já nak ki szá mí tá sá ra vo nat -
ko zik. A mun ka vál la lói ol dal vé le mé nye sze rint az elõ zõ
év ben el fo ga dott nyug díj szá mí tá si mód ele ve csök ken ti a
nyug dí ja kat, és a to váb bi csök ken tés sel még ked ve zõt le -
nebb hely zet be hoz za a hosszú szol gá la ti idõ vel ren del ke -
zõ mun ka vál la ló kat. Az ol dal ál lás pont ja sze rint az elõ re -
ho zott öreg sé gi nyug díj ra  való jo go sult ság ter ve zett vál -
toz ta tá sa a nõ ket hát rá nyo san érin ti. Saj ná la tos nak tart ja,
hogy nem tör tént meg a ko ráb ban ígért fo ko za tos ság el vé -
nek be tar tá sa sem, a kor ha tár 57-rõl 59 élet év re ug rá sát
a mun ka vál la lói ol dal túl ra di ká lis lé pés nek tart ja.

Az ed di gi igaz ság ta lan rend szer csak még igaz ság ta la -
nab bá vá lik, ezért a mun ka vál la lói ol dal az elõ re ho zott
öreg sé gi nyug díj rend szer vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó ja vas -
la to kat nem tá mo gat ja, és át fo gó nyug díj re for mot sür ge -
tett. A tör vényjavaslat egyéb mó do sí tá sát tá mo gat ta.

A mun kál ta tói ol dal a mu lasz tá si bír ság ra vo nat ko zó
két sze res meg fi ze té si kö te le zett sé get, a szi go rí tást ki fo -
gás ol ta. A tör vényjavaslat egyéb mó do sí tá sát tá mo gat ta.

A kor mány ol dal fon tos nak tar tot ta an nak elvi tisz tá zá -
sát, hogy jó-e az a rend szer, amely ben az érin tet tek 94%-a
kor ha tár elõtt megy nyug díj ba, il let ve csak a Kor mány
 felelõs a nyug díj alap egyen sú lyá ért, vagy osz tott a fe le lõs -
ség a já ru lék fi ze tõk kel. A szo ci á lis part ne rek vé le mé nyé re
fi gye lem mel egyet ér tett az zal, hogy szük sé ges a je len le gi
nyug díj rend szer át fo gó fe lül vizs gá la ta. A je len le gi, kor -
rek ci ós mó do sí tó ja vas lat tal kap cso la tos mun kál ta tói és
mun ka vál la lói ál lás pon to kat az elõ ter jesz tõ kor mány ol dal
tu do má sul vet te és je lez te, hogy az elõ re ho zott öreg sé gi
nyug díj sza bá lyok kal kap cso la tos mun ka vál la lói ki fo gá -
sok ról a Kor mányt tá jé koz tat ni fog ja.

3. Az OÉT vé le mé nyez te a kom plex re ha bi li tá ci ó val
kap cso la tos vég re haj tá si ren del ke zé sek rõl  szóló kor mány -
za ti elõ ter jesz tést.

A mun ka vál la lói ol dal egyet ér tett a kom plex re ha bi li tá -
ci ót ki dol go zó kor mány ren de let ter ve ze té vel, és az aláb bi
konk rét – mó do sí tó – ja vas la tot fo gal maz ta meg.

– A re ha bi li tá ci ós el já rás szak ér tõi sza ka szá ban ko -
moly za vart okoz hat, hogy amennyi ben a ren de let ter ve zet
2. és 3.  §-a alap ján meg ál la pít ják a re ha bi li tá ci ót, azt
az ügy in té zõ fe lül bí rál hat ja és ez jog sér té se ket okoz hat.
 Ennek alap ján a fe lül bí rá la ti jog kör még tisz tá zás ra szo rul.

– A re ha bi li tá ci ós el já rás meg kez dé se két ol da lú szer -
zõ dés ként ér tel mez he tõ, mely tõl más szer zõ dé sek hez ha -
son ló an, bár mi kor el áll hat nak a fe lek. Amennyi ben a hi va -
tal áll el a szer zõ dés tõl, úgy hi ány ként je lent ke zik, hogy a
jog or vos lat le he tõ sé gé re nem tér ki a ter ve zet.

Fel hív ta a fi gyel met arra, hogy a kép zett, el kö te le zett
szak em ber gár da meg lé te, a rend szer fi nan szí ro zá sa, a
pénz ügyi fe de zet konk rét ga ran ci á ja el en ged he tet len fel té -
te le len ne a mû kö dés nek, de ez nem kap kel lõ hang súlyt a
ter ve zet ben.

A kor mány ren de let-ter ve zet tel össze füg gés ben a mun -
kál ta tói ol dal po zi tí van ér té kel te azt a szem lé let vál tást,
mely a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû fog lal koz ta tot tak
ré szé re ked ve zõbb hely ze tet te remt.

A kor mány ol dal rész le te sen vá la szolt a mun kál ta tói és a 
mun ka vál la lói ol dal ál tal fel ve tett kér dé sek re, ész re vé te -
lek re. En nek alap ján az elõ ter jesz tést az OÉT tá mo gat ta.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. október 26-i ülésérõl

1. Az OÉT foly tat ta az egyez te tést a 2008. évi adótör -
vény-javaslatokról.

A na pi rend hez kap cso ló dó an a kor mány za ti ol dal tá jé -
koz tat ta az OÉT-t a Kor mány ál tal el fo ga dott azon mun ka -
vál la lói és mun kál ta tói ja vas la tok ról, ame lye ket az
 Országgyûlés Költ ség ve té si Bi zott sá ga ré szé re mó do sí tó
in dít vá nyok ként fog be nyúj ta ni.

A mun ka vál la lói ol dal elé ge dett sé gé nek adott han got,
hogy a Kor mány le vet te a na pi rend rõl a tár sa da lom biz to sí -
tás egy szám lás be fi ze té sé nek az ügyét, és hogy az ét ke zé si
hoz zá já ru lás és az is ko la kez dé si tá mo ga tás mér té ke a
mun ka vál la lói ol dal ko ráb bi ja vas la tá nak meg fe le lõ mér -
ték ben emel ke dett.

Ugyan ak kor a mun ka vál la lói ol dal is mé tel ten kér te,
hogy – a ke re se tek bank szám lá ra tör té nõ át uta lá sa  miatt a
mun ka vál la lók ra há ru ló több let költ ség kom pen zá lá sá ra –
évi 4000 Ft jut ta tás ban ré sze sül hes se nek a mun ka vál la lók.

Ki fo gás ol ta, hogy a szak szer ve ze ti üdü lõ ket a Kor mány 
to vább ra sem kí ván ja ki von ni a lu xus adó ha tá lya alól, pe -
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dig azok ra nem vo nat ko zik a tár sa sá gi adó-fi ze té si kö te le -
zett ség, így a lu xus adó sem ter hel he ti a kö zös sé gi fel ada -
to kat is el lá tó épü le te ket, és kér te, hogy a Kor mány él jen
a mél tá nyos ság le he tõ sé gé vel.

A mun kál ta tói ol dal ki emel te, hogy a kon cep ci o ná lis
kér dé sek ben nem volt le he tõ sé ge ér de mi be le szó lás ra.

Fel ve tet ték – töb bek kö zött –, hogy
– az ál lam ház tar tá si hi ány csök ken té se na gyobb mér -

ték ben tör tén jen a ki adá sok csök ken té sé vel,
– a több let be vé te lek fel hasz ná lá sa egyez te tés alap ján

tör tén jen,
– a fe ke te gaz da ság el le ni harc esz kö ze ne csak a bün te -

té sek eme lé se le gyen,
– csök ken jen az ad mi niszt rá ció,
– meg ál la po dás szü les sen a szo li da ri tá si adó meg szün -

te té sé nek fel té te le i rõl.
A mun kál ta tói ol dal to vább ra is ha tá ro zot tan til ta ko zott

a kis adók össze vo ná sa el len.

A kor mány ol dal vá la szá ban fel hív ta a fi gyel met arra,
hogy az Or szág gyû lés még nem dön tött a be nyúj tott mó -
do sí tó ja vas la tok ról, az egyez te té sek je len leg is fo lya mat -
ban van nak. Az adótör vények át fo gó, kon cep ci o ná lis jel -
le gû vál toz ta tá sa pe dig 2008. elsõ fe lé ben lesz na pi ren den, 
amely nek elõ ké szí té sé ben, egyez te té sé ben – a ko ráb bi
meg ál la po dás nak meg fele lõen – az OÉT ad hoc bi zott sá -
gán ke resz tül, a mun ka vál la lói és a mun kál ta tói ol dal is
részt vesz.

2. Az OÉT foly tat ta az ok tó ber 12-i ple ná ris ülé sen
meg kez dett 2008. évi bér tár gya lást.

A mun ka vál la lói ol dal je lez te, hogy egy jó és a mun ka -
vál la lók szá má ra mél tá nyos meg ál la po dás meg kö té sé ben
ér de kel tek, és meg erõ sí tet te, hogy a 2005. no vem ber 25-én 
alá írt 3 éves bér meg ál la po dás mó do sí tá sá ról a továb biak -
ban sem kí ván nak tár gyal ni.

Az ol dal el uta sí tot ta a mun kál ta tói ol dal azon ja vas la tát, 
hogy 2008-ban is a 2007. évi szint en ma rad jon a szak mun -
ká sok bér mi ni mu ma.

A mun kál ta tói ol dal ki fej tet te: ad dig, amíg kü lön bö zõ
– el sõ sor ban adó zás sal össze füg gõ – kér dé sek nem ke rül -
nek le zá rás ra, nincs le he tõ sé ge ol dal ál lás pont kialakítá -
sára.

Ál lás pont ja sze rint a kis adók össze vo ná sa és a há rom -
éves bér meg ál la po dás ban 2008. évre rög zí tett szak mun kás 
ga ran tált bér mi ni mum gá tol ják az ér de mi tár gya lá so kat.

A kor mány ol dal hang sú lyoz ta, hogy az OÉT há rom ol -
da lú meg ál la po dá sát ma gá ra néz ve kö te le zõ nek te kin ti.
Ugyan ak kor kész tár gyal ni a szo ci á lis part ne rek ál tal meg -
fo gal ma zott ja vas la tok ról.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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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
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.
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Budapest, 2007. de cem ber 17–22.
Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/51. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

T A R T A L O M

Min den ked ves Ol va sónk nak sze re tet tel jes,
bol dog ka rá cso nyi ün ne pe ket és jó egész sé get,
si ke res, ered mé nyek ben gaz dag új esz ten dõt kí vá nunk!

A szer kesz tõ bi zott ság
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Magyar Államkincstár
pályázatot hirdet

pénzügyi referens munkakörök betöltésére
a központban

és az Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságon

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdász szakkép-

zettség, gazdálkodási szakon szerzett felsõfokú végzett-
ség, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és felsõ-
fokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,

– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Elõnyt jelent:
– közigazgatási területen szerzett gyakorlat,
– ingatlanforgalom terén szerzett gyakorlat,
– angolnyelv-ismeret.

Ellátandó munkaköri feladatok:
A lakáscélú állami támogatások 12/2001. (I. 31.) kor-

mányrendeletben foglalt finanszírozás és ellenõrzési fel-
adatok ellátása.

Munkavégzés helye:
Központ: Budapest.
Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság: Eger

(Állampénztári Iroda).

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latait,
– esetleg referenciamegjelölést.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2007. december 28-ig

kérjük „Pénzügyi referens” jeligére az alábbi postacímek-
re megküldeni:

– központ: 1054 Budapest, Hold u. 4., Humánpolitikai
fõosztály, felvilágosítást ad: dr. Kerekes Ágnes, tel.: 06 (1)
327-3579,

– Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság: 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36., felvilágosítást ad: Tamásné
Fenyik Mária, tel.: 06 (46) 513-034.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

A Magyar Államkincstár
pályázatot hirdet

jogtanácsos munkakörök betöltésére
a központban és a regionális igazgatóságokon

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jogász szakképzettség és jogi szakvizsga,
– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Elõnyt jelent:
– közigazgatási területen szerzett gyakorlat,
– ingatlanforgalom terén szerzett jogi gyakorlat, illetve

képesítés,
– angolnyelv-ismeret.

Ellátandó munkaköri feladatok:
A lakáscélú állami támogatások [12/2001. (I. 31.)

Korm. rendelet] jogi ügyeinek ellátása, elsõsorban a támo-
gatás biztosítására bejegyzett jelzálogjog, valamint az eh-
hez kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom érvénye-
sítése, továbbá peres, nem peres és közigazgatási hatósági
eljárásokban képviselet ellátása:

– lakáscélú állami támogatásokkal összefüggõ ügyek
intézése,

– közigazgatási határozathozatal a jogszabály elõírása-
inak megfelelõen,

– jogi segítségnyújtás a szakmai szervezetek jogalkal-
mazási tevékenységében,
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– szakmai állásfoglalások kialakítása pénzügyi intéz-
mények, a támogatással érintett más szervek és szerveze-
tek, valamint magánszemélyek részére,

– ügyfélszolgálat felügyelete,
– egyéb, a témával kapcsolatos jogi ügyek.

Munkavégzés helye:
Központ: Budapest.
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság: Tatabánya

(Állampénztári Iroda).
Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság: Pécs (Állam-

pénztári Iroda).
Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság: Miskolc

(Állampénztári Iroda).
Észak-alföldi Regionális Igazgatóság: Nyíregyháza

(Állampénztári Iroda).

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latait,
– esetleg referenciamegjelölést.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2007. december 28-ig

kérjük „Jogtanácsos” jeligére az alábbi postacímekre meg-
küldeni:

Központ: 1054 Budapest, Hold u. 4., Humánpolitikai
fõosztály, felvilágosítást ad: dr. Kerekes Ágnes, tel.: 06 (1)
327-3579,

Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság: 8200 Veszp-
rém, Budapest út 4., felvilágosítást ad: Wurczer Irén, tel.:
06 (34) 311-715,

Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság: 7602 Pécs,
Pf. 163., felvilágosítást ad: Csécseiné Papp Magdolna, tel.:
06 (82) 419-411,

Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság: 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36., felvilágosítást ad: Tamásné
Fenyik Mária, tel.: 06 (46) 513-034,

Észak-alföldi Regionális Igazgatóság: 5002 Szolnok,
Pf. 114., felvilágosítást ad: Vas János 06 (42) 311-740.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) módosításáról szóló
2007. évi LXXXIII. törvény 17. §-ában

foglaltak szerint
pályázatot hirdet

a Költségvetési és beruházási fõosztály
fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére

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

Pályázati feltételek:
– szakirányú közgazdasági egyetemi végzettség a

[217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése
szerint],

– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– fejezeti költségvetési területen szerzett vezetõi ta-

pasztalat,
– vagyonkezelési területen szerzett vezetõi tapasztalat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– igazgatási területen szerzett tapasztalat,
– mérlegképes könyvelõi végzettség vagy azzal egyen-

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

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

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

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

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

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

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

A pályázatokat két példányban a Magyar Közlöny Hiva-
talos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
15. naptári napig lehet postára adni, illetve ezen a napon
16.30 óráig – ha az nem munkanap, akkor az azt követõ
munkanapon – zárt borítékban „Költségvetési és beruhá-
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zási fõosztály-vezetõi pályázat” jelige feltüntetésével el-
látva leadni a következõ címre: Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium Humánpolitikai osztály, 1011 Buda-
pest, Fõ u. 44–50. Postacím: Pf. 351, 1394.

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

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

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

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

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
az E-közszolgáltatások fõosztálya

E-közszolgáltatások Ügyfélközpontja
elektronikus közszolgáltatásokat koordináló

ügyintézõi munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot ír ki az E-közszolgáltatások fõosztálya
E-közszolgáltatások Ügyfélközpontja elektronikus köz-
szolgáltatásokat koordináló ügyintézõi munkakörének be-
töltésére az alábbi feltételekkel:

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) kormányrendelet 3. sz. melléklet 103. pontjában
megjelölt fõiskolai szintû államigazgatási és szociális
igazgatási vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett
szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség
és ügyvitelszervezõ, rendszerszervezõ, nyilvántartási és
okmányügyintézõ vagy számítástechnikai szakképesítés
vagy anyakönyvi szakvizsga megléte.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga, vagy jogi szakvizsga meg-

léte,
– angol nyelvbõl felsõfokú C típusú államilag elismert

nyelvvizsga,
– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai

programok felhasználói szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget igazoló dokumentumok fénymáso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a
kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas-
ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti
magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

Az E-közszolgáltatások Ügyfélközpontja elektronikus
közszolgáltatásokat koordináló ügyintézõjének feladatkö-
rét képezi:

– a hatályos jogszabályok és az állami irányítás egyéb
jogi eszközei szakmai követelményeknek megfelelõ, az
elektronikus ügyintézés során történõ alkalmazása,

– az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabály-
módosításokból az Ügyfélközpontra háruló feladatok
megvalósításában való közremûködés,

– az E-közszolgáltatások Ügyfélközpontját érintõ kon-
cepciók, tájékoztatók elkészítésében közremûködés,

– az elektronikus ügyintézést támogató informatikai
rendszerek fejlesztésében, tesztelésében közremûködés,

– az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszerrel
kapcsolatos távlati fejlesztési célkitûzések kialakításában
és megvalósításában részvétel,

– az E-közszolgáltatások Ügyfélközpontja által ellátott
tájékoztató szolgáltatásban történõ közremûködés,

– az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszerhez
csatlakozott okmányirodákkal való kapcsolattartás,

– ügyfélkapu regisztrációs eljárással kapcsolatos fel-
adatok ellátása

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az elektronikus közszolgáltatásokat koordináló ügyin-

tézõ jogállására, illetményére és juttatásaira a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala Közszolgálati szabályzatában foglaltak az
irányadóak. A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével –
határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címekre vagy postán a Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tala Személyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Bu-
dapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.
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A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 31.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Pályá-
zat az E-közszolgáltatások Ügyfélközpontja elektronikus
közszolgáltatásokat koordináló ügyintézõi munkakörének
betöltésére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatalának elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-

ban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. január 8.
Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban az

elbírálást követõ hónap elsõ napja.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ

a 456 6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
az E-közszolgáltatások fõosztálya

elektronikus közszolgáltatásokat koordináló
ügyintézõi munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot ír ki az E-közszolgáltatások fõosztálya
elektronikus közszolgáltatásokat koordináló ügyintézõi
munkakörének betöltésére az alábbi feltételekkel:

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) kormányrendelet 3. sz. melléklet 103. pontjában
megjelölt jogász szakképzettség, fõiskolai szintû állam-
igazgatási és szociális igazgatási vagy rendvédelmi felsõ-
oktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy fõisko-
lai szintû végzettség és ügyvitelszervezõ, rendszerszerve-
zõ, nyilvántartási és okmányügyintézõ vagy számítástech-
nikai szakképesítés vagy anyakönyvi szakvizsga megléte.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga, vagy jogi szakvizsga meg-

léte,

– angol nyelvbõl felsõfokú C típusú államilag elismert
nyelvvizsga,

– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai
programok felhasználói szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget igazoló dokumentumok fénymáso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a
kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmassá-
gát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti ma-
gát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

Az E-közszolgáltatások fõosztálya elektronikus köz-
szolgáltatásokat koordináló ügyintézõjének feladatkörét
képezi:

– a hatályos jogszabályok és az állami irányítás egyéb
jogi eszközei szakmai követelményeknek megfelelõ, az
elektronikus ügyintézés során történõ alkalmazása,

– az elektronikus közszolgáltatásokat érintõ dön-
tés-elõkészítésben közremûködés,

– az elektronikus közszolgáltatásokat érintõ jogsza-
bály-tervezetek, megállapodások, szerzõdések, szabályza-
tok, intézkedések, ügyleírások véleményezésében való
részvétel,

– a jogszabály-módosításokból adódó feladatok meg-
valósításában való közremûködés,

– az elektronikus ügyintézést támogató informatikai
rendszerek fejlesztésében, tesztelésében közremûködés,

– az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszerrel
kapcsolatos távlati fejlesztési célkitûzések kialakításában
és megvalósításában részvétel,

– az elektronikus ügyintézésre vonatkozó fejlesztési
koncepciók megalkotásában és megvalósításában, vala-
mint a koncepciót érintõ kommunikációban való közremû-
ködés,

– a fõosztály feladatköréhez kapcsolódó kérdésekben a
Kormányzati Portál tartalomszolgáltatóival és üzemeltetõ-
ivel, a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központtal, vala-
mint a társhatóságok ügyfél-szolgálataival való kapcsolat-
tartás.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az elektronikus közszolgáltatásokat koordináló ügyin-

tézõ jogállására, illetményére és juttatásaira a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala Közszolgálati szabályzatában foglaltak az
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irányadóak. A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével –
határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre vagy postán a Közigazga-
tási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Személyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Buda-
pest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 31.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Pályá-
zat az E-közszolgáltatások fõosztálya elektronikus köz-
szolgáltatásokat koordináló ügyintézõi munkakörének be-
töltésére.”

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatalának elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-

ban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. január 8.
Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban az

elbírálást követõ hónap elsõ napja.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ

a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Miniszterelnöki Hivatal
pályázatot hirdet

az Audiovizuális Médiapolitikáért Felelõs
Kormánybiztosságon

titkárságvezetõi munkakör betöltésére
(Hivatkozási szám: VI-ÁJ/196/2007)

A Miniszterelnöki Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kine-
vezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése:

Titkárságvezetõi (osztályvezetõi) munkakör az Audio-
vizuális Médiapolitikáért Felelõs Kormánybiztosságon.

2. Az ellátandó feladatok ismertetése:
– A titkárság feladatainak koordinálása, a titkárság dol-

gozóinak ellenõrzése.
– Adminisztratív tevékenység vezetése, szervezése.

– A Kormánybiztosság munkatársait érintõ munkák
elõkészítése, programok megszervezése, idõpontok össze-
hangolása.

– Kapcsolattartás különbözõ szervezetekkel és a Hiva-
tal munkatársaival.

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,
– angol nyelvbõl középfokú nyelvvizsga, illetve továb-

bi idegen nyelvbõl alapfokú nyelvvizsga,
– „B„ típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.

Elõnyt jelent:
– felsõfokú menedzserasszisztens/menedzser titkár

szakképzettség (OKJ),
– titkársági és adminisztratív területen szerzett leg-

alább 5 év gyakorlat és tapasztalat,
– a Miniszterelnöki Hivatalban szerzett titkársági

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, amely 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 referen-

ciát 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 31.
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8. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. január 14.

9. Az állás betöltésének idõpontja: 2008. január 15.

10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozó tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül postai
úton, vagy – amennyiben pályázati anyagában e-mail cí-
mét is feltüntette – elektronikus levélben értesítjük. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan további információ az al-
laspalyazatok@meh.hu e-mail címen kérhetõ.

Berkesz Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 10 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 5 év jegyzõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint tör-
ténik.

A képviselõ-testület a felsorolt pályázati feltételek alól
felmentést nem ad.

Az önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.
A benyújtás helye: dr. Nagy Gyula polgármester, 4521

Berkesz, Rákóczi út 7.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak
a Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2007. decem-
ber 5.) számított 30. nap.

A pályázatot a képviselõ-testület a benyújtási határidõt
követõ elsõ testületi ülésén tárgyalja.

A pályázathoz csatolandó iratok, melyek megléte felté-
tele a pályázat elbírálásának:

– személyes adatokat, életutat és szakmai gyakorlatát
bemutató önéletrajz,

– végzettséget igazoló oklevél, diploma, illetve a köz-
igazgatási és/vagy jogi szakvizsga közjegyzõ által hitelesí-
tett másolata,

– a betöltendõ munkakörrel kapcsolatos szakmai ta-
pasztalatok és elképzelések ismertetése,

– 1 hónapnál (30 nap) nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány.

A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályáza-
tot – nem megfelelõ szakmai tartalom esetén már elbírá-
lásra sem tudja befogadni.

A képviselõ-testület tájékoztatja a pályázókat, hogy a
település 2008. január 1. napjától körjegyzõséghez fog tar-
tozni, így az önálló jegyzõi státus e naptól megszûnik.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Polgármesteri Iroda

referens munkakörének betöltésére

Ellátandó feladatok:
– az irodavezetõ munkájának támogatása,
– adminisztrációs és szervezési feladatok ellátása,
– szerzõdések és számlák nyilvántartása,
– kimenõ és bejövõ posta kezelése, levelezés (angol

nyelven is),
– kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatalon belül más

irodákkal,
– egyéb titkársági feladatok ellátása,
– levéltervezetek, válaszlevelek, feljegyzések készítése,
– kisebb költségvetésû hazai és uniós pályázatok eseté-

ben a pályázati dokumentáció elkészítése, koordinációja,
projektmenedzseri feladatok ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: középiskolai végzett-
ség és közgazdasági (külkereskedelmi szakirányú) szak-
képzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ sze-
rint: európai üzleti asszisztensi szakképesítés,

– angol, német vagy francia nyelvbõl legalább közép-
fokú nyelvvizsga,

– MS Office megbízható használata (Word, Excel).

Elõnyt jelent:
– elõzõ munkahelyekrõl ajánlás csatolása,
– pályázati tapasztalat,
– Rákosmente helyismerete,
– közigazgatási alapvizsga,
– 2 év hasonló területen eltöltött tapasztalat,
– felsõfokú iskolai végzettség.
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A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve postai
úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal Iktatójá-
ban, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173 Bu-
dapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat
Polgármesteri Iroda referens munkakörének betöltésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A jegyzõ és a polgármester valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Megellai
Orsolya irodavezetõnél a 253-3327-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az EU programiroda

csoportvezetõi munkakörének betöltésére

Ellátandó feladatok:
1. A hazai és európai uniós pályázatokkal kapcsolatos

feladatok ellátása:
– felkutatja azokat az EU-s, egyéb külföldi és hazai pá-

lyázati lehetõségeket, amelyek segítségével lehetõség nyí-
lik a kerületi fejlesztési projektek, elképzelések megvaló-
sítására,

– koordinálja a pályázatok megírását, és részt vesz
azok végrehajtásában, nyomonkövetésében,

– kapcsolatot tart fenn a közremûködõ szervezetekkel,
irányító hatóságokkal, fejlesztési ügynökségekkel, pályá-
zati tanácsadó cégekkel és minden egyéb feladatköréhez
tartozó intézménnyel.

2. Kapcsolatot épít ki és tart fenn az önkormányzati in-
tézmények munkatársaival, a képviselõ-testület bizottsá-
gaival, a kerületben élõ vállalkozókkal, civil szervezetek-
kel, döntéshozókkal, vezetõkkel.

3. Az iroda feladatköréhez kapcsolódó bizottsági, kép-
viselõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végre-
hajtása.

4. Az EU programiroda csoport irányítása, a munkájá-
nak szervezése, képviselete.

5. Az EU programiroda munkatársainak koordinálása,
levelek, feljegyzések, szerzõdések elkészítése, ellenõr-
zése.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi szintû nem-
zetközi kapcsolatok szakértõ szakképzettség, Európai
Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakkép-
zettség, egyetemi szintû jogász, bölcsészettudományi,
közgazdasági vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett szak-
képzettség,

– angol, német vagy francia nyelvbõl legalább közép-
fokú C típusú nyelvvizsga,

– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,

– projektvezetési tapasztalat,
– EU-s projektek menedzselése (minimum 1 év),
– MS Office megbízható használata (Word, Excel,

Power-Point).

Elõnyt jelent:
– elõzõ munkahelyekrõl ajánlás bemutatása,
– hazai európai uniós pályázati intézményrendszerben

(minisztérium, IH, KSZ) történt munkavégzés,
– hasonló munkakörben szerzett többéves tapasztalat,
– vezetõi tapasztalat,
– közigazgatási szakvizsga.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
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ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve pos-
tai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal iktató-
jába, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173
Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályá-
zat EU programiroda csoportvezetõi munkakörének betöl-
tésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A jegyzõ és a polgármester valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Megellai
Orsolya irodavezetõnél a 253-3327-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
EU programiroda

EU referens munkakörének betöltésére

Ellátandó feladatok:
1. Az EU programiroda keretében hazai és európai

uniós pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása:
– koordinálja a rábízott pályázatok megírását: felel a

pályázati dokumentáció elkészítéséért és részt vesz azok
végrehajtásában, nyomonkövetésében,

– felel a pályázattal kapcsolatos külsõ és belsõ levele-
zés és adminisztráció vezetéséért,

– kapcsolatot tart fenn a közremûködõ szervezetekkel,
irányító hatóságokkal, fejlesztési ügynökségekkel, pályá-
zati tanácsadó cégekkel és intézményekkel.

2. Kapcsolatot épít ki és tart fenn az intézmények mun-
katársaival, a képviselõ-testület bizottságaival, a kerület-
ben élõ vállalkozókkal, civil szervezetekkel.

3. Részt vesz az iroda feladatköréhez kapcsolódó bizott-
sági, képviselõ-testületi elõterjesztések készítésében, a
döntések végrehajtásában.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi szintû nem-
zetközi kapcsolatok szakértõ szakképzettség, Európai
Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakkép-
zettség, egyetemi szintû jogász, bölcsészettudományi,
közgazdasági vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett szak-
képzettség,

– projektmenedzseri tapasztalat,
– angol, német vagy francia nyelvbõl legalább közép-

fokú C típusú nyelvvizsga,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,

– MS Office megbízható használata (Word, Excel,
Power-Point).

Elõnyt jelent:
– megelõzõ munkahelyekrõl ajánlás csatolása,
– pályázati tapasztalat,
– hazai európai uniós pályázati intézményrendszeren

belül szerzett tapasztalat,
– Rákosmente helyismerete,
– közigazgatási tapasztalat, közigazgatási alapvizsga,
– hasonló munkakörben szerzett többéves tapasztalat.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros XVII.
Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve postai úton
kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal iktatójába,
munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173 Buda-
pest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat
EU referens munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.
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A jegyzõ és a polgármester vezetõje valamennyi érvé-
nyes pályázatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes
meghallgatás keretében. Személyes meghallgatáson az is-
kolai végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mu-
tatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Megellai
Orsolya irodavezetõnél a 253-3327-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Gyámhivatalba

ügyintézõi álláshely betöltésére

Ellátandó feladatok:
1. a szülõi felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos

ügyek,
2. kapcsolattartási ügyek,
3. kiskorú házasságkötésének engedélyezése,
4. az örökbefogadási és örökbefogadás-felbontási ügyek,
5. a gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek,
6. pénzbeli ellátások,
7. gyermekvédelmi gondoskodási ügyek,
8. gyámsági és gondoksági ügyek,
9. kiskorúak és gondnokoltak vagyoni érdekvédelme.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: jogász szakképzettség,
fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus
szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyer-
mekvédelmi gyakorlat, egyetemi vagy fõiskolai szintû
végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben
szerzett szociális szakigazgatási szervezõ szakképzettség,

– 2 év hasonló területen szerzett gyakorlat,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve,
postai úton kell benyújtani (1173 Budapest, Pesti út 165.).
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Gyámhivatalba ügyin-
tézõi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A jegyzõ és a polgármester valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki. A pályázattal kap-
csolatban érdeklõdni lehet: dr. Ferenczy Ildikó hivatalve-
zetõnél a 253-3417-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
Közigazgatási Iroda

irodavezetõi állásának betöltésére

Ellátandó feladatok:
1. a birtokvédelem iránti kérelmek fogadása, elbírálása,

döntéshozatal az állattartással kapcsolatos ügyekben, a kö-
telezettséget megállapító határozatok végrehajtása, a ha-
gyatéki leltár felvétele, közjegyzõ felé történõ továbbítása,
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hirdetmények kifüggesztése, visszaküldése, igazoláski-
adás pénzintézetek felé,

2. a szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó szabály-
sértési jogalkalmazói tevékenység során a jogsértõ maga-
tartással szembeni fellépés,

3. az építésügyi hatósági feladatok ellátása,
4. az egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok ré-

szére kereskedelmi és vendéglátó-ipari tevékenységük
végzéséhez mûködési engedély, az ipari tevékenységük
folytatásához pedig telepengedély kiadása, I–II. kategóriá-
jú játékterem mûködéséhez szakhatósági nyilatkozat ki-
adása, hatósági bizonyítvány, tolmács- és szakfordítói iga-
zolvány kiadása, közterület-használati hozzájárulás ügyin-
tézése, a magánszálláshelyek nyilvántartásba vétele, a vá-
sárok és piacok nyilvántartásba vétele,

5. az iroda feladatköréhez kapcsolódó bizottsági, kép-
viselõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végre-
hajtása,

6. a Közigazgatási Iroda irányítása, az iroda munkájá-
nak szervezése, képviselete.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: jogász szakképzettség,
fõiskolai szintû igazgatásszervezõ, egyetemi vagy fõisko-
lai szintû végzettség és középfokú számítástechnikai szak-
képesítés,

– 3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve
postai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal ik-
tatójába, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173

Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályá-
zat Közigazgatási Iroda irodavezetõi munkakörének betöl-
tésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A polgármester és a jegyzõ valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Gyámhivatal

hivatalvezetõi állásának betöltésére

Ellátandó feladatok
1. a szülõi felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos

ügyek,
2. kapcsolattartási ügyek,
3. kiskorú házasságkötésének engedélyezése,
4. az örökbefogadási és örökbefogadás-felbontási ügyek,
5. a gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek,
6. pénzbeli ellátások,
7. gyermekvédelmi gondoskodási ügyek,
8. gyámsági és gondoksági ügyek,
9. kiskorúak és gondnokoltak vagyoni érdekvédelme,
10. a Gyámhivatal feladatköréhez kapcsolódó képvi-

selõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végrehaj-
tása,

11. a Gyámhivatal irányítása, az iroda munkájának szer-
vezése, képviselete.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: jogász szakképzettség,
fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
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szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus
szakképzettség és legalább 3 éves gyámügyi vagy gyer-
mekvédelmi gyakorlat, egyetemi vagy fõiskolai szintû
végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben
szerzett szociális szakigazgatási szervezõ szakképzettség,

– 3 év hasonló területen szerzett gyakorlat,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve
postai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal ik-
tatójába, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173
Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni: „Pá-
lyázat Gyámhivatal hivatalvezetõi munkakörének betöl-
tésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A jegyzõ és a polgármester valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Belsõ Ellenõrzésre

belsõ ellenõrzési vezetõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok
– a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 12. §-ában foglalt fel-
adatok ellátása az önkormányzat intézményeire és a Pol-
gármesteri Hivatalra vonatkozóan.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése
alapján a belsõ ellenõrre vonatkozó általános és szakmai
követelmények:

„11. § (1) Belsõ ellenõrzési tevékenységet legalább az
alábbi követelményeknek megfelelõ büntetlen elõéletû
magyar állampolgár láthat el:

a) szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazda-
sági, jogi, államigazgatási), vagy

b) más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ
képesítések valamelyikével rendelkezik:

ba) okleveles pénzügyi revizori,
bb) pénzügyi-számviteli szakellenõri,
bc) okleveles könyvvizsgálói,
bd) költségvetési ellenõri,
be) mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû

képesítés,
bf) a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okle-

veles belsõ ellenõri képesítése,
bg) okleveles informatikai rendszerellenõr,
bh) közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ,

valamint az a), illetve a b) pontban meghatározott képzett-
ség és képesítés mellett legalább kétéves munkaviszony,
köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatá-
sos állományú szolgálati viszony megléte ellenõrzési,
költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben.”

Kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve
postai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal ik-
tatójába, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173
Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályá-
zat Belsõ Ellenõrzésre belsõ ellenõri vezetõ munkakör be-
töltésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A jegyzõ és a polgármester valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki. A pályázattal kap-
csolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa Ágnes jegyzõnél a
253-3319-es telefonszámon

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
Vagyonkezelõi Iroda

irodavezetõi állásának betöltésére

Ellátandó feladatok:
1. Az Önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanokra

vonatkozóan:
a) lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok ellátása,
b) elidegenítések elõkészítése,
c) hátralékkezelés,
d) szerzõdéskötések elõkészítése,
e) vagyonkataszter-nyilvántartás vezetése,
f) iroda feladatköréhez kapcsolódó bizottsági, képvi-

selõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végrehaj-
tása.

2. A Vagyonkezelõi Iroda irányítása, az iroda munkájá-
nak szervezése, képviselete.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,

– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi vagy fõis-
kolai szintû közgazdasági vagy mûszaki felsõoktatásban
szerzett szakképzettség,

– 3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve pos-
tai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal iktató-
jába, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173 Bu-
dapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat
Vagyonkezelõi Iroda vezetõi munkakörének betöltésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A polgármester és a jegyzõ valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.
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Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
Városfejlesztési Iroda

irodavezetõi állásának betöltésére

Ellátandó feladatok:
1. közterületi és intézményi beruházások, felújítások

elõkészítése, jóváhagyást követõen megvalósítása,
2. közbeszerzési eljárások mûszaki dokumentációjának

elkészítése,
3. az iroda feladatköréhez kapcsolódó bizottsági, képvi-

selõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végrehaj-
tása,

4. pályázati koncepciók kidolgozása, megvalósítható-
sági tanulmányok, tervek készíttetése,

5. A Városfejlesztési Iroda irányítása, az iroda munkájá-
nak szervezése, képviselete.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi vagy fõis-
kolai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség,

– 3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve pos-
tai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal iktató-
jába, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173
Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályá-
zat Városfejlesztési Iroda irodavezetõi munkakörének be-
töltésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A polgármester és a jegyzõ valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Városüzemeltetési Iroda Közterületi Csoportjába

csoportvezetõi állás betöltésére

Ellátandó feladatok
1. közútkezelõi és tulajdonosi hozzájárulások elõkészí-

tése,
2. munkavégzési engedélyek kiadása, nyilvántartása,

ellenõrzése,
3. közterületek karbantartási feladatainak elõkészítése,
4. helyszínelés, felmérés, feladatok meghatározása,
5. megrendelõ készítése,
6. ajánlatok elemzése,
7. munkavégzés ellenõrzése,
8. közremûködés az átadás-átvétel folyamatában,
9. a csoport feladatköréhez kapcsolódó bizottsági, kép-

viselõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végre-
hajtása,

10. a Közterületi Csoport irányítása, a csoport munkájá-
nak szervezése, képviselete.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi vagy fõisko-
lai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség
(elsõsorban közlekedési mérnök, közmûépítõ),
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– 3 év hasonló területen szerzett gyakorlat,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– önkormányzati gyakorlat.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve pos-
tai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal iktató-
jába, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173
Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályá-
zat Városüzemeltetési Iroda Közterületi Csoportjába cso-
portvezetõi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A jegyzõ és a polgármester valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki. A pályázattal kap-
csolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa Ágnes jegyzõnél a
253-3319-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Városüzemeltetési Iroda Intézményi Csoportjába

csoportvezetõi állás betöltésére

Ellátandó feladatok
1. önkormányzati intézmények folyamatos és biztonsá-

gos mûködtetésének biztosítása,
2. helyszínelés, felmérés, feladatok meghatározása,
3. megrendelõ készítése,
4. ajánlatok elemzése,
5. munkavégzés ellenõrzése,
6. közremûködés az átadás-átvétel folyamatában,
7. a csoport feladatköréhez kapcsolódó bizottsági, kép-

viselõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végre-
hajtása,

8. az Intézményi Csoport irányítása, a csoport munkájá-
nak szervezése, képviselete.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi vagy fõisko-
lai szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség
(elsõsorban építész, szerkezetépítõ, épületgépész),

– 3 év hasonló területen szerzett gyakorlat,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– önkormányzati gyakorlat.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve pos-
tai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal iktató-
jába, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173
Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályá-
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zat Városüzemeltetési Iroda Intézményi Csoportjába cso-
portvezetõi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A jegyzõ és a polgármester valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki. A pályázattal kap-
csolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa Ágnes jegyzõnél
253-3319-es telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a Jegyzõi Irodára

személyzeti munkatárs álláshely betöltésére

Ellátandó feladatok
1. közremûködés a Polgármesteri Hivatal köztisztvise-

lõi, ügykezelõi munkavállalói, valamint az önkormányzat
által fenntartott intézmények vezetõi feletti munkáltatói
jogok gyakorlásában.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi szintû jo-
gász, humánszervezõ, pszichológus, szociálpolitikus vagy
szociológus szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szin-
tû pedagógus, hittudományi, szociális munkás vagy köz-
gazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, fõisko-
lai szintû államigazgatási és szociális igazgatási, munka-
ügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervezõ szakképzett-
ség, rendvédelmi felsõoktatásban szerzett igazgatásrendé-
szeti szakképzettség, katonai felsõoktatási intézményben
szerzett szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû
végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személy-
ügyi, személyzeti szakképesítés.

– 2 év hasonló területen szerzett gyakorlat,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– önkormányzati gyakorlat,
– WinTiszt program ismerete.

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

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszol-
gálati Szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2007. december 5.)
követõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve pos-
tai úton kell eljuttatni vagy a Polgármesteri Hivatal iktató-
jába, munkaidõben személyesen kell benyújtani (1173
Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályá-
zat Jegyzõi Irodára személyzeti munkatárs munkakör be-
töltésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A jegyzõ és a polgármester valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata esetén a
munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki. A pályázattal kap-
csolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa Ágnes jegyzõnél a
253-3319-es telefonszámon.
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Gyõrzámoly Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A meghirdetett állás az Ötv. 36. § (1) bekezdése alapján
tölthetõ be.

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

tási fõiskola igazgatási szervezõi szak,
– legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 31.,

valamint a Belügyi Közlönyben való megjelenés alapján.

A pályázatot Gyõrzámoly község polgármesteréhez
kell benyújtani, 9172 Gyõrzámoly, Rákóczi utca 45.
Tel./fax: (96) 352-122, (96) 585-018.

Körösladány Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás 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 és 10. §-a alapján kerül meghirdetésre.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. Próbaidõ: 6 hónap.

A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszervezõi

vagy állam- és jogtudományi egyetemen szerzett jogi dok-
tori képzés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõny:
– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– idegen nyelv ismerete,
– 2 év közigazgatásban eltöltött vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– részletes szakmai életutat is bemutató önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezést megelõzõen az eredeti dokumentumokat
be kell mutatni.

A pályázó nyilatkozatát kérjük arra vonatkozóan, hogy
a pályázati eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot
megismerhetik.

A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. szabályai szerint történik.

Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. január 8.

A beérkezett érvényes pályázatokat az ügyrendi bizott-
ság a pályázók meghallgatása után véleményezi, majd a
testületi ülés elé terjeszti. Döntés a 2008. februári képvise-
lõ-testületi ülésen várható.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban Körösla-
dány város polgármesterének kell benyújtani: dr. Pel-
csinszki Boleszláv polgármester, 5516 Körösladány,
Dózsa Gy. u. 2. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.

Érdeklõdni a (66) 474-100-as telefonszámon lehet.

Lajoskomárom Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.)

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek (Ktv. 8. §):
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
képesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkaköré-

nek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,

vezetési elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
idõben kell ellátni.

A képviselõ-testület a kinevezésben a közszolgálati jog-
viszony létesítésekor 3 hónapig terjedõ próbaidõt köt ki.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) elõírásai alapján történik.

A pályázat benyújtásnak határideje: a Belügyi Közlöny-
ben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
30. nap.

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

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítani.

Az állás betölthetõ: 2008. február 1-jétõl.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel kell Lajoskomárom nagyközség
polgármesterének (8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.)
benyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan információt nyújt: Macher
Pál polgármester, telefon: (25) 240-375.

Ormosbánya–Rudolftelep
Községi Önkormányzatok Képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
a 2007. október 1-jétõl megüresedett

körjegyzõi állás betöltésére

A kinevezés határozatlan idõtartamú, a munkakört tel-
jes munkaidõben kell ellátni.

A kinevezésben a képviselõ-testületek 6 hónapig ter-
jedõ próbaidõt kötnek ki a Ktv. 11/B. § (1) bekezdése
alapján.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõ, állam- és jogtudományi doktori

végzettség, vagy okleveles közigazgatási menedzser szak-
képesítés,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– további szakmai képesítések (pályázatírási stb.),
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret,
– pénzügyi területen szerzett jártasság,
– „B” kategóriás vezetõi engedély,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajz, mely tartalmazza az eddigi mun-

kakörök, tevékenységek leírását,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a körjegyzõi munkakörrel kapcsolatos szakmai, veze-

tõi elképzeléseket (max. 5 oldal),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. december 5.) követõ
30 napon belül.

A pályázat benyújtásának címe: Ormosbánya–Rudolf-
telep Körjegyzõség, 3743 Ormosbánya, Petõfi tér 1. A pá-
lyázatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kér-
jük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.

A pályázók személyes meghallgatására – elõzetes érte-
sítést követõen – a döntéshozatal elõtt kerül sor.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ együttes testületi ülésen.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást nyújt: Sike
Ferencné, Ormosbánya község polgármestere, tel.: (48)
569-000.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Az állás a döntést követõen azonnal betölthetõ.

Pálosvörösmart Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 10 éves közigazgatási gyakorlat és ebbõl

5 évi közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
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– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-
képesség,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képesítést tanúsító okirat másolatát,
– szakvizsgát igazoló dokumentum másolatát.

Elõnyt jelent:
– saját gépjármû és vezetõi jogosítvány.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. rendelkezései alapján.

A képviselõ-testület a kinevezésben a közszolgálati
jogviszony létesítésekor három hónapig terjedõ próbaidõt
köt ki.

Szolgálati lakást nem tudunk biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 31.

A pályázatokat Pálosvörösmart község polgármesteré-
hez kell benyújtani. Cím: 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi
út 116. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ tes-
tületi ülésen.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pá-
lyázó írásos értesítést kap.

Pilis Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– végzettség:

= I. besorolási osztályban: környezetmérnök, egye-
temi, vagy fõiskolai szintû agrár-felsõoktatásban
szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû település-
mérnök szakképzettség,

= II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség
és mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti, vízügyi
szakképzettség, környezetvédelmi (szak)tech-
nikus, települési környezetvédelmi technikus, ter-
mészetvédelmi technikus, vízügyi vízgazdálko-
dási technikus.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a közigazgatásban töltött gyakorlat,
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

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

Ellátandó feladatkör: a települési önkormányzat és bár-
mely szerve, illetve a polgármesteri hivatal jegyzõje részé-
re központi vagy helyi jogszabályban címzett, a környe-
zetvédelemmel, természetvédelemmel, növényvédelem-
mel, állattartással kapcsolatos hatósági és önkormányzati
(beruházást igénylõ) ügyek döntésre történõ szakmai elõ-
készítése, a központi jogszabályok valamint a helyi jog-
szabályok által meghatározott alap- és kiegészítõ nyilván-
tartások vezetése.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalá-
nak Szervezeti és mûködési szabályzatában, valamint az
Egységes Közszolgálati szabályzatban foglaltak és meg-
egyezés szerint.

A munkáltató eredményes pályázat esetén, a kinevezés-
kor 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
30. nap.

A pályázatot zárt borítékban dr. Csiki Gáborhoz, Pilis
Város Önkormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani.
Cím: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47., tel.: (29) 498-143.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat mûszaki ügyintézõi
munkakör betöltésére”.

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõ lejártát
követõ 15 napon belül kerül sor.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Ágh

Mariann aljegyzõnél a 06 (29) 696-311-es vagy a 06 (29)
696-323-as telefonszámokon.

Rákócziújfalu Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Képesítési követelmény: az 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) 8. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai alapján.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
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– erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló bizonyítvány hitelesített másolata.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõi törvényben,
valamint a helyi rendeletben meghatározottak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. december 5.) számított
30. nap.

A pályázatokat lezárt borítékban, „Jegyzõi pályázat
megjelöléssel kell a következõ címre megküldeni: Polgár-
mesteri Hivatal, Kecskés János polgármester, 5084 Rákó-
cziújfalu, Sallai u. 26.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ leteltét követõ soros képviselõ-testületi ülésen.

A jegyzõi állás betölthetõ az elbírálás és az eredményé-
nek közlése után azonnal.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Kecskés
János polgármester. Telefon: (56) 584-060.

Százhalombatta Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

fõépítészi köztisztviselõi munkakör betöltésére

A városi fõépítész által ellátandó feladatok: az épített
környezet elemeinek alakításával és védelmével, továbbá
a terület- és településrendezéssel, a terület- és településfej-
lesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása – az önkormány-
zati fõépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai
szabályairól és feltételeirõl szóló 96/1998. (IV. 3.) KTM
rendeletben foglaltak alapján.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– építészmérnöki egyetemi végzettség,
– legalább ötéves – a településrendezésben, az építé-

szeti tervezésben, illetõleg az építésügyi igazgatásban
összesen eltöltött – gyakorlattal építészmérnöki végzett-
ség, vagy

– legalább nyolcéves – a településrendezésben, az épí-
tészeti tervezésben, illetõleg az építésügyi igazgatásban
összesen eltöltött – gyakorlattal, valamint szakirányú fel-
sõfokú kiegészítõ szakképzettséggel rendelkezõ építész-
mérnöki, településmérnöki végzettség,

– a feladatkör betöltéséhez építészkamarai tagság, va-
lamint a területileg illetékes építészkamara 90 napnál nem
régebbi szakmai véleménye.

Elõnyt jelent:
– középfokú nyelvismeret,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,

– önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gya-
korlat,

– a város helyi ismerete.

A munkakör betöltésének feltétele a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-ában
meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tel-
jesítése.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hi-

telesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai gyakorlatot igazoló okmányokat,
– munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket,
– nyilatkozatot arról, hogy a Ktv. 22/A. §-ában elõírt

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat beérkezésének határideje:

2007. december 28.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen, 2008. ja-
nuár 2-ától tölthetõ be. Bérezés a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján történik.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
10. §-ának elõírásai szerint történik.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártát kö-
vetõ 30 napon belül kerül sor.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelennek
nyilvánítási jogát.

A pályázat benyújtásának helye: polgármesteri hivatal
személyzeti referens, 2440 Százhalombatta, Szent István
tér 3.

Szerep Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi álláshely betöltésére

A pályázat kiírására a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (1) bekezdése, vala-
mint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) 8. § és 10. §-a alapján kerül sor.

Betöltendõ munkakör: Szerep Község Önkormányzat
jegyzõi feladatainak ellátása. A jegyzõ feladatait az Ötv.
36. § (2) bekezdése határozza meg.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser ké-
pesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében elõírt vagyonnyilatko-

zat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– a polgármesteri hivatal vezetésére vonatkozó szak-

mai elképzeléseket,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tartalmazó doku-

mentumok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az állás betöltése határozatlan idõre történõ kinevezés-
sel történik, a Ktv. 11/B. § (1) bekezdése alapján három
hónap próbaidõ kikötésével.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vásnak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2007.
december 5.) követõ 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban Szerep község polgármes-
teréhez (4163 Szerep, Nagy u. 53.) címezve „Pályázat
jegyzõi munkakör betöltésére” jeligével ellátva kell be-
nyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: Szerep Község Ön-
kormányzat Képviselõ-testületének a pályázat benyújtási
határidõt követõ következõ ülése.

Az állás a képviselõ-testület döntését követõen azonnal
betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Gyõri
Balázs polgármestertõl kérhetõ a 06 (54) 516-002-es tele-
fonszámon.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
jegyzõje

pályázatot hirdet
szociálpolitikai ügyintézõi munkakör betöltésére

határozott idejû kinevezéssel

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, szociális munkás, szociálpeda-

gógusi, szociális szervezõ diploma vagy egyetemi, vagy
fõiskolai szintû végzettség és szociális ügyintézõi szakké-
pesítés,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Feladatok: szociális segélyezés, bizottsági, képviselõ-
testületi elõterjesztések készítése segélyezési, fellebbezési
ügyekben.

Önkormányzati szociálpolitikai területen szerzett gya-
korlat elõnyt jelent.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

A pályázat benyújtási határideje:

2007. december 31.

Az elbírálás határideje: 2008. január 15.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal
A pályázatot zárt borítékban „Szociálpolitikai ügyinté-

zõi pályázat” megjelöléssel a Budapest I. Kerület Buda-
vári Önkormányzat jegyzõjéhez, dr. Deák Ferenchez cí-
mezve lehet benyújtani, cím: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
jegyzõje

pályázatot hirdet
magasépítési ügyintézõi munkakör

(építésügyi hatósági feladatok) betöltésére

Pályázati feltételek:
– a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti szak-

irányú felsõfokú végzettség,
– közigazgatási alapvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet sze-
rinti építésügyi vizsga, közigazgatási szakvizsga megléte,
illetve szakmai gyakorlat.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

3822 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/51. szám



A pályázat benyújtási határideje:

2007. december 31.

Az elbírálás határideje: 2008. január 15.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot zárt borítékban „Magasépítési ügyintézõi

pályázat” megjelöléssel a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat jegyzõjéhez lehet benyújtani, 1014 Buda-
pest, Kapisztrán tér 1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
jegyzõje

pályázatot hirdet
anyakönyv-vezetõi munkakör betöltésére

határozott idejû kinevezéssel

Pályázati feltételek:
– fõiskolai szintû igazgatásszervezõ szakképzettség

vagy egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és anya-
könyv-vezetõi vizsga vagy középiskolai végzettség és
anyakönyv-vezetõi vizsga,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– az anyakönyv-vezetõi vizsga másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent:
– anyakönyv-vezetõi gyakorlat,
– angolnyelv-tudás,
– ECDL-vizsga.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

A pályázat benyújtási határideje:

2007. december 31.

Az elbírálás határideje: 2008. január 15.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot zárt borítékban „Anyakönyv-vezetõi pá-

lyázat” megjelöléssel a Budapest I. Kerület Budavári Ön-
kormányzat jegyzõjéhez, dr. Deák Ferenchez címezve le-
het benyújtani, cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Tiszavasvári Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Polgármesteri Hivatala

jegyzõi álláshelyének betöltésére

Ellátandó feladatok: a képviselõ-testület hivatalának
vezetése és a más jogszabályok által meghatározott jegy-
zõi hatáskörök gyakorlása.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mente-
sítés [vagy a Ktv. 8. § (4) bekezdése szerint a képvise-
lõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ
pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kinevezéstõl számí-
tott egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát,
vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítést megszerzi],

– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A kinevezés határozatlan idõtartamra szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai

és vezetési programot,
– végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok

hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy – a pályázatával kapcsolat-

ban – a testületi ülés keretében kívánja-e a zárt ülés meg-
tartását.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. de-
cember 5.) számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tási határidõ lejártát követõ legközelebbi képviselõ-testü-
leti ülés.

Az állás betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálását
követõ hó 1. napja.
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A pályázatokat írásban, 2 példányban Tiszavasvári vá-
ros polgármesterénél lehet személyesen vagy postai úton
benyújtani Tiszavasvári Város Képviselõ-testületének cí-
mezve (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.).

A pályázati kiírással kapcsolatban bõvebb informá-
ciót ad: Rácz Mónika kabinetosztály-vezetõ, tel.: (42)
520-500, e-mail: racz.monika@tiszavasvari.hu.

Szervezeti hírek

KÖZALAPÍTVÁNYOK
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A közalapítvány neve: „Felzárkózás a Magasabb Szintû
Oktatáshoz” Közalapítvány (székhelye: Hajdúböször-
mény Város Polgármesteri Hivatala, 4220 Hajdúböször-
mény, Bocskai tér 1.)

A közalapítvány jellege: önkormányzati közfeladatot
ellátó nyílt közhasznú közalapítvány, amelynek közhasz-
nú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

A közalapítvány legfõbb döntéshozó és kezelõ szerve a
7 fõbõl álló kuratórium. A kuratórium elnöke: Tóth Júlia
(4220 Hajdúböszörmény, Jókai u. 71.)

Az alapító okirat módosítására az Alapító 176/2007.
(III. 29.) Önk. Sz. Határozata alapján került sor, 2007. jú-
lius 19. napján.

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Semmelweis Egyetem alapító okirata

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: intézmény)
részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának
(1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi
alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján

2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jog-
elõdei:

– a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, Buda-
pest, amelynek jogelõdje az 1955-ben létrehozott Orvosto-
vábbképzõ Intézet, az Orvostovábbképzõ Intézetrõl szóló
1973. évi 32. sz. tvr.-rel létrehozott egyetemi jellegû fõis-
kola, a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményei-
rõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr. alapján mûködõ Orvosto-
vábbképzõ Egyetem, Budapest; az intézmény 1993-ban
vette fel Haynal Imre nevét;

– a Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, amelynek
jogelõdje az 1925. évi VKM 7200/XIII. sz. rendelet alap-
ján megnyitott Magyar királyi Testnevelési Fõiskola, majd
1946-tól Testnevelési Fõiskola, a Testnevelési Fõiskolá-
nak egyetemi jellegû fõiskolává átszervezésérõl szóló
1975. évi 16. sz. tvr.-rel átszervezett egyetemi jellegû
Testnevelési Fõiskola, majd 1989-tõl Magyar Testnevelési
Egyetem;

– a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest,
amelynek jogelõdje a Nagyszombati Egyetem 1769-ben
alapított orvosi kara, az orvostudományi egyetemek szer-
vezetének és mûködésének átmeneti szabályozása tárgyá-
ról szóló 27/1951. (I. 28.) MT. sz. rendelet alapján önálló-
vá vált orvostudományi egyetem, amely a Budapesti
Orvostudományi Egyetem elnevezésérõl szóló 1969. évi
33. számú tvr.-rel vette fel a Semmelweis nevet.

1. Az intézmény hivatalos neve: Semmelweis Egyetem
– rövidített megnevezése: SE
– angol nyelvû megnevezése: Semmelweis University.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének):

3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1085 Budapest, Üllõi út 26.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-

helyei:
– 3300 Eger, Eszterházy tér 1. (kifutó egyetemi szintû

képzés),
– 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. (kifutó

egyetemi szintû képzés),
– 9700 Szombathely, Károli G. tér 4. (kifutó egyetemi

szintû képzés).
4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-

tási intézmény
– neve: Semmelweis Egyetem Általános Iskola és Gim-

názium
– címe: 1125 Budapest, Diana u. 35–37.,
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– neve: Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvo-
dája

– címe: 1089 Budapest, Elnök u. 4.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 851121

7. Az intézményhez tartozó
7.1. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
– neve: Országos Igazságügyi Orvostani Intézet
– címe: 1091 Budapest, Üllõi út 93.
Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ

szakfeladat száma
– szakág: 851400
– szakfeladat: 851956
– neve: Fog- és szájbetegségek Országos Intézete
– címe: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 6–8.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osz-
tatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytat-
hat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó
rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban fel-
sõfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt
ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben fog-
laltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatás-
nak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben
meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével,
mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen
nyelvi ismeretek átadásával hozzájárul a hallgatók felké-
szítéséhez az értelmiségi létre.

– Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt te-
rületeken, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezései
szerint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szak-
gyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi
szakemberképzésben, beleértve a más felsõfokú végzettség-
gel rendelkezõk egészségügyi szak- és továbbképzését is.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészség-
ügy körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó kü-
lön jogszabályok rendelkezései szerint.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgálta-
tót létesít és tart fenn klinikai központként.

– Az oktatás, a kutatás és a betegellátás színvonalas el-
látásához szükséges nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és
ápol.

– Segíti a versenysportot.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést

végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére

saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény fenntartása,
92.62 egyéb sporttevékenység.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– orvos- és egészségtudományi,
– sporttudomány;

alapképzés:
– székhelyen, telephelyen: orvos- és egészségtudomá-

nyi, sporttudomány;
– székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

mesterképzés:
– székhelyen, telephelyen: informatika, orvos- és egész-

ségtudomány, társadalomtudomány.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

– székhelyen, telephelyen: egészségügy.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktorifokozat-odaítélés folyik:

– orvostudományok,
– társadalomtudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõál-
lítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-

szeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szak-
tanácsadói és egyéb tevékenység;

– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-
pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– az egészségfejlesztés által nem finanszírozott gyó-
gyító, egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatás;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari termékek
gyártása, illetve nyomdaipari szolgáltatások végzése,
munkahelyi vendéglátás, sportlétesítmények bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
01.25 egyéb állatok tenyésztése,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
52.31 gyógyszer-kiskereskedelem,
52.32 gyógyászati termék kiskereskedelme,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
63.40 szállítmányozás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
72.30 adatfeldolgozás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.11 fekvõbeteg-ellátás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
93.01 textil-, szõrmemosás, -tisztítás.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vál-
lalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére okta-
tási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások te-
vékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásá-
nak elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intéz-
mény belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevé-
kenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:

01.25 egyéb állatok tenyésztése,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
52.31 gyógyszer-kiskereskedelem,
52.32 gyógyászati termék kiskereskedelme,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
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55.51 munkahelyi étkeztetés,
55.52 közétkeztetés,
63.40 szállítmányozás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
70.32 ingatlankezelés,
72.30 adatfeldolgozás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.40 hirdetés,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás,
85.11 fekvõbeteg-ellátás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
85.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
93.01 textil-, szõrmemosás, -tisztítás.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen)

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, klinika, dok-
tori iskola mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzé-
si területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak
ellátását szervezik.

Az intézmény karai:
– Általános Orvostudományi Kar,
– Fogorvostudományi Kar,
– Gyógyszerésztudományi Kar,
– Testnevelési és Sporttudományi Kar,
– Egészségtudományi Kar.
9.2. Az intézményben gyógyító-megelõzõ, kollégiumi,

informatikai, szociális, sport, könyvtári, levéltári feladatot
ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági, belsõ ellenõrzési, igazgatási és szervezési, mû-
szaki szolgáltató funkcionális szervezeti egységeket tart
fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok, me-

lyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370949/1998/0100. számú
vagyonkezelési szerzõdéssel, amelyet a 390055/2002/0101
számú szerzõdés módosított.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 2. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 11 000 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 8439 fõ;

– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben
részt vevõk száma ebbõl: 1424 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködés-
sel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesüle-
tek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumen-
tumai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 13631-5/2007. számú alapító ok-
irat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. szeptember 24.

(Ügyiratszám: 26239/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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1. számú melléklet folytatás
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2. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

címe: 1088 Budapest, Mikszáth tér 4.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1082 Budapest, Nap u. 25.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1088 Budapest, Puskin u. 11–13.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 15.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.
használat jogcíme: ágybérlet;

címe: 1054 Budapest, Aulich u. 3.
helyrajzi száma: 24734/A/12.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1023 Budapest, Frankel Leó út 62.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1023 Budapest, Frankel Leó út 62.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1085 Budapest, József krt. 58. I. e. 14.
helyrajzi száma: 35637/A/12.
használat jogcíme: bérlet;

címe: 1125 Budapest, Diósárok út 1–3.
helyrajzi száma: 10168/2.
használat jogcíme: használat.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATOK EREDMÉNYE

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából a Honvédelmi Minisztérium mint kiíró az MFB Invest Zrt. közremû-
ködésével

nyilvános pályázat

keretében, a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2007. szeptember 14-ei számában értékesítésre írta ki a Budapest
XIV. ker., Abonyi u. 27. as. 3., 32778/0/A/3. hrsz.-ú; az Izsó u. 6. as. 1., 32776/0/A/1. hrsz.-ú és a Sormás, Kossuth
u. 112., 68/1. és 68/2. hrsz.-ú ingatlanokat.

A KVI vezérigazgatója az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 43. §-a alapján a pályázati eljárás eredményeként az
alábbi döntést hozta: a pályázati eljárás érvényes, de eredménytelen. A Budapest XIV. ker., Abonyi u. 27. as. 3. és az Izsó
u. 6. sz. as. 1. alatti ingatlanok vonatkozásában a pályázat ismételten kiírásra kerül. A Sormás, Kossuth L. u. 112. sz.
alatti ingatlanegyüttes értékesítését újra kell kezdeményezni.

A Szolnok, Tiszaliget 9700/1. és 9700/2. hrsz.-ú ingatlanegyüttes tulajdonjogának megszerzésére kiírt, közhitelesen a
Magyar Közlöny 2007/128. számában közzétett nyilvános pályázat elbírálása megtörtént.

A pályázat érvényes és eredményes volt. A pályázat nyertese JUVENAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Budapest XV. kerület, Széchenyi tér 4/B szám alatti 87690. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére kiírt,
közhitelesen a Magyar Közlöny 2007/128. számában közzétett nyilvános pályázat eredménytelenül zárult.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság által kiírt, a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében 2007. május 16-án és
szeptember 13-án közzétett, a Budapest IX. ker., Üllõi út 45–51. (Ferenc krt. 45.) szám alatti 37104. hrsz.-ú, volt Mária
Terézia-laktanya néven ismert ingatlan értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat eredményesen zárult, nyertese az
M. G. Ungheria Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) (továbbiakban: KVI) megbízásából a Honvédelmi
Minisztérium (1055 Budapest, Balaton u. 7–11.) mint az ingatlan vagyonkezelõje (továbbiakban: kiíró) az MFB In-
vest Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 22.) közremûködésével, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005.
(IV. 4.) kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ alábbi ingatlanokat:

1. a Budapesti 1. Számú Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában 32778/0/A/3. hrsz. alatt felvett, Budapest
XIV. ker., Abonyi u. 27. alagsor 3. sz. alatti, 2 szobás 52 m2 alapterületû társasházi lakást a hozzá tartozó 327/10000-red
eszmei hányaddal együtt.

Ajánlati biztosíték: 800 000 Ft, azaz nyolcszázezer forint.
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Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett HM KPÜ HM IÜ MÁK 10023002-
01786536-00000000 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának idõpontjára
be kell érkeznie) a „Budapest, Abonyi u. 27.” jelige feltüntetésével.

A lakás egy kétemeletes + tetõtér-beépítésû társasház alagsorában található, a Városliget és a Puskás Ferenc Stadion
közelében. A társasházi lakás felújításra, korszerûsítésre szorul.

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A tulajdoni lapon elintézetlen széljegyek nincsenek.
2. a Budapesti 1. Számú Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában 32776/0/A/1. hrsz. alatt felvett, Budapest

XIV. ker., Izsó u. 6. alagsor 1. sz. alatti 1 szobás 55 m2 alapterületû társasházi lakást a hozzá tartozó 448/10000-red esz-
mei részilletõséggel együtt.

Ajánlati biztosíték: 800 000 Ft, azaz nyolcszázezer forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett HM KPÜ HM IÜ MÁK 10023002-

01786536-00000000 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának idõpontjára
be kell érkeznie) a „Budapest, Izsó u. 6.” jelige feltüntetésével.

A lakás Budapest XIV. kerületének nyugodt, forgalomtól mentes részén helyezkedik el, egy kétemeletes + tetõtér-be-
építésû társasház alagsorában található. A társasházi lakás felújításra, korszerûsítésre szorul.

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. A tulajdoni lapon elintézetlen széljegyek nincsenek.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az 1. és 2. sorszám alatt jelzett ingatlanra külön-külön tehetõ pályázati ajánlat.
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, a KVI Hasznosítási Tanács javaslata alapján – a kiíró nyilvános
ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhív-
hatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlanokról dokumentáció készült, melyek az ajánlat szempontjából lényeges, fõbb mûszaki adatokat tartalmaz-
zák. A pályázati dokumentáció megvásárlása feltétele az érvényes pályázati ajánlattételnek.

A pályázati dokumentációk az MFB Invest Zrt. +36 (1) 452-5702-es számú telefaxára leadott igénylés után – mely
igénylés tartalmazza az ajánlattevõ pontos nevét, székhelyét (címét), telefon- és faxszámát – vásárolhatók meg ingatla-
nonként 20 000 Ft + áfa, azaz bruttó 24 000 Ft, azaz huszonnégyezer forint átutalásával, vagy postai befizetéssel az MFB
Invest Zrt. ERSTE Bank Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-06967741 számú számlájára.

Az átutalási megbízás közlemény rovatában a jeligét fel kell tüntetni. Az átutalás vagy befizetés igazolása az átvétel
feltétele. A dokumentáció a pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt megjelenés napjától az
ingatlan utolsó megtekintésére jelen pályázati felhívás szerint biztosított idõpontot megelõzõ munkanap 12 óráig a tit-
kossági nyilatkozat aláírása ellenében személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át az MFB Invest Zrt. székhe-
lyén. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultsá-
gát, illetve annak mértékét.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlannal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, infor-
mációk a kiíró által ismert és biztosított elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõnek,
hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ informá-
ciót az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl, amely
befektetési szándéka körültekintõ megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevõnek
csatolnia kell.

Az ingatlanok bemutatása:
Az ingatlanok 2008. január 8-án és 2008. január 14-én 9 órától 12 óráig tekinthetõk meg. Az ingatlanok megtekintése

nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért sem a kiíró, sem a KVI, sem az
MFB Invest Zrt. felelõsséget nem vállal.

A pályázati ajánlatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat az MFB Invest Zrt. székhelyén kell benyújtani egy zárt, cégjelzés nélküli

borítékban, az 1. sz. ingatlanra a „Budapest, Abonyi u. 27.” jelige, a 2. sz. ingatlanra a „Budapest, Izsó u. 6.” jelige fel-
tüntetésével 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott
útján úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül megérkezzék. A jeligén kívül a pályázati ajánlatot tartalmazó
boríték más feliratot nem tartalmazhat. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással.

Ha az azonos ajánlattevõ által benyújtott pályázati ajánlatok között eltérés adódik, az így „Eredeti” felírással megjelölt
ajánlatban foglaltak az irányadók.
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Ajánlattételi határidõ:
2008. január 21-én 12 óra.

Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi
határidõ 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
ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró és az MFB Invest Zrt. a kormányrendelet
48. § (3) bekezdés szerint köteles az ajánlattevõk számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártár-
gyalás megkezdéséig titkosan kezelni.

A pályázati ajánlatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 12 órától történik az MFB Invest Zrt. szék-
helyén a kiíró, a KVI munkatársai és közjegyzõ jelenlétében. A pályázatbontáson az ajánlattevõk, vagy az általuk írásban
erre meghatalmazott személyek vehetnek részt. Felbontáskor ismertetésre kerülnek az ajánlatok legfontosabb adatai:
ajánlattevõ neve, székhelye/lakcíme, az ajánlati ár. Csak a formailag érvényes ajánlatok kerülnek további értékelésre.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott, a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat:

1. a pályázati kísérõlap a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, mellékelve a pályázati dokumentáció
megvásárlását igazoló eredeti bizonylatot és az ajánlattevõ erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. az ajánlattevõ azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
3. a pályázati ajánlat 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 90 naptári napon belül kell kiegyenlíteni (4. számú
formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben lejárt köztar-
tozása (adó-, vám- és társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása) nincs és az aján-
lattevõ erre vonatkozó nyilatkozatát (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 idõpontjában a kiíró Magyar Államkincstárnál
vezetett HM KPÜ HM IÜ MÁK 10023002-01786536-00000000 számú számlára beérkezzék) (6. számú formanyom-
tatvány),

7. az ajánlattevõ gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén
megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. az ajánlattevõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályá-
zati dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. az ajánlattevõ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszá-
molását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében –
adósságrendezési eljárás ellene nem indult (9. számú formanyomtatvány),

10. az ajánlattevõ 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 tel-
jes vételár kiegyenlítéséig fenntartja (10. számú formanyomtatvány),

11. az ajánlattevõ 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 (11. számú formanyomtatvány),

12. az ajánlattevõ nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem
jelölhet ki mást maga helyett (12. számú formanyomtatvány).

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlatának szöveges részei, és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés
mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes ajánlattevõk részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a kiíró az elbírálá-
si határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és az ajánlat-
tevõ a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy
ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.
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Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés
megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot
elveszti. Az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés az ajánlattevõnek felró-
ható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben az
ajánlattevõ ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalás kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az ajánlat-
tételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálását követõen, a pályázati ajánlatok bontásától, vagy a nyilvános ártárgyalás lezá-
rásától (az ajánlatmódosítás kézhezvételétõl) számított 30 naptári napon belül, vagy az elbírálási határidõ esetleges meg-
hosszabbításának lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja az ajánlattevõket a pályázati eljárás eredmé-
nyérõl.

A pályázati ajánlatok elbírálása a kormányrendeletben foglaltak szerint történik. Az elbírálás során a rangsoroláskor
alkalmazandó értékelési szempont a megajánlott vételár összege.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes ajánlattevõ az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is,
ha van) erejéig visszavonhatatlan fizetési garanciát nyújtson.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ 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
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 Magyar Államkincstárnál vezetett HM KPÜ HM IÜ MÁK 10023002-01786536-00000000 számlán történõ meg-
jelenését 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 az ajánlattevõk ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban
megajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatáro-
zott valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,

3834 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/51. szám



– az ajánlattevõ a pályázati ajánlatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság
esetén cégszerû aláírás),

– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati
dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg to-
vábbi feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja,

– olyan ajánlattevõ nyújtotta be, akinek nincs a kiíróval szembeni tartozása, korábbi fizetési kötelezettségét teljesítette,
– az megfelel a pályázati felhívásban meghatározott összes feltételnek.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül van lehetõség a „részvétel
feltételei” cím alatt az 5. és 7. pontokban szereplõ adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában.

A hiánypótlást ajánlattevõ a kiíró kérésére, vagy önként is megteheti. Amennyiben az ajánlattevõ önként kíván élni a
hiánypótlás lehetõségével, ezt pályázati ajánlatában közölnie kell. A kiírónak hiánypótlási felhívását legkésõbb a pályá-
zat beadási határidejétõl számított 10 naptári napon belül közölnie kell az érintettel postai úton, illetõleg telefax útján.
Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.

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 pályázat eredménye a kormányrendelet 46. § (1) bekezdése szerint a pályázati felhívással azonos módon kerül köz-

zétételre, valamint a döntésrõl minden ajánlattevõ írásban értesítést kap.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad az MFB Invest Zrt. székhelyén Koczor Eszter [telefon: +36 (1)

452-5700; +36 (1) 452-5774].

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó

forrásai igénybevétele és elszámolása felülvizsgálati tevékenységének ellenõrzésérõl (0738)

Az Áht. elõírásai közé a 2001. évi módosítása során iktatták be az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolata-
iból származó forrásai igénybevétele és elszámolása Kincstár általi felülvizsgálati tevékenységét, 2002. január 1-jei ha-
tállyal. A Kincstár területi szervei, az igazgatóságok által ellátott felülvizsgálati tevékenység adott évre vonatkozóan ma-
gában foglalta az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások központi költségvetési kapcsolataiból származó

– állami hozzájárulások és támogatások igényléseinek, pályázatainak,
– a megelõzõ évi központi költségvetési kapcsolatokból származó források elszámolása szabályszerûségének, vala-

mint
– a következõ évi költségvetés elkészítéséhez a mutatószám-felmérés felülvizsgálatát.
Az önkormányzatok a központi költségvetésben tervezett támogatási elõirányzatokból az igazgatóságokhoz benyúj-

tott igénylés és pályázat útján részesednek. A benyújtott támogatási igényléseket, pályázatokat az igazgatóságoknak sza-
bályszerûségi szempontból meg kell vizsgálni. Az önkormányzatok az igényelt és a pályázatokon elnyert támogatások
felhasználásáról az éves költségvetési beszámolás keretében adnak számot. Az év végi elszámolások szabályszerûségét
az igazgatóságok a tárgyévet követõ év végéig felülvizsgálják. A felülvizsgálat eredményeként az igazgatóságoknak
– az Áht.-ban meghatározott eljárás alkalmazásával, és az ott rögzített követelmények teljesítésével – módja volt az
állami hozzájárulások, támogatások jogtalan igénybevételének megakadályozására, illetve a nem szabályszerû év végi
elszámolások kiszûrésére.

A Kincstár 2006. évi felülvizsgálati tevékenysége az önkormányzatoknak a központi költségvetési kapcsolatokból
származó 2005. évi 1321,3 milliárd Ft állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolására, a 2006. évi
1289,3 milliárd Ft állami támogatás és átengedett személyijövedelemadó-elõirányzat igénylésére, valamint a 2007. évi
költségvetési tervezéssel összefüggõ mutatószám felmérésére irányult.

A felülvizsgálatot – melynek elvégzéséhez többletlétszámot nem kaptak – az igazgatóságokon a dolgozók egyéb mun-
kájuk mellett a 2002. évtõl látják el. A feladatot végrehajtó államháztartási irodák létszáma a helyi lehetõségek függvé-
nyében alakult ki, de a rendelkezésre álló létszámmal a felülvizsgálat elvégzése a jogszabályokban meghatározott azo-
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nos pályázatbeadási határidõk, esetenként a végrehajtására rendelkezésre álló rövid határidõ, illetve a normatív állami
hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatási jogcímeknél a felülvizsgálati tevékenység összetettsége mi-
att csak túlmunkával volt lehetséges. Az igazgatóságok és az önkormányzatok közötti kapcsolattartásban, a támogatások
igénybevétele és év végi elszámolása felülvizsgálatának elvégzése során még nem használták ki az elektronikus
közigazgatás által nyújtott lehetõségeket.

A felülvizsgálat Áht.-ban történt elõírását követõen az igazgatóságok fokozatosan alakították ki és fejlesztették a ren-
delkezésre álló iratok, dokumentumok és a saját nyilvántartások alkotta olyan adatállományt, amely szükséges az elõze-
tes felülvizsgálat elvégzéséhez. Az igazgatóságok önállóan és elkülönülten alakították, formálták a felülvizsgálatot segí-
tõ adatállományukat, mivel a Kincstár szintjén egységes, rendszerbe foglalt és közvetlen elérést biztosító felülvizsgálati
adatbázist nem hoztak létre. Az elõzetes felülvizsgálat során az igényjogosultság megítélése kiemelten fontos ellenõrzési
feladat volt, és ennek ellenõrzésére alkalmasak voltak a rendelkezésre álló iratok, nyilvántartások. Az igénybevétel mér-
tékének elõzetes felülvizsgálata az egyes jogcímek esetében a maximálisan figyelembe vehetõ mutatószám, valamint a
jelentõs mérvû változások megalapozottságának ellenõrzését célozta, amelynek megítélésére korlátozott mértékben vol-
tak alkalmasak az igazgatóságokon rendelkezésre álló iratok, nyilvántartások.

Az igazgatóságok az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2006. évi igényléseinek elõzetes felülvizsgá-
lata során átlagosan az esetek 53%-ában, azaz minden második igénylésnél, lemondásnál, pályázatnál állapítottak meg
eltéréseket, hibákat és hiányosságokat. Az eltérések, hiányosságok a legnagyobb gyakorisággal az állami hozzájárulá-
sok, támogatások új, illetve az évente változó tartalmú jogcímeinél fordultak elõ. A 2006. évi állami hozzájárulások és
támogatások elõzetes felülvizsgálata kapcsán az igazgatóságok 6293 darab írásbeli felhívást bocsátottak ki. Az igazgató-
ságok az elõzetes felülvizsgálat során feltárt eltérések, hibás esetek, hiányosságok 45,4%-ára küldtek írásbeli felhívást
az érintett önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások részére. A kibocsátott írásbeli felhívások száma összefüggött
a felülvizsgálatra rendelkezésre álló idõtartammal. A 2007. évi központi költségvetés tervezéséhez a normatív állami
hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások mutatószám-felmérésének felülvizsgálatára rendelkezésre
álló idõtartam nem tette lehetõvé az Áht.-ban foglalt eljárási rend betartását, az írásbeli felhívások kibocsátását.

Az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó forrásai igénybevételének elõzetes felülvizsgá-
lati tevékenysége eredményes volt, mert megakadályozta az állami hozzájárulások, támogatások jogtalan igénybevé-
telét, ennek érdekében az igazgatóságok

– az állami hozzájárulásoknál, támogatásoknál elvégezték a jogtalan igénybevétel kiszûrésére irányuló felülvizsgálatot,
– a felülvizsgálatot az állami támogatás, hozzájárulás jogtalan igénybevételének megakadályozására alkalmas mód-

szerrel hajtották végre,
– a felülvizsgálat belsõ kontrolljai biztosították a tevékenység megfelelõ elvégzését,
– megállapításaik realizálását a jogszabályi elõírások betartásával hajtották végre.
Az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó forrásai igénybevételének utólagos felülvizsgá-

lati tevékenysége csak részben volt eredményes, mert
– az igazgatóságok a felülvizsgálatot az Áht. elõírásának megfelelõen, a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok

és logikai összefüggések alapján vizsgálható valamennyi jogcímre elvégezték,
– az Áht. elõírása szerinti módszer alkalmazásával megtalálható hibákat, jogosulatlan támogatás-igénybevételeket a

belsõ kontroll biztosítása mellett feltárták,
– a megállapításaik realizálását a jogszabályi keretek között hajtották végre, azonban a felülvizsgálat jogszabályban

meghatározott módszere nem biztosította a jogtalanul igénybe vett állami támogatások teljes körû feltárását.
Az igazgatóságokon a támogatások utólagos felülvizsgálata nyomán feltárt jogosulatlan igénybevétel azonban – mi-

vel vannak olyan jogcímek, amelyek vizsgálatára csak a helyszínen megtalálható dokumentumok egyeztetése nyújt lehe-
tõséget – nem éri el a helyszíni ellenõrzés eredményességét. Ezt bizonyítja, hogy az ÁSZ-nak a 2005. évi és a 2006. évi
zárszámadás keretében a normatív állami hozzájárulások elszámolásával és a normatív kötött felhasználású támogatások
elszámolásával kapcsolatban végzett vizsgálata minden megyében nagyobb (összességében 18,4 százalékponttal)
arányban tárt fel az elõírástól eltérõ igénybevételt, mint az igazgatóságok felülvizsgálata.

A vizsgálati megállapítások alapján javasoltuk a pénzügyminiszternek, hogy kezdeményezze az Áht. kiegészítését az
önkormányzatok részére biztosított költségvetési támogatások elszámolása utólagos helyszíni ellenõrzésének elõírásá-
val, vizsgálja meg a 3. elektronikus szolgáltatási szint bevezethetõségét, valamint a helyszíni ellenõrzéshez szükséges
humánerõforrás-bõvítés lehetõségét a Kincstár részére; továbbá az elõzetes felülvizsgálat azonos szempontok szerinti
végrehajtása érdekében módosítsa a vonatkozó PM rendeletet.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közleményei

Pályázati felhívás
az Észak-alföldi Operatív Program keretében

Versenyképes turisztikai termék-
és attrakciófejlesztés támogatására

Kódszám:
EAOP-2007-2.1.1.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás, eljá-
rásrend

Alapvetõ cél
A pályázat alapvetõ célja korszerû infrastruktúrával és

turisztikai szolgáltatásokkal rendelkezõ turisztikai attrak-
ciók kialakítása.

Jelen pályázat az alábbi négy komponenst tartalmazza:
– „A” komponens: Gyógy- és termálturizmus feltétel-

rendszerének fejlesztése

– „B” komponens: Természeti és környezeti értékekre
alapozott turizmus fejlesztése

– „C” komponens: Kulturális és örökségturizmus in-
frastrukturális fejlesztése

– „D” komponens: Rendezvény- és sportturizmus in-
frastrukturális feltételének javítása

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-

re álló keretösszeg 9607,02 millió forint a 2007., 2008. és
2009. évekre együttesen.

Az egyes komponensek közötti forrásmegosztás az
alábbi:

A) komponens: 3656,60 millió forint
B) komponens: 3179,54 millió forint
C) komponens: 1874,40 millió forint
D) komponens: 896,48 millió forint

Eljárásrend
Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülõ pá-

lyázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálás-
ra. Az elsõ fordulót követõen a támogatásra javasolt pályá-
zók a Közremûködõ Szervezet részérõl tanácsadásban ré-
szesülnek.

Az elsõ fordulót követõen kerül sor a végleges pályáza-
tok kidolgozására, azon pályázatok esetében, melyet a
Közremûködõ Szervezet támogatásra javasol. A pályázó-
nak az elsõ fordulóban született támogatási döntés idõ-
pontjától egy év áll rendelkezésére a pályázat kidolgozá-
sára. A pályázatról végérvényes támogatási döntés az eljá-
rás második fordulójában születik.
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B. Pályázók köre

Jogi forma
A pályázói kör megadása, felsorolása

Sor-
szám

Megnevezés
A)

komp.
B)

komp.
C)

komp.
D)

komp.

I. Költségvetési szervek és intézményeik

1. központi költségvetési szervek és intézményeik X X

2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv. alapján) és intézményeik (1992. évi
XXXVIII. tv. alapján)
– helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok
és intézményeik (KSH besorolás 32)
– megyei önkormányzatok és intézményeik
(KSH besorolás nem ismert)

X X X X

3. önkormányzati társulások, szövetségek (KSH besorolás 36), többcélú kis-
térségi társulások (KSH besorolás 366), térségi fejlesztési tanácsok (1996.
évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. alapján; KSH besorolás 362)

X X X X

II. Nonprofit szervezetek

1. egyesületek (KSH besorolás 52) X X X X

2. alapítványok (KSH besorolás 56) X X X X



Sor-
szám

Megnevezés
A)

komp.
B)

komp.
C)

komp.
D)

komp.

3. egyéb jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit
szervezetek (KSH besorolás 59) X X X X

4. 2009. jan. 1-ig közhasznú társaságok (KSH besorolás 57)

5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek
(1990. évi IV. tv. alapján; KSH besorolás 55) X X X

III. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó
belföldi, Magyarországon bejegyzett székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. alapján; KSH beso-
rolás 11, 21)

1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH besorolás nem ismert) X X

2. átalakítással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövõ nonprofit gaz-
dasági társaságok (KSH besorolás nem ismert) X X

IV. Egyéni vállalkozások

1. egyéni vállalkozók (1990. évi V. tv. alapján; KSH besorolás 23) X

V. Egyéb, nevesített szervezetek

1. MÁV Zrt. X

2. Magyar Közút Kht. X

3. Erdészetek, erdõgazdaságok X
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Méret
Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik.

C. Pályázat tartalma

Támogatható tevékenységek köre

A) komponens: Gyógy- és termálturizmus feltételrend-
szerének fejlesztése

– Meglévõ termál- és gyógyfürdõk infrastruktúrájának
korszerûsítése, fejlesztése (pl. medencék, új élményelemek
építése, a meglévõk korszerûsítése stb.).

– Meglévõ termál- és gyógyfürdõk kiszolgáló helyisé-
geinek kiépítése, korszerûsítése és berendezéseinek fej-
lesztése.

– Meglévõ termál- és gyógyfürdõk fedett területeinek
növelése (változó idõjárású körülmények között is használ-
ható medencék kialakítása, meglévõ medencék téliesítése).

– Meglévõ rehabilitációs központok gyógyturisztikai
célú infrastrukturális fejlesztésének (pl. épületek, meden-
cék korszerûsítése, átalakítása, bõvítése stb.) és szolgálta-
tásainak bõvítése (pl. fürdõzésre alkalmas medencék kiala-
kítása stb.), azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezen szol-
gáltatásait nem csak a kórházi kezelés alatt álló betegek ve-
hetik igénybe.

– Az alapvetõen gyógy- és termálvízhez kapcsolódó tu-
risztikai, wellness, egészségügyi és ezeket kiegészítõ szol-
gáltatások komplex fejlesztése, bõvítése.

Önmagában nem, csak a fenti fejlesztésekkel együtt tá-
mogatható tevékenység:

– Az intézmények, létesítmények komplex akadálymen-
tesítése, mely a pályázatok kötelezõ eleme.

– Vonzerõhöz kapcsolódó marketingtevékenység támo-
gatása.

– Nem a marketingtevékenységhez kapcsolódó IKT (In-
formációs Kommunikációs Technológia) fejlesztések, be-
ruházások (pl. minõsítési, foglalási rendszerek összehan-
golása stb.).

– Amennyiben szükséges területrendezés, parkosítás, új
parkolók, kerékpártárolók kialakítása, környezetterhelést
csökkentõ infrastruktúra kiépítése.

– A fürdõ területén kiskereskedelmi és vendéglátó-tevé-
kenységre alkalmas, egységes arculatú pavilonok építése.

– A fejlesztések mûködtetéséhez szükséges munkaerõ
képzése.

– Meglévõ termál- és gyógyfürdõk technológiai korsze-
rûsítése (pl. kutak fúrása, felújítása, szellõzõberendezések
felújítása, kiépítése stb.).

– Meglévõ termál- és gyógyfürdõk medencéinek vízfor-
gató berendezéssel történõ ellátása vagy szükségszerû cse-
réje a vonatkozó jogszabályi elõírások alapján.

– Amennyiben ez a jogszabályi kötelezettség fennáll,
akkor a pályázat kötelezõ elemét kell képeznie.

– Meglévõ termálfürdõk esetében a gyógyvízzé minõ-
sítés.

– A vonzerõhöz kapcsolódó bûnmegelõzési tevékenység
támogatása (térfigyelõ rendszer kiépítése, szükség esetén az
érintett rendõrkapitányság hálózatba történõ bekapcsolása).

– Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elõké-
szítés (elõmegvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pá-
lyázati háttérdokumentáció – mûszaki tervek, engedélyek,
tanulmányok – készítése).

– A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szol-
gáltatások.

– Projektmenedzsment.



B) komponens: Természeti és környezeti értékekre ala-
pozott turizmus fejlesztése

– Örökségvédelem szempontjából jelentõs természeti
értékekre alapozott turisztikai helyszínek, látnivalók (pl.
túraútvonalak, tanösvények, bemutató területek, állat- és
növénykertek, vadas- és kalandparkok, natúrparkok, ma-
dármegfigyelõ helyek stb.) létesítésére, védelmére, meg-
õrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések, a hozzájuk
kapcsolódó rekreációs szolgáltatások (pl. látogatóközpon-
tok, környezetbe illõ pihenõhelyek kialakítása, ezek infra-
strukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetõ-
ség, hulladékgyûjtés, fõzõhelyek stb.) kialakítása, eszkö-
zök beszerzése.

– Az Országos Területrendezési Tervben (OTRT) vagy
annak felülvizsgálata során javasolt nyomvonalba illesz-
kedõ, valamint az EuroVelo kerékpárút-hálózathoz köz-
vetlenül kapcsolódó (de az EuroVelo hálózhat részét nem
képezõ) turisztikai célú kerékpárutak építése, a biztonsá-
gos kerékpármegõrzéshez szükséges beruházások, esõbe-
állók építése.

– Vízi turizmus infrastrukturális feltételrendszerének
fejlesztése (pl. szabadvízi strandok komfortosítása, vízi
közlekedési eszközök környezetbarát üzemmódra történõ
átállítása stb.).

– Vízi közlekedés infrastrukturális feltételrendszerének
fejlesztése (kikötõhálózat turisztikai célú, összehangolt
fejlesztése, kikötõk korszerûsítése, újak építése).

– Turisztikai célú vasúti mellékvonalak (kisvasutak, er-
dei vasutak), várók és megállók korszerûsítése, fejlesztése.

Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható
tevékenység:

– Az intézmények, létesítmények komplex akadály-
mentesítése, mely a pályázatok kötelezõ tartalmi eleme.

– Zöldmezõs beruházás esetében a telekhatáron belül
turisztikai feltáró út építése.

– Vonzerõhöz kapcsolódó marketingtevékenység támo-
gatása.

– Nem a marketingtevékenységhez kapcsolódó IKT fej-
lesztések, beruházások (pl. minõsítési, foglalási rendsze-
rek összehangolása stb.).

– Kizárólag a vízi turizmushoz kapcsolódó szezonális
turisztikai szolgáltatások (pl. szúnyoggyérítés, sulyomta-
lanítás stb.).

– Kizárólag a vízi turizmushoz kapcsolódó turisztikai
szolgáltatások kiépítése (pl. segélyhívó, viharjelzõ stb.).

– Hatásvizsgálatok készítése (kiemelten természeti-kör-
nyezeti kapcsolódásokkal).

– A fejlesztések mûködtetéséhez szükséges munkaerõ
képzése.

– A vonzerõhöz kapcsolódó bûnmegelõzési tevékeny-
ség támogatása (térfigyelõ rendszer kiépítése, szükség ese-
tén az érintett rendõrkapitányság hálózatba történõ bekap-
csolása).

– Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elõké-
szítés (elõmegvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pá-

lyázati háttérdokumentáció – mûszaki tervek, engedélyek,
tanulmányok – készítése).

– A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó
szolgáltatások.

– Projektmenedzsment.

C) komponens: Kulturális és örökségturizmus infrast-
rukturális fejlesztése

– Mûködési engedéllyel rendelkezõ muzeális intézmé-
nyek és múzeumi mûködési engedéllyel nem rendelkezõ
egyéb kiállító és bemutató helyek (pl. az Országbemutató
Program rendszerébe illeszkedõ kastélyok, kúriák, egyhá-
zi létesítmények, illetve régészeti romterületek, egyéb be-
mutatóhelyek) felújítása, turisztikai célú, látogatóbarát
fejlesztése (pl. gyûjtemény bemutatására alkalmas több-
funkciós terem, kiállítótér, vendégfogadó területek kiala-
kítása stb.).

– Meglévõ épület helyreállítása funkcióváltással, kiál-
lító és bemutató hely áthelyezése, fejlesztése céljából.

– Tematikus útvonalak kijelölése, az útvonal mentén ta-
lálható mûemlékek felújítása, látogathatóvá tétele.

– A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékei-
hez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok
kialakítása és fejlesztése.

Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható
tevékenység:

– Az intézmények, létesítmények komplex akadály-
mentesítése, mely a pályázatok kötelezõ eleme.

– Turisztikai és látogatói kiszolgáló infrastruktúra közül
információs pont, ruhatár, „audio guide”-rendszerek fej-
lesztése, kávézó és múzeumbolt infrastrukturális feltétele-
inek megteremtése (kizárólag a helyiség kialakítása).

– Kastélykert, illetve a várhoz tartozó park felújítása (pl.
burkolatok, utca bútorok, díszvilágítás stb.), látogathatóvá
tétele.

– Vonzerõhöz kapcsolódó marketingtevékenység támo-
gatása.

– Nem a marketingtevékenységhez kapcsolódó IKT fej-
lesztések, beruházások (pl. minõsítési, foglalási rendsze-
rek összehangolása stb.).

– A fejlesztések mûködtetéséhez szükséges munkaerõ
képzése.

– A vonzerõhöz kapcsolódó bûnmegelõzési tevékeny-
ség támogatása (térfigyelõ rendszer kiépítése, szükség ese-
tén az érintett rendõrkapitányság hálózatba történõ bekap-
csolása).

– Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elõké-
szítés (elõmegvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pá-
lyázati háttérdokumentáció – mûszaki tervek, engedélyek,
tanulmányok – készítése).

– A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó
szolgáltatások.

– Projektmenedzsment.
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D) komponens: Rendezvény- és sportturizmus infrast-
rukturális feltételének javítása

– Nemzetközi, országos és regionális vonzerõvel ren-
delkezõ, hagyományosan megrendezésre kerülõ kulturá-
lis, vallási, mûvészeti stb. rendezvények, fesztiválok infra-
strukturális háttérfeltételeinek megteremtése (pl. szüksé-
ges eszközök, technikai berendezések beszerzése, szabad-
téri színpadok, lelátók beszerzése vagy építése, meglévõk
korszerûsítése stb.).

– Országos és nemzetközi szintû sportrendezvények
infrastruktúrájának fejlesztése: az országos/nemzeti baj-
nokság elsõ osztályú vagy ezzel azonos besorolású egyéb
sportág mérkõzéseinek/versenyeinek helyet adó, meglévõ
létesítmények átalakítása, korszerûsítése, technológiai be-
rendezések beszerzése, kiszolgáló létesítmények kialakí-
tása, korszerûsítése stb., amennyiben a létesítmény turisz-
tikai célú hasznosítása egyértelmûen biztosított.

Önmagában nem, csak a fentiekkel együtt támogatható
tevékenység:

– Az intézmények, létesítmények komplex akadály-
mentesítése, mely a pályázatok kötelezõ tartalmi eleme.

– Vonzerõhöz kapcsolódó marketingtevékenység támo-
gatása.

– Nem a marketingtevékenységhez kapcsolódó IKT fej-
lesztések, beruházások (pl. minõsítési, foglalási rendsze-
rek összehangolása stb.).

– A fejlesztések mûködtetéséhez szükséges munkaerõ
képzése.

– A vonzerõhöz kapcsolódó bûnmegelõzési tevékeny-
ség támogatása (térfigyelõ rendszer kiépítése, szükség ese-
tén az érintett rendõrkapitányság hálózatba történõ bekap-
csolása).

– Projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó elõké-
szítés (elõmegvalósíthatósági tanulmány elkészítése, pá-
lyázati háttérdokumentáció – mûszaki tervek, engedélyek,
tanulmányok – készítése).

– A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó
szolgáltatások.

– Projektmenedzsment.

Nem támogatható tevékenységek

Valamennyi komponens esetében érvényes kizáró fel-
tétel:

Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program1 (ÚMVP)
támogatási hatálya alá esõ tevékenységeket tartalmazza,
nevezetesen:

– alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatások;
– lovasturizmus;
– vadászati és erdei turizmus;

1 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fõ állandó lakosnál alacsonyabb lakos-
ságszámmal vagy a 100 fõ/km2 népsûrûségnél alacsonyabb népsûrûséggel
rendelkezõ településeken nyújt támogatást, azonban az ezeket a méreteket
meghaladó települések esetében sincs mód a C2-es pontban megjelölt tevé-
kenységeket tartalmazó pályázatok támogatására.

– horgászturizmus;
– borturisztikai fejlesztés.
Csak az 5000 fõ állandó lakosnál alacsonyabb lakosság-

számmal vagy a 100 fõ/km2 népsûrûségnél alacsonyabb
népsûrûséggel rendelkezõ településeken nem támogatható
tevékenység:

– gasztronómiai és kulturális örökséghez kapcsolódó
fejlesztések.

Vonzerõhöz kapcsolódó szálláshely fejlesztésekre irá-
nyuló beruházások.

További, egyes komponensek esetében fennálló kizáró
feltételek:

A) komponens: Gyógy- és termálturizmus feltételrend-
szerének fejlesztése

– Új termál- vagy gyógyfürdõ létesítése.
– Egészségügyi rehabilitációs központ létesítése.
– A nem termál- és gyógyfürdõk, illetve rehabilitációs

központok területén megvalósuló szolgáltatások fejlesz-
tése.

– Egészségügyi rehabilitációs központok szolgáltatá-
sainak fejlesztése abban az esetben, ha azokat kizárólag a
kórházi kezelés alatt állók vehetik igénybe.

B) komponens: Természeti és környezeti értékekre ala-
pozott turizmus fejlesztése

– Botanikus kertek, arborétumok, kastélyparkok fej-
lesztése.

– Közlekedésbiztonsági célt szolgáló, hivatásforgalmú
kerékpárutak építése.

– EuroVelo kerékpárút-hálózat elemeinek kiépítése, fej-
lesztése, valamint az 1, 2 és 3 számjegyû utak mentén – bel-
és külterületen – tervezett turisztikai kerékpárutak építése.

– Yacht-kikötõ és nem turisztikai célú kikötõ létesítése.
– Vízi közlekedési eszköz beszerzése.
– Új turisztikai kisvasútvonal építése, jármûvek be-

szerzése.
– 1500 egységjármû/nap forgalom alatti közúton, bur-

kolt erdészeti, mezõgazdasági vagy önkormányzati úton
megközelíthetõ turisztikai attrakciókhoz vezetõ kerékpár-
utak építése nem támogatható.

C) komponens: Kulturális és örökségturizmus infrast-
rukturális fejlesztése

– Bevételt generáló tevékenység, pl. kávézó, múzeumi
bolt stb. berendezési tárgyai, üzemeltetéséhez szükséges
eszközök.

– Védelem alatt álló épületek, építmények nem turiszti-
kai célú fejlesztése.

– Az ÉAOP 5.1.1. konstrukciója keretében támogatott
épületek felújítása, átalakítása stb.

D) komponens: Rendezvény- és sportturizmus infrast-
rukturális feltételének javítása

– Rendezvények, fesztiválok megrendezése, lebonyo-
lítása.

– Elsõ alkalommal megrendezésre kerülõ rendezvé-
nyekhez, fesztiválokhoz továbbá kistérségi vagy egy tele-
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pülést és lakóit érintõ események megrendezéséhez kap-
csolódó infrastruktúra kiépítése, beszerzése.

– Iskolai sportpályák, sportcsarnokok fejlesztése.
– Zöldmezõs sport-turisztikai létesítmények építése.

Projekt területi szûkítése
Fejlesztést az Észak-alföldi régióban lehet végrehajtani.
Kizárólag az Országos Területrendezési Tervben

(OTRT) vagy annak felülvizsgálata során javasolt nyom-
vonalba illeszkedõ, valamint az EuroVelo kerékpárút-há-
lózathoz közvetlenül kapcsolódó (de az EuroVelo hálózat
részét nem képezõ), vagy a megyei tervekben szereplõ re-
gionális és kistérségi turisztikai célú kerékpárutak építése
támogatható.

D. Pénzügyi feltételek

Támogatás formája
Vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás mértéke2

A) komponens esetében a támogatás maximális mértéke
maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

B) komponens esetében a támogatás maximális mértéke
maximum az összes elszámolható költség 90%-a, kivéve a
vízi turizmus és vízi közlekedéshez kapcsolódó fejleszté-
sek esetét, ahol a maximum 50% lehet.

C) komponens esetében a támogatás maximális mértéke
maximum az összes elszámolható költség 90%-a, kivéve a
témaparkok építését és fejlesztését, ahol maximum 50%
lehet.

D) komponens esetében a támogatás maximális mértéke
maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

Azon projekt esetében, amelyben többféle, eltérõ inten-
zitással támogatott tevékenység kerül megvalósításra, a
projekt összes elszámolható költségeire vetített végleges
támogatási intenzitás az egyes tevékenységek projekten
belüli aránya alapján kerül meghatározásra.

Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke szerinti jövede-
lemtermelõ projektek esetében az elszámolható költségek
mértékének, és az az alapján nyújtható támogatás összegé-
nek megállapítására az Európai Bizottság 4. számú mun-
kadokumentuma vonatkozó útmutatásai alapján készített,
a jelen pályázati útmutató mellékletét képezõ „Útmutató
megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez” címû doku-
mentum 7. Pénzügyi elemzés pontja ad módszertani útmu-
tatást. (lásd V. számú melléklet)

2 A regionális beruházásokra vonatkozóan a támogatási intenzitás elméle-
ti felsõ határát a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott
támogatási intenzitások jelentik.

Az adott projekthez kapcsolódóan más európai uniós vagy állami támoga-
tásból származó forrásokat is figyelembe véve – beleértve az 1998/2006/EK
rendelet alapján nyújtott csekély összegû támogatásokat is – az elnyerhetõ
maximális támogatás összesen nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott támogatási intenzitás értékeket.

Az útmutatónak a támogatás meghatározására vonat-
kozó 7.9 pontjában található számítást mindazon projek-
tek esetében el kell végezni, amelyek nem minõsülnek
állami támogatásnak – tehát nem vonatkozik rájuk a
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatáro-
zott támogatási térkép, illetve nem tartoznak a kulturális
turizmus körébe –, azonban a fejlesztés eredménye a fel-
használók számára a jövõben csak ellentételezés esetén
válik elérhetõvé.

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mérté-

ke:
– az A) komponens esetében minimum 50 millió Ft,

de maximum 600 millió Ft lehet,
– a B) komponens esetében minimum 10 millió Ft,

de maximum 500 millió Ft lehet,
– a C) komponens esetében minimum 10 millió Ft,

de maximum 600 millió Ft lehet,
– a D) komponensen belül rendezvény infrastruktúra

fejlesztés esetében minimum 10 millió Ft, sportturizmus
infrastruktúra fejlesztése esetén minimum 100 millió, de
mindkét esetben maximum 500 millió Ft lehet.

E. Kiválasztási kritériumok

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét
képezõ pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, for-
mai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 2 másolat), va-

lamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag
CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott külde-
ményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

Észak-alföldi Operatív Program
Kódszám: EAOP-2007-2.1.1.

Közremûködõ Szervezet:
ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Közhasznú Társaság
4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes be-
nyújtására nincs lehetõség!

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tün-
tesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (EAOP-
2007-2.1.1.), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenõrizze
a kitöltött adatokat, illetve gyõzõdjön meg a kitöltés sike-
rességérõl, az adathordozó épségérõl! A nyomtatott és
elektronikus formában (kizárólag CD/DVD lemezen) be-
nyújtott projekt adatlapban és a mellékletben található el-
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térés esetén a nyomtatott és cégszerûen aláírt példány te-
kintendõ hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elekt-
ronikus formájú projekt adatlap és a melléklet megegyezõ-
ségérõl a pályázó köteles gondoskodni.

Az I. forduló tekintetében a pályázatok benyújtása

2007. november 26-tól 2008. február 15-ig

lehetséges.

Postai feladás esetén a feladás dátumát (postai bélyeg-
zõ) kell figyelembe venni.

A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentu-

mok a http://www.nfu.hu honlapon keresztül tölthetõk le.
További felvilágosítás a http://www.nfu.hu honlapon,
illetve a 06 (40) 638-638-as telefonszámon kapható.

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati
útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Pályázati felhívás
az Észak-magyarországi Operatív Program

keretében
Turisztikai attrakciók fejlesztése támogatására

Kódszám:
ÉMOP 2.1.1

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás

Alapvetõ cél
– A régióba érkezõ turisták számának és átlagos tartóz-

kodási idejének jelentõs növelése nemzetközi szinten is
versenyképes turisztikai termékek, attrakciók fejlesztésé-
vel, létrehozásával.

– Kapcsolódó szolgáltatások, rendezvények, progra-
mok biztosítása építve a régió sajátos kulturális örökségei-
re és természeti értékeire, hagyományaira.

– A turizmusból származó jövedelmek növelése.

A kétfordulós eljárás
Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülõ pá-

lyázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek támoga-
tásra. Az elsõ fordulót követõen a támogatott pályázók a
közremûködõ szervezet részérõl tanácsadásban részesül-
nek. Az elsõ fordulót követõen kerül sor a végleges pályá-
zatok kidolgozására, amelyre a pályázónak az elsõ fordu-
lóban született támogatási döntés idõpontjától egy év áll
rendelkezésére. A pályázatról végérvényes támogatási
döntés az eljárás második fordulójában születik.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelke-

zésre álló tervezett keretösszeg 2007–2008. idõszakban
6,524 milliárd forint.

B. Pályázók köre

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek
pályázhatnak

I. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3):
1. központi költségvetési szervek és intézményeik

(KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv. alapján) és

intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv. alapján)
– helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és

intézményeik (KSH 32)
– megyei önkormányzatok és intézményeik

(KSH besorolás nem ismert)
3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú

kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesz-
tési tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi
CVII. tv. alapján; KSH 362)

II. nonprofit szervezetek:
1. egyesületek (KSH 52)
2. alapítványok (KSH 56)
3. egyéb jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit

szervezetek (KSH 59)
4. 2009. jan. 1-jéig közhasznú társaságok (KSH 57)
5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi sze-

mélyek (1990. évi IV. tv. alapján)

III. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy az
Egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII.
törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon be-
jegyzett székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok,
vállalkozások (2006. évi IV. tv. alapján; KSH 11, 21):

1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je

után létrejövõ nonprofit gazdasági társaságok,
amelyekben az önkormányzat többségi tulajdon-
nal rendelkezik (KSH besorolás nem ismert),
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3. erdei vasutakat üzemeltetõ, állami tulajdonú Erdé-
szeti Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságok
(KSH 0201)

IV. egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv. alapján; KSH 23)

A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen
pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzor-
cium keretében is van lehetõség, ebben az esetben be kell
nyújtani az útmutató XV. számú mellékletét képezõ „Kon-
zorciumi együttmûködési megállapodást”.

Méret
Nem releváns.

C. Pályázat tartalma

Turisztikai attrakciók, vonzerõk beruházás jellegû tá-
mogatása, valamint szorosan kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése, illetve összehangolt programok, rendezvények
támogatása az alábbiak alapján:

Egészségturizmus fejlesztése
– Meglévõ gyógy- és termálfürdõk továbbfejlesztése,

korszerûsítése, a fejlesztéshez kapcsolódó gyógy- és él-
ményjelleg erõsítése;

– Egyéb egészségturisztikai „bázisok” [szárazfürdõk
(mofetta), klimatikus gyógyhelyek, barlanggyógyászat]
kialakítása, fejlesztése.

Önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt tá-
mogathatóak:

– A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megköze-
lítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló infrastrukturális
fejlesztések (pl.: kiszolgáló utak, parkok, parkolók);

– Meglévõ termál- és gyógyfürdõk technológiai kor-
szerûsítése, medencéinek vízforgató berendezéssel történõ
ellátása vagy szükségszerû cseréje a vonatkozó jogszabá-
lyi elõírások alapján;

– Meglévõ termálfürdõk esetében a gyógyvízzé minõ-
sítés;

– Gyógybarlanggá minõsítés;
– A turisták tájékozódását és a látogathatóságot, érté-

kesítést segítõ információs eszközök, törekedve a modern
információs technológiák adta lehetõségek kihasználására
(pl. infó- és tájékoztatótábla-rendszerek, elektronikus tájé-
koztató pontok, mobil turisztikai információs rendszerek
audio guide”-rendszerek);

– Marketingtevékenységhez nem kapcsolódó Informá-
ciós Kommunikációs Technológia fejlesztések, beruházá-
sok (pl. minõsítési, foglalási rendszerek kiépítése, össze-
hangolása);

– Tevékenységhez kapcsolódó üzleti szolgáltatások, és
vendégfogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása,
fejlesztése, (pl. masszázs, szauna, gõzfürdõ, szolárium,

kozmetika, fodrászat, manikûr-pedikûr stb. kivéve szállás-
helyfejlesztés);

– Akadálymentesítés;
– A turisztikai szolgáltatások minõségi fejlesztéséhez

szakemberek szakmaspecifikus, informatikai, idegen
nyelvi, kommunikációs készségre irányuló képzések tá-
mogatása turisztikai szolgáltatások minõségi fejlesztésé-
hez szakemberek szakma specifikus, informatikai, idegen
nyelvi, kommunikációs készségre irányuló képzések tá-
mogatása.

Örökség és kulturális turizmus
– A régió kastélyainak, várainak turisztikai funkció il-

lesztésével történõ megújítása;
– Muzeális intézmények, egyházi mûemlékek, zarán-

dokutak, ipartörténeti értékeken lévõ meglévõ kiállító- és
bemutatóhelyek turisztikai célú látogatóbarát fejlesztése;

– Régióspecifikus, tematikus kulturális utakhoz (pl.,
Vár egyesület, Palóc út, Vas út, Barokk út, Kastély út) kap-
csolódó komplex infrastrukturális fejlesztések;

– (A tematikus borutakhoz kapcsolódó komplex turisz-
tikai fejlesztéseket, a következõ borturizmus bekezdésben
foglaltak szerint támogatjuk);

– Kulturális örökséggel összefüggésben lévõ turisz-
tikai célú témaparkok fejlesztése (50%-os támogatási
aránnyal).

Bor- és gasztronómiaturizmushoz kapcsolódó fejleszté-
sek (100 ezer euró támogatás értékhatár felett):

Borospincék kizárólag turisztikai célú infrastrukturális
fejlesztései; borkészítés, szõlõmûvelés, a borvidék hagyo-
mányait, mûvészetét bemutató helyek kialakítása.

A fejlesztések kizárólag a borok eredetvédelmi szabá-
lyairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendeletben meghatá-
rozott borvidékeken található borutakhoz kapcsolód-
hatnak.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent, ha a pályázó
szervezet tagja valamely borút egyesületek vagy borrend-
nek, és tagságát minimum az utánkövetési idõszak végéig
fent kell tartani, melyre a pályázó szervezet kötelezettsé-
get vállal.

Gasztronómiai hagyományok turisztikai termékké fej-
lesztése.

Önállóan nem csak a fenti tevékenységekkel együtt tá-
mogathatóak:

A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelí-
tést, pihenést, köztisztaságot szolgáló infrastrukturális fej-
lesztések (pl.: kiszolgáló utak, parkok, parkolók);

– A turisták tájékozódását és a látogathatóságot értéke-
sítést segítõ információs eszközök, törekedve a modern in-
formációs technológiák adta lehetõségek kihasználására
(pl. infó- és tájékoztatótábla-rendszerek, elektronikus tájé-
koztató pontok, mobil- turisztikai információs rendszerek
„audio guide”-rendszerek);

– Marketingtevékenységhez nem kapcsolódó informá-
ciós kommunikációs technológia fejlesztések, beruházá-
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sok (pl. minõsítési, foglalási rendszerek kiépítése, össze-
hangolása);

– Tevékenységhez kapcsolódó üzleti szolgáltatások, és
vendégfogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása,
fejlesztése (kivéve szálláshelyfejlesztés).

– Akadálymentesítés (Kötelezõ elem);
– A turisztikai szolgáltatások minõségi fejlesztéséhez

szakemberek szakmaspecifikus, informatikai, idegen
nyelvi, kommunikációs készségre irányuló képzések tá-
mogatása turisztikai szolgáltatások minõségi fejlesztésé-
hez szakemberek szakma specifikus, informatikai, idegen
nyelvi, kommunikációs készségre irányuló képzések tá-
mogatása. Bor-, gasztronómiai turizmus esetén gyártási-
feldolgozási technológiai fejlesztést csak olyan mértékig
támogatunk, mely a hagyományok módszerek megismer-
hetõségét és látogathatóságot szolgálja.

Rendezvényturizmus
Nagy – nemzetközi, országos jelentõségû elsõsorban

kulturális, bor-, gasztronómia-, turizmushoz kapcsolódó
rendezvények, programsorozatok, fesztiválok, infrastruk-
turális hátterének megteremtése

Önállóan nem csak a fenti tevékenységekkel együtt tá-
mogathatóak:

– A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megköze-
lítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló infrastrukturális
fejlesztések (pl.: kiszolgáló utak, parkok, parkolók);

– A turisták tájékozódását és a látogathatóságot értéke-
sítést segítõ információs eszközök, törekedve a modern in-
formációs technológiák adta lehetõségek kihasználására
(pl. infó- és tájékoztató tábla rendszerek, elektronikus tájé-
koztató pontok, mobil turisztikai információs rendszerek
„audio guide”-rendszerek);

– Marketingtevékenységhez nem kapcsolódó informá-
ciós kommunikációs technológia fejlesztések, beruházá-
sok minõsítési, foglalási rendszerek kiépítése, összehan-
golása;

– Akadálymentesítés,
– A turisztikai szolgáltatások minõségi fejlesztéséhez

szakemberek szakmaspecifikus, informatikai, idegen nyel-
vi, kommunikációs készségre irányuló képzések támogatá-
sa turisztikai szolgáltatások minõségi fejlesztéséhez szak-
emberek szakmaspecifikus, informatikai, idegen nyelvi,
kommunikációs készségre irányuló képzések támogatása.

Aktív- és ökoturizmus

Ökoturizmus infrastrukturális feltételeinek megterem-
tése:

– Jelentõs, védett természeti értékekre alapozott turisz-
tikai helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, meg-
õrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések, illetve kap-
csolódó rekreációs szolgáltatások (túraútvonalak, tanös-
vények, kilátók, megfigyelõ helyek, vadasparkok, natúr-
parkok, látogatóközpontok, oktatóbázisok, bemutatóhe-
lyek kiépítése, fejlesztése);

– Meglévõ turisztikai célú kisvasutak, erdei vasutak
mûködéséhez szükséges mûszaki fejlesztések, rekonstruk-
ciók támogatása és kapcsolódó létesítményeik felújítása,
fejlesztése.

Aktív turizmus infrastrukturális feltételeinek megterem-
tése:

– Kizárólag az Országos Területrendezési Tervben
(OTRT) vagy annak felülvizsgálata során javasolt nyom-
vonalba illeszkedõ turisztikai célú kerékpárutak és – köte-
lezõ elemként – kiszolgáló szolgáltatások (pihenõhelyek,
kölcsönzõhálózat stb.) fejlesztése;

– Vízi turizmus infrastrukturális feltételrendszerének
fejlesztése (pl. szabadvízi strandok komfortosítása, vízi
közlekedés infrastrukturális feltételrendszerének fejlesz-
tése: személy és túrahajó kikötõhely-hálózat létesítése);

– A téli és az extrém turizmust (pl. sziklamászás, bar-
langászat, vasalt utak) szolgáló infrastruktuális fejleszté-
sek megvalósítása, (pl. sífelvonók, sípályák és kiszolgáló
infrastrukturális fejlesztések);

– Kalandparkok fejlesztése.

Önállóan nem csak a fenti tevékenységekkel együtt tá-
mogathatóak:

– A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megköze-
lítést, pihenést, köztisztaságot szolgáló infrastrukturális
fejlesztések (pl.: kiszolgáló utak, parkok, parkolók);

– A turisták tájékozódását és a látogathatóságot értéke-
sítést segítõ információs eszközök, törekedve a modern in-
formációs technológiák adta lehetõségek kihasználására
(pl. infó- és tájékoztató tábla rendszerek, elektronikus tájé-
koztató pontok, mobil turisztikai információs rendszerek
„audio guide”-rendszerek);

– Marketingtevékenységhez nem kapcsolódó informá-
ciós kommunikációs technológia fejlesztések, beruházá-
sok (pl. minõsítési, foglalási rendszerek kiépítése, össze-
hangolása);

– Tevékenységhez kapcsolódó üzleti szolgáltatások, és
vendégfogadáshoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítása,
fejlesztése, (kivéve szálláshelyfejlesztés);

– Akadálymentesítés (Kötelezõ elem);
– A turisztikai szolgáltatások minõségi fejlesztéséhez

szakemberek szakmaspecifikus, informatikai, idegen nyel-
vi, kommunikációs készségre irányuló képzések támogatá-
sa turisztikai szolgáltatások minõségi fejlesztéséhez szak-
emberek szakmaspecifikus, informatikai, idegen nyelvi,
kommunikációs készségre irányuló képzések támogatása.

Projektterületi szûkítése
Pályázatot az Észak-magyarországi régió egész terüle-

térõl lehet beadni.
Elõnyt élvez az a helyszín, ahol legalább régiós jelentõ-

ségû turisztikai vonzerõ, attrakció találhat1.

1 Az Észak-magyarországi turisztikai stratégia és annak melléklete a
vonzerõ leltár letölthetõ Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség honlapjáról (www.norda.hu)
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A pályázónak részletesen ki kell térnie a földrajzi kör-
nyezetében lévõ, meghatározó turisztikai desztinációs
helyszínekhez, vagy azonos turisztikai ágazatban mûködõ
más turisztikai vonzerõkhöz való kapcsolódásaira.

Meghatározó turisztikai desztinációs helyszínek:
Eger és térsége, Miskolc és Bükk térsége, és Holló-

kõ–Ipolytarnóc–Szécsény térsége, Tokaj-hegyalja térsége,
Aggtelek-Edelény térsége, Tisza-tó, Gyöngyös-Mátra tér-
sége.

D. Pénzügyi feltételek

Támogatás formája
Vissza nem térítendõ támogatás

Támogatás mértéke
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható

költség százalékában az alábbiak szerint alakul:

Egészség, gyógy- és wellnessturizmus fejlesztése ese-
tén: 50%

– Örökség- és kulturális turizmus esetén: 90%
= kivéve bor-, gasztronómia turizmus, turisztikai cé-

lú téma parkok esetén, ami 50%
– Rendezvényturizmus esetén: 50%
– Aktív- és ökoturizmus esetén:

= ökoturizmus 90%,
= aktív turizmus 50%, kivéve turisztikai célú kerék-

párút, ami 90%
– Attrakciókhoz, vonzerõkhöz kapcsolódó üzleti szol-

gáltatások, és vendégfogadáshoz kapcsolódó szolgáltatá-
sok kialakítása, fejlesztése: 50%.

Azon projekt esetében, amelyben többféle, eltérõ inten-
zitással támogatott tevékenység kerül megvalósításra, a
projekt összes elszámolható költségeire vetített végleges
támogatási intenzitás az egyes tevékenységek projekten
belüli aránya alapján kerül meghatározásra.

A regionális beruházásokra vonatkozóan a támogatási
intenzitás elméleti felsõ határát a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendelet 30. §-ában meghatározott támogatási intenzitások
jelentik.

A „D1. Támogatás formája és jogcíme” pont „I. Állami
támogatásnak minõsülõ támogatások” címû alpontjának
3. része szerinti kulturális célú tevékenységekhez, vala-
mint a „II. Állami támogatásnak nem minõsülõ támogatá-
sok” címû alpontjában felsorolt tevékenységekhez igé-
nyelt támogatás maximális mértéke a központi költségve-
tési szerv kedvezményezettek és a kizárólag központi költ-
ségvetési szerv tagokból álló konzorciumok által meg-
valósítandó projektek esetén 90%.

Központi költségvetési szervnek az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdé-
se alapján az Országgyûlés, a Kormány, valamint a fejezet

felügyeletét ellátó szerv által alapított költségvetési szerv
minõsül.

Egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függet-
lenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, orszá-
gos, regionális vagy helyi forrásból történik, tehát beleért-
ve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott csekély
összegû támogatásokat is – támogatási intenzitása nem ha-
ladhatja meg az irányadó közösségi szabályban – regioná-
lis beruházás esetén a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
30. §-ában – vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott támogatási intenzitást.

Az elszámolható költségek mértékének, és az az alapján
nyújtható támogatás összegének megállapítására az Euró-
pai Bizottság 4. számú munkadokumentuma vonatkozó út-
mutatásai alapján készített, a jelen pályázati útmutató mel-
lékletét képezõ „Útmutató megvalósíthatósági tanulmány
készítéséhez” címû dokumentum 7. Pénzügyi elemzés
pontja ad módszertani útmutatást (lásd V. számú mel-
léklet).

Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke szerinti jövede-
lemtermelõ projektek esetében az elszámolható költségek
mértékének, és az az alapján nyújtható támogatás összegé-
nek megállapítására az Európai Bizottság 4. számú mun-
kadokumentuma vonatkozó útmutatásai alapján készített,
a jelen pályázati útmutató mellékletét képezõ „Útmutató
megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez” címû doku-
mentum 7. Pénzügyi elemzés pontja ad módszertani útmu-
tatást (lásd V. számú melléklet). Az útmutatónak a támo-
gatás meghatározására vonatkozó 7.9. pontjában található
számítást mindazon projektek esetében el kell végezni,
amelyek nem minõsülnek állami támogatásnak – tehát
nem vonatkozik rájuk a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
30. §-ában meghatározott támogatási térkép, illetve nem
tartoznak a kulturális turizmus körébe –, azonban a fejlesz-
tés eredménye a felhasználók számára a jövõben csak el-
lentételezés esetén válik elérhetõvé.

Támogatás összege
Jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mértéke:

minimum 20 millió Ft, de maximum 500 millió Ft lehet.
Kivételt képeznek,
– önálló kerékpárút-fejlesztés: minimum 20 millió Ft –

maximum 100 millió Ft
– nemzetközi, országos jelentõségû rendezvények,

programsorozatok, fesztiválok, infrastrukturális fejleszté-
se: minimum 10 millió Ft – maximum 40 millió Ft

– egy projekten belül az attrakciókhoz, vonzerõkhöz
kapcsolódó üzleti szolgáltatások támogatási mértéke: mi-
nimum 10 Ft – maximum 50 millió Ft.

E. Kiválasztási kritériumok

A pályázati útmutató alapján.
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F. Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), va-

lamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD
lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következõ
címre kell beküldeni:

Észak-magyarországi Operatív Program
Kódszám: ÉMOP-2007-2.1.1

Közremûködõ Szervezet: Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség

3523 Miskolc, Pf. 228

Kérjük, hogy a CD-lemez tokján jól láthatóan tüntesse
fel a Pályázati felhívás kódszámát (ÉMOP-2007-2.1.1), a
pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenõrizze a kitöltött ada-
tokat, illetve gyõzõdjön meg a kitöltés sikerességérõl, az
adathordozó épségérõl!

A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott pro-
jekt adatlapban és a (megnevezés) mellékletben található
eltérés esetén a nyomtatott és cégszerûen aláírt példány te-
kintendõ hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elekt-
ronikus formájú projekt adatlap, és a (megnevezés) mel-
léklet megegyezõségérõl a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázatok benyújtása 2007. november 26-tól 2008.
február 1-jéig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbí-
rálása szakaszos.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentu-
mok a www.nfu.hu honlapról tölthetõek le. További felvi-
lágosítás www.nfu.hu honlapon, illetve (ksz ügyfélszolgá-
lati szám) telefonszámon kapható.

Pályázati felhívás
a Közép-dunántúli Operatív Program keretében
„Régió arculatát meghatározni képes turisztikai

vonzerõk” támogatására

Kódszám:
KDOP-2007-2.1.1/B

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás

Alapvetõ cél
Jelen pályázati felhívás az Új Magyarország Fejlesztési

Terv 5. Területfejlesztés prioritásával áll kapcsolatban,
melyben a turizmusfejlesztés a kiegyensúlyozott területi
fejlõdést szolgáló területként jelenik meg.

Közvetlenül a Közép-dunántúli Operatív Program
II. Regionális Turizmusfejlesztés prioritási tengelye
„A Közép-dunántúli régió, mint turisztikai desztináció
piaci pozíciójának és látogatottságának javítása a régió
vonzerejét növelõ komplex termékfejlesztéshez szükséges
turisztikai és szabadidõs szolgáltatások minõségi és
mennyiségi fejlesztésével” közvetlen céljának megvalósu-
lásához járul hozzá.

A Közép-dunántúli Operatív Program 2007–2008-ra
szóló akcióterve 2.1.1. „Kiemelt és integrált vonzerõ-, ter-
mék és infrastruktúra-fejlesztések” támogatási konstruk-
ciójának alapvetõ célja a mozaikszerûen összetett turiszti-
kai kínálat „csúcspontjainak” fejlesztésével a Régió, mint
turisztikai desztináció markáns újrapozicionálása, melyet
az A) Kiemelt, kulturális örökségre épülõ vonzerõk fej-
lesztése komponens támogat kiemelt projekt eljárásrend
szerint.

Jelen útmutató – az Akciótervben jelöltek szerint – a
konstrukció B) Régió arculatát meghatározni képes egyéb
turisztikai vonzerõk támogatása komponensét kezeli.
A pályázati kiírás célja, hogy a régió turisztikai kínálata
bõvüljön és erõsödjön a meglévõ számos kulturális és ter-
mészeti örökségre épülõ vonzerõinek, valamint az új kíná-
lati elemként megjelenõ termál- és gyógyfürdõk, továbbá
az aktív turizmus egyes szegmenseinek (pl. vízi turizmus),
és a tematikus parkok támogatott fejlesztésein keresztül.
A pályázat keretében a fejlesztést komplexen kezelõ, tér-
ségi összefogáson alapuló, nagyszabású, egyedi vonzerõ-
vel bíró projektek nyerhetnek támogatást.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-

re álló keretösszeg a 2007–2008. évben 6757 millió Ft.
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális

Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott pályázatok várható száma minimum 8 db.

B. Pályázók köre

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek

pályázhatnak

I. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3):
1. központi költségvetési szervek és intézményeik

(pl. a Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága, a
Kincstári Vagyonigazgatóság, a régiót érintõ nem-
zeti parkok igazgatóságai stb.); (KSH 31)

3846 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/51. szám



2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv. alapján) és
intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv. alapján)
= helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és

intézményeik (KSH 32)
= megyei önkormányzatok és intézményeik

(KSH besorolás nem ismert)
3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kis-

térségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési
tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII.
tv. alapján; KSH 362)

II. nonprofit szervezetek
1. egyesületek (KSH 52)
2. alapítványok (KSH 56)
3. egyéb jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit

szervezetek (KSH 59)
4. 2009. jan. 1-jéig közhasznú társaságok (KSH 57)
5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi sze-

mélyek (1990. évi IV. tv. alapján)

III. szövetkezetek (KSH 12)

IV. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy az
Egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII.
törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon be-
jegyzett székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok,
vállalkozások (2006. évi IV. tv. alapján; KSH 11, 21)

1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je

után létrejövõ nonprofit gazdasági társaságok
(KSH besorolás nem ismert)

V. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH 23)

VI. Szakmai szervezetek és felsõoktatási intézmények
(ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak)
(2005. évi CXXXIX. törvény alapján)

A III. IV. és V. kategóriába tartozó profitorientált szer-
vezetek kizárólag az alábbi támogatható tevékenységekre
nyújthatnak be pályázatot:

– kastélyok és várak, egyházi létesítmények, valamint
mûemlék, mûemlék jellegû és helyi védelem alatt álló épü-
letek, építmények turisztikai célú fejlesztése jövedelem-
termelés céljából,

– termál- és gyógyfürdõk fejlesztése,
– turisztikai célú témaparkok fejlesztése,
– a természeti értékek vállalkozási tevékenység alapú

fejlesztése,
– az aktív turizmus fejlesztései.

A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen
pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzor-
cium keretében is van lehetõség, ebben az esetben be kell
nyújtani az útmutató XV. számú mellékletét képezõ „Kon-
zorciumi együttmûködési megállapodást”.

Méret
A jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

C. Pályázat tartalma

Támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás lehetõséget nyújt a régió kiemelt
vonzerõkön túli, kulturális-történelmi, illetve természeti
örökségére épülõ, nagyobb léptékû turisztikai fejleszté-
sekre, a használhatóságot és a fenntarthatóságot biztosító
szolgáltatásokkal együtt, a település vagy térség turisztikai
stratégiájával összhangban, melyek szintén bírhatnak ar-
culatformáló erõvel, és a kiemelt vonzerõkkel együtt a ré-
gió turisztikai kínálatának csúcspontjait alkothatják.

Ezen belül konkrétan a következõ témakörökben és te-
vékenységekre nyújtható támogatás:

– Kastélyok és várak, egyházi létesítmények, valamint
mûemlék, mûemléki értékek és helyi védelem alatt álló
épületek, építmények turisztikai bemutatási célú, nem el-
sõdlegesen jövedelemtermelésre irányuló értéknövelõ
megújítása, elsõsorban turisztikai funkciókkal való bõví-
tése, amelyek hozzájárulnak új munkahelyek teremtéséhez
(a felújításokhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházá-
sokkal; látogatóbarát szolgáltatások fejlesztéseivel pl. au-
dio-guide rendszer, információs pontok stb.; kastélykert,
várkert, egyházi létesítményhez tartozó park felújításával;
turisztikai funkciók kialakításával [pl. gyûjtemények be-
mutatására alkalmas kiállítótereken keresztül] stb.).

– A fenti kategóriába tartozó objektumok turisztikai cé-
lú fejlesztése jövedelemtermelés céljából.

– Múzeumok és régészeti lelõhelyek látogatóbarát
szolgáltatásainak fejlesztése (pl. információs rendszerek,
audio-guide rendszer stb.) és szükség szerint felújítása,
bõvítése, különösen az élményelemekkel, újszerû, kreatív
bemutatási módszerek bevezetésével kapcsolatos beruhá-
zások megvalósítása.

– A régió kulturális, természeti és helytörténeti értékei-
hez, emlékeihez kapcsolódó turisztikai célú témaparkok
fejlesztése.

– Termál- és gyógyfürdõk fejlesztése, meglévõ termál-
és gyógyfürdõk szolgáltatási színvonalának fejlesztésével
(ezen belül technológiai korszerûsítés, kiszolgáló infra-
struktúra, fedett területek növelése, wellness és kiegészítõ
szolgáltatások fejlesztése), gyógyászati szolgáltatások fej-
lesztésével a gyógyfürdõkben (pl. egészségügyi szolgálta-
tások, gyógyturisztikai infrastruktúra), valamint keresleti,
megtérülési adatokkal és számításokkal, valamint a vízbá-
zis megfelelõ használatát igazoló információkkal alátá-
masztott esetben új termál- és gyógyfürdõk létesítése.

– Nemzeti parkok, natúrparkok és más védett természe-
ti területek turisztikai hasznosításához szükséges látogató-
barát infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése (pl. turisz-
tikai fogadóépület – látogatóközpont – kialakítása, tanös-
vények, túraútvonalak, pihenõhelyek kialakítása, fejlesz-
tése, eligazító és információs táblák kihelyezése stb.) fej-
lesztések turisztikai célú, nem elsõdlegesen jövedelemter-
melésre irányuló ösztönzése.
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– A természeti értékek vállalkozási tevékenység alapú
fejlesztése.

– Az aktív turizmus (ezen belül a vízi turizmus, pl. ki-
kötõk közcélú fejlesztése, strandok minõségi fejlesztése,
vízi jármûvek beszerzése stb.) fejlesztései

Az attrakció fejlesztéseihez kötötten támogathatóak az
alábbi felsorolt kapcsolódó elemek, melyek a projekt össz-
költségének maximum 20%-át tehetik ki:

– a támogatott turisztikai vonzerõk felújításához kap-
csolódó infrastrukturális beruházások (pl. régészeti feltá-
rások, falkutatások stb.), valamint a vonzerõk használatá-
hoz közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések
(pl. bekötõutak, közterületek, parkok), melyek a projekt
összes elszámolható költségének maximum 10%-át tehe-
tik ki;

– a közbiztonság javításához kapcsolódó beruházások
(pl. térfigyelõ kamerák, biztonságtechnikai rendszerek,
eszközök stb.);

– a támogatott létesítmények energiarendszerének
megújítása, különös tekintettel a megújuló energia fel-
használásra;

– a turisztikai termék élménykínálatának teljessé téte-
léhez szükséges kapcsolódó elemek, úgymint a rendez-
vény- és programkínálat fejlesztése, ezen belül a turiszti-
kai vonzerõ helyszínén megvalósuló programok infra-
strukturális fejlesztése (pl. kiszolgáló infrastruktúra fej-
lesztése, rendezvényterek biztosítása, kialakítása, hang-
és világítástechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek,
fesztiválhelyszínek kialakítása).

Kastélyok és várak, egyházi létesítmények, valamint
mûemlékek, mûemléki értékek és helyi védelem alatt álló
épületek, építmények turisztikai célú, nem elsõdlegesen
jövedelemtermelésre irányuló értéknövelõ megújítására,
múzeumok és régészeti lelõhelyek látogatóbarát szolgálta-
tásainak fejlesztésére, valamint nemzeti parkok, natúrpar-
kok és más védett természeti területek turisztikai látogat-
hatóságához szükséges fejlesztések turisztikai célú, nem
elsõdlegesen jövedelemtermelésre irányuló ösztönzése ér-
dekében profitorientált szervezeteknek nem nyújtható tá-
mogatás.

Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek

megvalósulási helyszíne kizárólag csak a Közép-dunántúli
régió (Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megye)
Balaton Kiemelt Üdülõkörzeten kívüli területe lehet.

A régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonz-
erõk támogatása pályázati kiírás az attrakciók – a régió ar-
culatát érzékelhetõ mértékben befolyásoló nagyprojek-
tek – fejlesztését támogatja, elsõsorban a jelentõs turiszti-
kai vonzerõvel és/vagy fejlesztési potenciállal rendelkezõ
összefüggõ területeken:

– Velencei-tó Vértes Kiemelt Üdülõkörzet,
– Dunakanyar Kiemelt Üdülõkörzet,

– a kiemelt történelmi és régészeti helyszínek, kasté-
lyok és várak,

– a világörökség-várományos helyszínek,

– nemzeti parkok (Balaton-felvidéki, Duna-Ipoly), na-
túrparkok (Vértesi) és tájvédelmi körzetek (Magas-bako-
nyi, Vértesi, Gerecsei, Somló, Sárréti, Sárvíz völgye) terü-
lete, továbbá – a rekreációs térséggé válás érdekében – a
gyógy- és termálvízkinccsel, illetve kiemelten a már mû-
ködõ fürdõvel rendelkezõ települések.

A fent nevezett térségeken kívül megvalósuló projektek
szintén támogathatók, az alább felsorolt települések listái
nem kizárólagosságot, hanem preferenciát jelentenek.

A Balaton Kiemelt Üdülõkörzethez tartozó települése-
ken megvalósuló fejlesztések kapcsán nem nyújtható be
pályázat.

Projekt területi szûkítése ponthoz kapcsolódó település-
listák

Velencei-tó Vértes Kiemelt Üdülõkörzet települései

Alcsútdoboz, Baracska, Bodmér, Bokod, Csákberény,
Csákvár, Csókakõ, Gánt, Gárdony, Gyúró, Kajászó, Ká-
polnásnyék, Lovasberény, Martonvásár, Nadap, Orosz-
lány, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pusztavám, Sukoró, Szár,
Szárliget, Tabajd, Tordas, Vál, Várgesztes, Velence,
Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár, Vértessomló, Zámoly,
Zichyújfalu, illetve közigazgatási területük egy részével
érintette települések: Magyaralmás, Mór, Seregélyes, Szé-
kesfehérvár, Tatabánya.

Dunakanyar Kiemelt Üdülõkörzet

Annavölgy, Csolnok, Dág, Dorog, Dömös, Esztergom,
Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Mogyorósbánya, Pilis-
csév, Pilismarót, Pilisszentlélek (községrész), Sárisáp,
Tát, Tokod, Tokodaltáró, Úny.

Kiemelt történelmi és régészeti helyszínek, kastélyok és
várak a Közép-dunántúli Régióban

Kiemelt történelmi helyszínek

Királyi Városok (Székesfehérvár, Veszprém, Eszter-
gom, Tata)

Kiemelt régészeti helyszínek

Gorsium, Balácapuszta

Kiemelt kastélyok

Dég, Fehérvárcsurgó, Nádasdladány, Majk, Pápa

Kiemelt várak

Csókakõ, Csesznek, Sümeg, Várgesztes

Világörökség-várományos helyszínek

Komárom–Monostori erõd

Nemzeti parkok (Balaton-felvidéki, Duna-Ipoly), natúr-
parkok (vértesi) és tájvédelmi körzetek (magas-bakonyi,
vértesi, gerecsei, Somló, sárréti, Sárvíz völgye) területe
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Gyógy- és termálvízkinccsel, illetve kiemelten a már
mûködõ fürdõvel rendelkezõ települések

A magyarországi fürdõk kategorizálása (Országos
egészségturizmus fejlesztési stratégia, 2. sz. melléklet)
alapján:

Esztergom, Gárdony, Komárom, Pápa, Velence (Orszá-
gos és regionális jelentõségû fürdõk), Sümeg, Vajta (Helyi
jelentõségo fürdõk)

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõhelyi Fõigazgató-
ság által elismert (fürdési célú) gyógyvizek jegyzéke alap-
ján Bábolna, Esztergom, Gárdony (Agárd), Komárom, Ve-
lence

Egyéb feltételek:

D. Pénzügyi feltételek

Támogatás formája
Vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás mértéke
A támogatás maximális mértéke maximum az összes el-

számolható költség arányában lehet, az alábbi támogatható
tevékenységektõl függõen:

– kulturális értékek és helyi védelem alatt álló épületek,
építmények közösségi célú értéknövelõ megújítása támo-
gatható tevékenységeinél 85%;

– a fenti kategóriába tartozó objektumok turisztikai cé-
lú fejlesztése jövedelemtermelés céljából: a kis- és közép-
vállalkozásoknál 45%, egyéb szervezetnél 40%;

– múzeumok és régészeti lelõhelyek látogatóbarát szol-
gáltatásainak fejlesztése tevékenységcsoportjainál 85%;

– nemzeti parkok, natúrparkok és más védett természeti
területek turisztikai látogathatóságához szükséges közcélú
fejlesztéseknél 85%;

– a természeti értékek vállalkozási tevékenység alapú
fejlesztése esetében a kis- és középvállalkozásoknál 45%,
egyéb szervezetnél 40%;

– turisztikai célú témaparkok esetében a kis- és közép-
vállalkozásoknál 45%, egyéb szervezetnél 40%;

– termál- és gyógyfürdõk fejlesztése esetében a kis- és
középvállalkozásoknál 45%, egyéb szervezetnél 40%;

– az aktív turizmus fejlesztései esetében a kis- és kö-
zépvállalkozásoknál 45%, egyéb szervezetnél 40%.

Konzorciumi partnerként a profitorientált szervezetek
legfeljebb 45%-os támogatásban részesülhetnek.

A „D1. Támogatás formája és jogcíme” pont „I. Állami
támogatásnak minõsülõ támogatások” címû alpontjának
3. része szerinti kulturális célú tevékenységekhez, vala-
mint a „II. Állami támogatásnak nem minõsülõ támogatá-
sok” címû alpontjában felsorolt tevékenységekhez igé-
nyelt támogatás maximális mértéke a központi költségve-
tési szerv kedvezményezettek és a kizárólag központi költ-

ségvetési szerv tagokból álló konzorciumok által megva-
lósítandó projektek esetén 90%.

Központi költségvetési szervnek az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdé-
se alapján az Országgyûlés, a Kormány, valamint a fejezet
felügyeletét ellátó szerv által alapított költségvetési szerv
minõsül.

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mérté-

ke: minimum 400 millió Ft, maximum 800 millió Ft lehet
(maximum 1500 millió forint kettõ, illetve több megvaló-
sítási helyszín esetén). Egy megvalósítási helyszínnek mi-
nõsül a földrajzilag (fizikailag) egymással összefüggõ te-
rület, amit az akár több helyrajzi szám leír. Több megvaló-
sítási helyszínnek minõsülnek a földrajzilag (fizikailag)
egymással nem összefüggõ fejlesztési területek.

E. Kiválasztási kritériumok

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét
képezõ pályázati útmutatóban közzétett formai (jogosult-
sági, teljességi) és tartalmi szempontok alapján történik.

F. Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatla-

pon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus
formában való kitöltésnél. A Projekt adatlap sem tartalmá-
ban, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályá-
zatok feldolgozására nincs lehetõség.

A Projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére vá-
laszt adva és az elõírt dokumentumok csatolásával kell be-
nyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projekt adat-
lap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára,
kérjük a Projekt adatlap megfelelõ helyén a „pályázatomra
nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követõen a
pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetõ-
ség. Az ilyen jellegû módosítási igények nem vehetõk figye-
lembe.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), va-
lamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD
lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következõ
címre kell beküldeni:

Közép-dunántúli Operatív Program
Kódszám: KDOP-2007-2.1.1/B

Közremûködõ Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht.
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A pályázat személyes benyújtására nincs lehetõség.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse

fel a Pályázati felhívás kódszámát (KDOP-2007-2.1.1/B),
a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenõrizze a kitöltött
adatokat, illetve gyõzõdjön meg a kitöltés sikerességérõl,
az adathordozó épségérõl!

A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott pro-
jekt adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és
cégszerûen aláírt példány tekintendõ hitelesnek, azzal,
hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adat-
lap megegyezõségérõl a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázatok benyújtása

2007. november 1-jétõl 2008. január 11-ig

lehetséges.

A pályázati ablak bezárása elõtt a pályázók kérdéseiket
a 06 (40) 638-638-as telefonszámon vagy az nfu@meh.hu
e-mail címen tehetik fel. A pályázati ablak bezárását meg-
elõzõ két hétben beérkezõ kérdésekre válaszadás már nem
kötelezõ.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását kö-
vetõen az ellenõrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a
projekt ellenõrzését!

Pályázati felhívás
a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

„Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés
és tematikus fejlesztések” támogatására

Kódszám:
KDOP-2007-2.1.1/C

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás

Alapvetõ cél
Jelen pályázati felhívás az Új Magyarország Fejlesztési

Terv 5. Területfejlesztés prioritásával áll kapcsolatban,
melyben a turizmusfejlesztés a kiegyensúlyozott területi
fejlõdést szolgáló területként jelenik meg.

Közvetlenül a Közép-dunántúli Operatív Program
II. Regionális Turizmusfejlesztés prioritási tengelye „A
Közép-dunántúli régió, mint turisztikai desztináció piaci
pozíciójának és látogatottságának javítása a régió vonzere-
jét növelõ komplex termékfejlesztéshez szükséges turisz-
tikai és szabadidõs szolgáltatások minõségi és mennyiségi
fejlesztésével” közvetlen céljának megvalósulásához járul
hozzá.

A támogatás célja az önállóan nem piacképes, nagyobb
tömegek megmozgatására kevéssé alkalmas, de turisztikai
vonzerõvel bíró attrakciók bevezetése. Jelen pályázati ki-
írás ezen vonzerõk összekapcsolását, egy adott földrajzi
terület, turisztikai ágazat szegmenseinek összehangolt fej-
lesztéseit támogatja; egy-egy turisztikai térséget, illetõleg
valamilyen tematikus utat helyezve elõtérbe.

Jelen útmutató – az Akciótervben jelöltek szerint – a
konstrukció C) Integrált turisztikai település- vagy térség-
fejlesztés és tematikus fejlesztések komponensét kezeli.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-

re álló tervezett keretösszeg várhatóan 2261 millió forint.
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális

Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott pályázatok várható száma minimum 10 db.

B. Pályázók köre

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek

pályázhatnak

I. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3):
1. központi költségvetési szervek és intézményeik

(KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv. alapján) és

intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv. alapján)
– helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és

intézményeik (KSH 32)
– megyei önkormányzatok és intézményeik
(KSH besorolás nem ismert)

3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kis-
térségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési
tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII.
tv. alapján; KSH 362)

II. nonprofit szervezetek
1. egyesületek (KSH 52)
2. alapítványok (KSH 56)
3. egyéb jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit

szervezetek (KSH 59)
4. 2009. jan. 1-jéig közhasznú társaságok (KSH 57)
5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi sze-

mélyek (1990. évi IV. tv. alapján)
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III. szövetkezetek (KSH 12)

IV. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy az
Egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII.
törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon be-
jegyzett székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok,
vállalkozások (2006. évi IV. tv. alapján; KSH 11, 21)

1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je

után létrejövõ nonprofit gazdasági társaságok
(KSH-besorolás nem ismert)

V. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv. alapján; KSH 23)

VI. Szakmai szervezetek és felsõoktatási intézmények
(ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak)
(2005. évi CXXXIX. törvény alapján)

A III., IV. és V. kategóriába tartozó profitorientált szer-
vezetek kizárólag az alábbi támogatható tevékenységekre
nyújtható be pályázat:

– A természeti értékek vállalkozási tevékenység alapú
fejlesztése,

– bor- és gasztronómiai turizmus,
– egyéb, turisztikai célú, nem elsõdlegesen jövedelem-

termelõ fejlesztések.

A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen
pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzor-
cium keretében is van lehetõség, ebben az esetben be kell
nyújtani az útmutató. XV. számú mellékletét képezõ
„Konzorciumi együttmûködési megállapodást”.

Méret
A jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

C. Pályázat tartalma

Támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás integrált turisztikai település- vagy
térségfejlesztés tevékenységcsoportja a következõket fog-
lalja magába:

Az integrált fejlesztések egy adott település vagy több,
egységes fogadóterületet alkotó, szomszédos település
komplex, különféle turisztikai vonzerõket és szolgáltatá-
sokat egyaránt érintõ akcióit ölelik fel, a települési-térségi
turizmusfejlesztési és/vagy marketingstratégiához igazod-
va. Ennek keretén belül kifejezetten az együttmûködések-
re épülõ, több objektumot érintõ, összehangolt turisztikai
fejlesztések kerülnek támogatásra.

Az integrált fejlesztések esetében legalább három, egy-
mástól elkülönülõ elemû, együttmûködésen alapuló,
összetett projekt pályázható.

Ezen tevékenységcsoporton belül elsõsorban a régiót
jellemzõ turizmuságai kerülnek preferálásra, az alábbiak
szerint:

– kulturális, történelmi, régészeti, néprajzi emlékhe-
lyek, ipartörténeti emlékek, egyéb szellemi értékek
(pl. mûemlékmalom, emlékház, kálvária, várrom, bánya-
múzeum stb.) turisztikai hasznosítása;

– a helyszín(ek) számára jelentõsséggel bíró természeti
és táji értékek (õspark, vízfolyás, sziklaegyüttes stb.) tu-
risztikai célú, nem vállalkozási alapú fejlesztései;

– a természeti értékek vállalkozási tevékenység alapú
fejlesztése;

– bor- és gasztronómiai turizmushoz kapcsolódó léte-
sítmények turisztikai célú, bemutathatóságot szolgáló fej-
lesztése (pincék, vinotéka, hagyományos ételeket készítõ
mûhely stb.); a borturizmus tekintetében kizárólag 100
ezer euró feletti támogatási összeg pályázható;

– egészségturizmushoz kapcsolódó, fürdõhelyi arcula-
tot erõsítõ létesítmények (sétányok, gyógyvizes díszkutak,
ivócsarnokok, Kursaal stb.).

Emellett azonban az adott településre vagy térségre po-
zitív hatású, egyéb, turisztikailag releváns vonzerõk is be-
kapcsolhatók az együttmûködéseken alapuló fejlesztések-
be, amennyiben a felsorolt területek közül legalább kettõ-
höz csatlakozik.

A pályázati kiírás tematikus fejlesztések tevékenység-
csoportja a következõ két szegmenst foglalja magába:

A tematikus út egy közös témához kapcsolódó, külön-
bözõ helyszínen található látványosságok, turisztikai szol-
gáltatások, programok összekapcsolását tartalmazza,
amely egységes megjelenésû turisztikai termékként jelen-
het meg. A tematikus útvonalak létesítésének célja, hogy
az önmagukban jelentõs vonzerõt nem jelentõ látványos-
ságokat összekötik, ezáltal növekszik az együttes vonzerõ
értéke.

Ennek megfelelõen a tevékenységcsoport egy-egy
konkrét, turisztikai-piaci szempontból értelmezhetõ, az
egyes projektekben definiált téma vagy turisztikai termék
turisztikai fogadóterületeken átnyúló fejlesztését célozza
meg, térségi együttmûködés keretében.

Ilyen témák illetve termékek különösen:
– kulturális turizmus (pl. vallási emlékhelyek, történel-

mi-mûvészeti korszakok),
– bor és gasztronómia,
– bányászat, ipartörténeti emlékek.

A tematikus utak fejlesztésén belül az alábbi tevékeny-
ségekre nyújtható támogatás:

– elõkészítéssel kapcsolatos tevékenység: kutatás, ter-
vezés, projektkészítés, és a tematikus út kialakításáért, pi-
acra viteléért és hosszú távú mûködtetéséért felelõs szer-
vezet kialakítása, amely a közremûködõ szolgáltatók, a he-
lyi/regionális idegenforgalmi szervezetek és önkormány-
zatok együttmûködésén alapul,

– a piacravitelt elõsegítõ marketingtevékenység,
– továbbá a tematikus út vonzerõinek felújítása, él-

ményelemekkel történõ fejlesztése (kisebb léptékû fejlesz-
tések pl. kálváriák, kápolnák), valamint egyéb kapcsolódó
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infrastrukturális fejlesztés (tájékoztató táblák, parkolók,
pihenõhelyek, eseményhelyszínek stb.).

Az integrált tematikus fejlesztések körét képezi továbbá
a kerékpárutak fejlesztése, ha a megvalósítandó útvo-
nal(ak) a nagy turisztikai látogatottságú fogadóterületek
tágabb környékének feltárására, és ezáltal hosszabb tartóz-
kodásra ösztönöz(nek).

A kerékpárutak fejlesztésén belül az alábbi tevékenysé-
gekre nyújtható támogatás:

– Az Országos Területrendezési Tervrõl (OTRT) szóló
XXVI. törvényben és annak módosító javaslatában szerep-
lõ, országos kerékpárút törzshálózat (az EuroVelo szaka-
szok kivételével), nyomvonalainak figyelembevételével
meghatározott, a hatályos kerékpárutakra vonatkozó út-
ügyi mûszaki elõírásoknak (ÚT 2-1.203).

– Útügyi Mûszaki Elõírás – Kerékpárforgalmi létesít-
mények tervezése és az abban hivatkozott jogszabályok-
nak), megfelelõ, turisztikai célú kerékpárutak építése.

Továbbá a fenti kritériumokat teljesítõ kerékpárutak
esetén kötelezõ elemként

– az útvonalakhoz kapcsolódó szolgáltatások kialakí-
tása, fejlesztése (pl. biztonságos kerékpármegõrzés – or-
szágos szabványnak megfelelõ tárolók),

– az útvonalakhoz kapcsolódó kerékpáros pihenõhe-
lyek és információs táblarendszerek kialakítása, fejlesz-
tése,

– az országos és térségi arculati tervekhez illeszkedõ
promóció (pl. térségi kerékpáros turisztikai kiadvány, hon-
lap elkészítése és célbajuttatása, turisztikai és kerékpáros
kiállításokon és marketing (pl. termékcsomagok kialakí-
tása).

A fent említett három kötelezõ elem együttes költsége
kerékpárút építése esetén nem haladhatja meg a projekt
összköltségének 35%-a.

Kerékpárutak fejlesztése esetén legalább két partner-
szervezet bevonása szükséges.

Jelen pályázati kiírás keretében támogatott attrakció fej-
lesztéseihez kötötten támogathatóak az alábbi felsorolt
kapcsolódó elemek, melyek a projekt összköltségének ma-
ximum 20%-át tehetik ki:

– a támogatott turisztikai vonzerõk felújításához kap-
csolódó infrastrukturális beruházások (pl. régészeti feltá-
rások, falkutatások stb.), valamint a vonzerõk használatá-
hoz közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések
(pl. bekötõ utak, közterületek, parkok, közbiztonság javí-
tásához kapcsolódó beruházások), melyek a projekt összes
elszámolható költségének maximum 10%-át tehetik ki;

– a közbiztonság javításához kapcsolódó beruházások
(pl. térfigyelõ kamerák, biztonságtechnikai rendszerek,
eszközök stb.);

– a támogatott létesítmények energiarendszerének
megújítása, különös tekintettel a megújuló energiafelhasz-
nálásra;

– a turisztikai termék élménykínálatának teljessé téte-
léhez szükséges kapcsolódó elemek, úgymint a rendez-
vény- és programkínálat fejlesztése, ezen belül a turiszti-
kai vonzerõ helyszínén megvalósuló programok infra-
strukturális fejlesztése (pl. kiszolgáló infrastruktúra fej-
lesztése, rendezvényterek biztosítása, kialakítása, hang- és
világítástechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek,
fesztiválhelyszínek kialakítása).

Profitorientált szervezeteknek nem nyújtható támogatás
kulturális, történelmi, régészeti, néprajzi emlékhelyek,
egyéb szellemi értékek fejlesztésére, a helyszín(ek) szá-
mára jelentõsséggel bíró természeti és táji értékek turiszti-
kai célú, nem vállalkozási alapú fejlesztéséire, egészségtu-
rizmushoz kapcsolódó létesítmények fejlesztéseihez, te-
matikus utak és kerékpárutak fejlesztéséhez, és egyéb tu-
risztikai célú, nem elsõdlegesen jövedelemtermelésre irá-
nyuló fejlesztésekhez.

Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek

megvalósulási helyszíne kizárólag csak a Közép-dunántúli
régió (Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megye),
Balaton Kiemelt Üdülõkörzeten kívüli területe lehet.

A pályázati kiírás az egyedileg viszonylag csekély att-
raktivitású vonzerõk összekapcsolását jelentõ hálózatoso-
dásban és a fejlesztési-irányítási célú együttmûködésben
rejlõ szinergikus hatások kiaknázása érdekében különös
figyelmet fordít a kiemeltektõl eltérõ, kevésbé frekventált
térségekre.

Kerékpárutak építése esetén az Országos Területrende-
zési Tervrõl (OTRT) szóló XXVI. törvényben és annak
módosító javaslatában szereplõ, országos kerékpárút-
törzshálózat (az EuroVelo szakaszok kivételével), nyom-
vonalainak figyelembevételével meghatározott, turisztikai
célú kerékpárutak építése támogatható.

Egyéb feltételek:

D. Pénzügyi feltételek

Támogatás formája
Vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás mértéke
A támogatás maximális mértéke maximum az összes el-

számolható költség arányában lehet a támogatható tevé-
kenységtõl függõen:

Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés te-
vékenységcsoportján belül:

– kulturális, történelmi, régészeti, néprajzi emlékhe-
lyek, egyéb szellemi értékek esetében 85%;
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– a helyszín(ek) számára jelentõsséggel bíró természeti
és táji értékek turisztikai célú, nem vállalkozási tevékeny-
ség alapú fejlesztései esetében 85%;

– a természeti értékek vállalkozási tevékenység alapú
fejlesztései esetében a kis- és középvállalkozásoknál 45%,
egyéb szervezetnél 40%,

– bor- és gasztronómiai turizmushoz kapcsolódó léte-
sítmények fejlesztése esetében a kis- és középvállalkozá-
soknál 45%, egyéb szervezeteknél 40%,

– egészségturizmushoz kapcsolódó, fürdõhelyi arcula-
tot erõsítõ létesítmények fejlesztése esetén 85%.

Egyéb esetben nonprofit célú tevékenységnél 85%, pro-
fitorientált tevékenységnél a kis- és középvállalkozások-
nál 45%, egyéb szervezeteknél 40%.

Tematikus fejlesztéseknél 85%.
A „D1. Támogatás formája és jogcíme” pont „I. Állami

támogatásnak minõsülõ támogatások” címû alpontjának
3. része szerinti kulturális célú tevékenységekhez, vala-
mint a „II. Állami támogatásnak nem minõsülõ támogatá-
sok” címû alpontjában felsorolt tevékenységekhez igé-
nyelt támogatás maximális mértéke a központi költségve-
tési szerv kedvezményezettek és a kizárólag központi költ-
ségvetési szerv tagokból álló konzorciumok által meg-
valósítandó projektek esetén 90%.

Központi költségvetési szervnek az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdé-
se alapján az Országgyûlés, a Kormány, valamint a fejezet
felügyeletét ellátó szerv által alapított költségvetési szerv
minõsül.

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mér-

téke: minimum 20 millió Ft, de maximum 400 millió Ft
lehet.

E. Kiválasztási kritériumok

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét
képezõ Pályázati útmutatóban közzétett formai (jogosult-
sági, teljességi) és tartalmi szempontok alapján történik.

F. Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatla-

pon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus
formában való kitöltésnél. A Projekt adatlap sem tartalmá-

ban, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályá-
zatok feldolgozására nincs lehetõség.

A Projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére vá-
laszt adva és az elõírt dokumentumok csatolásával kell be-
nyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projekt adat-
lap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára,
kérjük a Projekt adatlap megfelelõ helyén a „pályázatomra
nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követõen a pá-
lyázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetõség. Az
ilyen jellegû módosítási igények nem vehetõk figyelembe.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), va-
lamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD
lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következõ
címre kell beküldeni:

Közép-dunántúli Regionális Operatív Program
Kódszám: KDOP-2007-2.1.1/C.

Közremûködõ Szervezet:
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Ügynökség Kht.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

A pályázat személyes benyújtására nincs lehetõség.
Kérjük, hogy a CD-lemez tokján jól láthatóan tüntesse

fel a Pályázati felhívás kódszámát (KDOP-2007-2.1.1/C),
a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenõrizze a kitöltött
adatokat, illetve gyõzõdjön meg a kitöltés sikerességérõl,
az adathordozó épségérõl!

A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott Pro-
jekt adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és
cégszerûen aláírt példány tekintendõ hitelesnek, azzal,
hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Projekt adat-
lap megegyezõségérõl a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázatok benyújtása

2007. november 1-jétõl 2008. február 1-jéig

lehetséges.

A pályázati ablak bezárása elõtt a pályázók kérdéseiket
a (40) 638-638-as telefonszámon vagy az nfu@meh.hu
e-mail címen tehetik fel. A pályázati ablak bezárását meg-
elõzõ két hétben beérkezõ kérdésekre válaszadás már nem
kötelezõ.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását kö-
vetõen az ellenõrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a
projekt ellenõrzését.
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Az Egészségügyi Minisztérium közleményei

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
közleménye

a gyógyászati ellátások nyújtására társadalombiztosítási támogatással jogosult egészségügyi szolgáltatók jegyzékérõl*

Fürdõ megnevezése Címe
Beso-
rolása

Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Baranya megye

Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola uszodája 7633 Pécs, Bánki Donát u. 2. H x

Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium 7300 Sikonda, Fürdõ u. 4. O x x x x x x

Baranya Megyei Kórház Kerpel Frónius Ödön Gyermek Egészségügyi
Központ PTE uszodája

7624 Pécs, Szigeti út 12. H x

Érted-Veled Baranyában Alapítvány Éva Gyógyház 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 2/1. H x x x x

Harkány Gyógyfürdõ Zrt. 7815 Harkány, Kossuth L. u. 5. O x x x x x x x x

Hullám Uszoda, Strand és Gyógyfürdõ 7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 7. K x x x x x x

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar uszodája 7624 Pécs, Szigeti út 12. H x

San-At Kft. 7720 Pécsvárad, Várkert u. 10. H x x x x

Sziget-Víz Kft. Termálfürdõ 7900 Szigetvár, Tinódi L. u. 23. H x

Tereka Kft. Thermál Hotel Harkány 7815 Harkány, Járó J. u. 1. K x x x x x x

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Kht. 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. O x x x x x x x x x

Bács-Kiskun megye

Bajai Sportuszoda 6500 Baja, Petõfisziget Május 1 sétány 3. H x

Halasthermál Kft. 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1. H x x x x

Hotel Imperial Gyógyszálló 6200 Kiskõrös, Erdõtelki u. 21. K x x x x x x x

Jonathermál Zrt. 6120 Kiskunmajsa, Kõkút 26. K x x x x x x

Kalocsai Fedett Uszoda 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 4. H x x x x x x

Kecskeméti Fedett Uszoda 6000 Kecskemét, Izsáki u. 1. H x x x x

Kiskunhalasi Fedett Uszoda 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1. H x

Kovács és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 6000 Kecskemét, Csabay G. krt. 2. H x x x x

Békés megye

Árpád Fürdõ Vízgyógyászati Kft. 5600 Békéscsaba, Árpád sor 3. H x x x x x x

GARA-MED Szolgáltató Kft. 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 92. K x x x x x x x x

Gyomaendrõdi Liget-Fürdõ Szolgáltató Kft. 5500 Gyomaendrõd, Erzsébet liget 2. H x x x x x x

Hõforrás Gyógyászati Kft. 5700 Gyula, Rábai u. 2. O x x x x x x

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdõ Zrt. 5900 Orosháza, Fasor u. 3. O x x x x x x x x x
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Fürdõ megnevezése Címe
Beso-
rolása

Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

PMH Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelõintézet
Fürdõrészlege

5630 Békés, Kõrösi Cs. S. u. 6/14. H x x x x x x x

Rózsa Fürdõ Szolgáltató Kht. 5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2. H x x x x x x x x

Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 5540 Szarvas, Kossuth u. 23. H x x x x x x x x

Várfürdõ Kft. 5700 Gyula, Várkert u. 2. O x x x x x x x x x x

Városi Önkormányzat PMH Strandfürdõ 5510 Dévaványa, Sport út 4. H x x x x x x

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bogács Thermálfürdõ 3412 Bogács, Fürdõ u. 2. H x x x x x

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium uszodája 3532 Miskolc, Fényi tér 10. H x

Gyógyfürdõ Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka u. 2. O x x x x x x x x x x

Hernádnémeti Általános Iskola uszodája 3564 Hernádnémeti, Petõfi S. u. 85. H x

Kazincbarcikai Városi Fedett Uszoda 3700 Kazincbarcika, Hadak útja 3. H x

Mezõkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdõ 3400 Mezõkövesd, Napfürdõ u. 2. O x x x x x x x x x

Szendrõ Tanuszoda 3752 Szendrõ, Petõfi tér 1–3. H x

VFV Miskolc Zrt. Barlang és Gyógyfürdõ Miskolc-Tapolca 3529 Miskolc, Pazár István sétány O x x x x x x

VFV Miskolc Zrt. Selyemréti Strandfürdõ Gyógyászati Ellátási Egység 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 58. H x

Budapest

Akarat DSE Bajza Utcai Ének-zene Tagozatos Általános Iskola uszodája 1062 Budapest, Bajza u. 49–51. H x

Akarat DSE Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest, Árpád fejedelem u. 7. H x

Akarat DSE Dagály Fürdõ 1138 Budapest, Népfürdõ u. 38. O x

Akarat DSE Elektromos Pálya 1138 Budapest, Népfürdõ u. 18–20. H x

Akarat DSE Nemzetközi Sportközpontok 1146 Budapest, Istvánmezei u. 3–5. H x

B.H.R.G. Alapítvány Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest, Árpád Fejedelem u.7. H x

B.H.R.G. Alapítvány Pozsonyi úti tanmedence 1137 Budapest, Radnóti M. u. 35. H x

B.H.R.G. Alapítvány Torna Úszás Egyesület Sportegyesület 1037 Budapest, Kalap u. 1. H x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Dagály Strandfürdõ és Uszoda 1138 Budapest, Népfürdõ u. 31–36. K x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Dandár Gyógyfürdõ 1095 Budapest, Dandár u. 5–7. K x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Király Gyógyfürdõ 1027 Budapest, Fõ u. 62–64. K x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt.
Pestszenterzsébeti Jódos-sós Gyógyfürdõ

1203 Budapest, Vízisport út 2. K x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Rác Gyógyfürdõ 1013 Budapest, Hadnagy u. 8–10. K x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Rudas Gyógyfürdõ és Uszoda 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. O x x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt.
Széchenyi Gyógyfürdõ és Uszoda

1146 Budapest, Állatkerti krt. 11. O x x x x x x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt.
Szt. Gellért Gyógyfürdõ és Uszoda

1118 Budapest, Kelenhegyi út 2–4. O x x x x x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt.
Szt. Lukács Gyógyfürdõ és Uszoda

1027 Budapest, Frankel Leó u. 25–29. O x x x x x x x

Budapest Gyógyfürdõi és Hévízei Zrt. Újpesti Gyógyfürdõ és Uszoda 1042 Budapest, Árpád út 114–120. K x x x x
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Fürdõ megnevezése Címe
Beso-
rolása

Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Danubius Zrt. Thermál Hotel Hélia 1133 Budapest, Kárpát u. 62–64. O x x x x x

Danubius Zrt. Thermál Hotel Margitsziget 1138 Budapest, Margitsziget O x x x x x x

Gézengúz Alapítvány Thermál Hotel Aquincum Zrt. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94. H x

Gyermekszív 2000 Alapítvány Hochief Hungária Kft. 1138 Budapest, Népfürdõ u. 18–20. H x

Gyermekszív 2000 Alapítvány Kispesti Uszoda 1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31. H x

Kispesti Uszoda 1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31. H x

Kispesti Uszoda Tanuszoda 1192 Budapest, Hungária út. 28. H x

Thermál Hotel Aquincum Zrt. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94. O x x x x x x

Vízválasztó Egészségmegõrzõ Közhasznú Sportegyesület (VESE) Nõvér
utcai Iskola uszodája

1131 Budapest, Nõvér u. 15–17. H x

Vízválasztó Egészségmegõrzõ Közhasznú Sportegyesület (VESE)
Radnóti M. Iskola uszodája

1137 Budapest, Radnóti M. u. 35. H x

„Vöcsök” Ifjúsági Sportszolgáltató Bt. Csillaghegyi strandfürdõ
(csak nyáron)

1038 Budapest, Pusztakúti út 3. H x

„Vöcsök” Ifjúsági Sportszolgáltató Bt. Farkasréti Általános Iskola
uszodája

1112 Budapest, Érdi út. 2. H x

„Vöcsök” Ifjúsági Sportszolgáltató Bt. HTTR Államigazgatási Fõiskola
uszodája

1118 Budapest, Mányoki u. 9. H x

„Vöcsök” Ifjúsági Sportszolgáltató Bt. Rudas Uszoda 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. H x

Pest megye

Atomium Kft. Thermál Hotel Liget 2030 Érd-Ófalu, Római u. 9. K x x x x x x x

B.H.R.G. Alapítvány Mazsola Úszó Tanoda Egyesület 2030 Érd, Balatoni u. 19. H x

B.H.R.G. Alapítvány Monor Városi Uszoda 2200 Monor, Balassi B. u. 5089 hrsz. H x

Ceglédi Termálfürdõ Kft. 2700 Cegléd, Fürdõ u. 27–29. K x x x x x x x

Fõvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház 2026 Visegrád, Gizella telep K x x x x x x x x x

FUT Alapítvány Általános Iskola uszodája 2112 Veresegyház, Mogyoródi út 5–7. H x

FUT Alapítvány Hajós Alfréd Általános Iskola uszodája 2100 Gödöllõ, Légszesz u. 10. H x

Gézengúz Alapítvány Cseppek Háza 2011 Budakalász, Sport u. 3. H x

Nyuszi-Uszi Bt. Illyés Gyula Gimnázium uszodája 2040 Budaörs, Szabadság u. 162. H x

Pej Kft. Dunabogdányi Tanuszoda 2023 Dunabogdány, Hegyalja u. 11. x

Pej Kft. Farkasvár DSE 2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 6. H x

Pej Kft. MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képzõ Központ uszodája 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út. 12. H x

Szülõk Fóruma Egyesület Tanuszoda 2440 Százhalombatta, Kodály Z. stny. 1–3. H x

Thermál Hotel Visegrád Zrt. 2025 Visegrád, Lepence völgy 1213. O x x x x x x

Vízválasztó Egészségmegõrzõ Közhasznú Sportegyesület (VESE)
KSK Kft. uszodája

2120 Dunakeszi, Fõ út 010/6. hrsz. H x

Csongrád megye

Csongrádi Idegenforgalmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Dob u. 3. H x x x x x x

Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdõ 6782 Mórahalom, Szent László park 4. K x x x x x x x x
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Fürdõ megnevezése Címe
Beso-
rolása

Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Hódmezõvásárhelyi Vagyonkezelõ Zrt. 6800 Hódmezõvásárhely, Ady E. u. 1. H x x x x x

Hunguest Hotels Zrt.- Hotel Forrás 6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16–24. K x x x x x

Makó Városi Önkormányzat Termál- és Gyógyfürdõ 6900 Makó, Marczibányi tér 6. K x x x x x x x x

Gyermekrehabilitációs Alapítvány 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. H x

Nemó Úszósuli Sportszolgáltató Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. H x

Progress 2001 Kft. 6760 Kistelek, Kossuth u. 5–7. H x x x x x

Szegedi Fürdõk Kft. Anna Gyógy-, Thermál és Élményfürdõ 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. O x x x x x x x x x x

Szegedi Fürdõk Kft. Szegedi Gyógy- és Thermálfürdõ 6726 Szeged, Fürdõ u. 1. K x x x x x x

Szegedi Óvodáskorú Légúti Betegekért Alapítvány 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. H x

Szentesi Gyógyfürdõ és Nappali Kórház 6600 Szentes, Ady E. u. 44. K x x x x x x x x x x

Fejér megye

Agárdi Termál és Gyógyfürdõ 2484 Agárd, Határ u. O x x x x x x x

Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda 2400 Dunaújváros, Építõk u. 9. H x

Ercsi Sportcsarnok 2451 Ercsi, Bem u. 2. H x

Székesfehérvári Városi Uszoda 8000 Székesfehérvár, Mészöly G. u. 2. H x

Gyõr-Moson-Sopron megye

Állami Szanatórium 9400 Sopron, Várisi u. 2. O x x x x x x x

Club Eldoradó Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Kolbai u. 10. K x x x x x x x

Egészségért Kkt. 9021 Gyõr, Bajcsy-Zsilinszky út 32. H x

Flóra Termál Kft. 9330 Kapuvár, Fürdõ u. 42. H x x x x

Gézengúz Alapítvány 9025 Gyõr, Liget u. 1. H x

Rába-Quelle Kft. 9025 Gyõr, Fürdõ tér 1. O x x x x x x x x x x

Sá-Ra Termál Kft. 9437 Hegykõ, Fürdõ u. 5. H x x x x x

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. 9400 Sopron, Bartók B. u. 42. H x

Hajdú-Bihar megye

Alföld 92 Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17. H x x x x x x x x

Civis Hotels Rt. 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 1–3. H x x x x x x

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. 4221 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. H x x x x x x x x

Hajdúnánási Építõ és Szolgáltató Kft. 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. H x x x x x x

Hortus Naturae Nagyerdõ Kft. 4032 Debrecen, Pallagi út 5. K x x x x x x x

Hortus Naturae Hõforrás Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 21. O x x x x x x x

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1–3. O x x x x x x x x x x

Hunguest Hotels Zrt.- Hotel Béke 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás kir. sétány 10. O x x x x x x x x x

Luximpex Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Mátyás kir. sétány 19. O x x x x x x x x

Nagyerdei Gyógyászati Szolgáltató Kft. 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. O x x x x x x x x x x

Püspökladányi Gyógyfürdõ Kft. 4150 Püspökladány, Petõfi u. 62. K x x x x x x x x x

Thermal Hotel Victoria Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 6. H x x x x x x

VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. 4026 Debrecen Fûvészkert u. 4. H x
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Fürdõ megnevezése Címe
Beso-
rolása

Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Heves megye

Eger-Park Hotel Kft. 3300 Eger, Szálloda út 1–3. K x x x x

Hunguest Hotels Zrt.- Hotel Flóra 3300 Eger, Fürdõ út 5. O x x x x x x x

Markhot Ferenc Megyei Kórház - Rendelõintézet Törökfürdõ 3300 Eger, Fürdõ út 4. O x x x x x x

Paraaqua Alapítvány a gyermekek fejlesztéséért 3300 Eger, Malomárok út 1. H x

Paraaqua Alapítvány a gyermekek fejlesztéséért 3300 Eger, Frank Tivadar út 5. H x

Parádfürdõi Állami Kórház 3244 Parádfürdõ, Kossuth L. út 221. O x x x x x x

Komárom-Esztergom megye

Bányász Fürdõ 2800 Tatabánya, Semmelweis u. 9. H x x x x x x

Esztergomi Fürdõ (SPA) Szolgáltató Zrt. 2500 Esztergom, Táncsics M. u. 5. H x x x x x x

Kernstok Általános Iskola uszodája 2536 Nyergesújfalu, Kossuth u. 89. H x

Komthermál Fürdõ 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34–36. H x x x x x x x

Nógrád megye

Bátonyterenyei Tanuszoda 3078 Bátonyterenye, Berekgát köz 1. H x

Tanuszoda 3100 Salgótarján, Pécskõ u. 13. H x

Somogy megye

Barcsi Gyógyfürdõ és Rekreációs Központ 7570 Barcs, Május 1 utca 2. K x x x x x x

Csokonyavisontai Gyógyfürdõ 7555 Csokonyavisonta, Fürdõtelep K x x x x x x x

Igali Gyógyfürdõ 7275 Igal, Rákóczi tér 30. K x x x x x

Kaposvári Uszoda- és Gyógyfürdõ 7400 Kaposvár, Csik Ferenc sétány 1. K x x x x x x x

Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdõ 7500 Nagyatád, Széchenyi tér K x x x x x x x x x

Vadvirág Alapítvány Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium tanmedencéje

7400 Kaposvár, Béke utca 76. H x

Vadvirág Alapítvány Klebelsberg Középiskolai Kollégium uszodája 7400 Kaposvár, Álmos vezér u. 1. H x

Vadvirág Alapítvány Duráczky József Fejlesztõ
és Módszertani Központ uszodája

7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 8. H x

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Sóstó Gyógyfürdõk Zrt. Fürdõház 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ 15086 hrsz. H x x x x x x x

Sóstó Gyógyfürdõk Zrt. Júlia Fürdõ 4400 Nyíregyháza, Malom u. 16. H x x x x

Szatmár Beregi Kórház és Gyógyfürdõ 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. K x x x x x x x x x x

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Berekfürdõ Termál- és Strandfürdõ 5309 Berekfürdõ, Berek tér 11. H x x x x x

Cserkeszõlõ Gyógy- és Strandfürdõ 5465 Cserkeszõlõ, Fürdõ u. 1/A. O x x x x x x x x x

Jászberény Termálfürdõ 5100 Jászberény, Hatvani u. 5. H x x x x

ORTHOVIS Kft. Fiziotherápiás és Gyógyászati Ambulancia 5300 Karcag, Forrás u. 3. H x x x x x x x x

Termál Hotel Pávai 5309 Berekfürdõ, Pávai Vajna Ferenc u. 3. H x x x x x x x

Termál Hotel Szivek 5309 Berekfürdõ, Gyár u. 1. H x x x x x x x

Tisza Szálló és Gyógyfürdõ 5000 Szolnok, Verseghy park 2. O x x x x x x
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Fürdõ megnevezése Címe
Beso-
rolása

Szerzõdött szolgáltatás

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Tiszafüredi SANITAS CORPORIS Kft. 5350 Tiszafüred, Poroszlói u. 2. H x x x x x x

Túrkevei Gyógyfürdõ Közhasznú Társaság 5420 Túrkeve, Kuthen kir. u. 11. H x x x x x x x

Tolna megye

Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Zrt. 7020 Dunaföldvár, Hõsök tere 26. H x x x x x

Farkas Attila tanuszoda Sinka Szilvia 7200 Dombóvár, Katona J. u. 27. H x

Gunaras Gyógyfürdõ és Idegenforgalmi Zrt. 7200 Dombóvár, Kernen tér 1. K x x x x x x x x x

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kar Uszoda 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. H x

Vas megye

Büki Gyógyfürdõ Zrt. 9740 Bükfürdõ, Termál krt. 2. O x x x x x x x x x
Danubius Szállodaüzemeltetõ és Szolgáltató Zrt. Nyugat-magyarországi
Területi Igazgatósága

9600 Sárvár, Rákóczi u.1. H x x x x x x x x

Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézet 9730 Kõszeg, Kiss J. u. 31. H x

Molnár Csaba 9900 Körmend, Alkotás u. 1/3. H x

Sárvári Gyógyfürdõ Kft. 9600 Sárvár, Vadkert u. 1. O x x x x x x x x
Vas megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs
és Gyógyfürdõ Kórház Egyetemi Oktató Kórház

9970 Szentgotthárd, Hunyadi J. u. 31. K x x x x x x

Veszprém megye

Állami Szívkórház Balatonfüred 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2. O x x x x x

„Boróka” Mozgássérült Gyermekek Fejlesztéséért Alapítvány 8130 Enying, Sport köz 26. H x

Zala megye

Aquamarin Szállodaipari Kft. 8380 Hévíz, Honvéd u. 14. O x x x x x x x

Ágnes Panzió Idegenforgalmi Kft. 8380 Hévíz, Honvéd u. 7. K x x x x x x

Gránit Gyógyfürdõ Zrt. 8749 Zalakaros, Thermál u. 4. O x x x x x x x x

Gyógyvíz Medicina Egészségügyi Szolgáltató Bt. 8960 Lenti, Táncsics u. 2/A K x x x x x x

Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht. 8380 Hévíz, Dr. Schulhof V. st. 1. O x x x x x x x x x

Hotel Carbona Zrt. 8380 Hévíz, Attila u. 1. O x x x x x x x x

Hotel Európa Fit 8380 Hévíz, Jókai u. 3. O x x x x x x x

Hunguest Hotels Zrt.- Hotel Helios 8380 Hévíz, Vörösmarty u. 91. O x x x x x

Strand Kft. 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78. H x

Több szolgáltató felújítási munkálatok miatt zárva tart, bõvebb tájékoztatást a Megyei, Fõvárosi Egészségbiztosítási Pénztárak tudnak nyújtani.
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Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye

a 2008. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzem-
anyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 294 Ft/l

Gázolaj 298 Ft/l

Keverék 316 Ft/l

LPG autógáz 180 Ft/l

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben sze-
replõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

HIVATALI BÉLYEGZÕ ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

A Budapest XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alábbi szövegû és lenyomatú körbélyegzõje elveszett.

A bélyegzõ szövege:

A körbélyegzõ 2007. november 20-ától érvénytelen.

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Pálmainé Kossányi Judit legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ-helyettes elveszített 080116, dr. Zumbok Ferenc leg-
fõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyész 011000, Sáfár Rózsa keszthelyi városi ügyészségi irodavezetõ 100217, valamint
Kovács Mártonné központi nyomozó fõügyészségi tisztviselõ eltulajdonított 100843 sorszámú szolgálati igazolványát a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztálya érvénytelenítette.
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KULTURÁLIS PÁLYÁZATOK

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása

Katona József produkciós pályázat
Beérkezési határnap: 2008. január 18.

*
Népmûvészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2008. január 28.

*
Népmûvészeti Szakmai Kollégium – folyóirat

Beérkezési határnap: 2008. január 28.

*
Múzeumi Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2008. január 28.

*
Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2008. február 5.

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2008. február 8.

*

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2008. február 15.

*

Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2008. február 20.

*

Könyvtári Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2008. február 28.

2007/51. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3861

IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés

Részletes információ az alábbi helyeken kapható/található
a beérkezési határnapot megelõzõ 30. naptól

az NKA honlapján: www.nka.hu
pályázatok menüpont / aktuális pályázati felhívások

és

az NKA Igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján

[tel.: 06 (1) 327-4444 vagy 06 (1) 327-4445, fax: 327-4470]

valamint

az NKA Hírlevelében

(Magyar Hivatalos Közlönykiadó: 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6.)
(Megjelenik a Kulturális Közlöny mellékleteként is)

várhatóan 2007. december 28-tól.

Az NKA Igazgatósága



A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. december 6–12.)

(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

320. 50. évfolyam L 320. szám (2007. december 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1429/2007/EK rendelete (2007. december 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1430/2007/EK rendelete (2007. december 5.) a szakmai képesítések elismerésé-
rõl szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és III. mellékletének módo-
sításáról1

* A Bizottság 1431/2007/EK rendelete (2007. december 5.) az oltalom alatt álló eredetmeg-
jelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírá-
sát érintõ, nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról [Huile d’olive de Nyons
(OEM)]

* A Bizottság 1432/2007/EK rendelete (2007. december 5.) az 1774/2002/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet I., II. és VI. mellékletének az állati melléktermékek jelölése és szál-
lítása tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 1433/2007/EK rendelete (2007. december 5.) a piaci mechanizmusokra tekintet-
tel a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes
szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1434/2007/EK rendelete (2007. december 5.) a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó egyes gyûrûs iratgyûjtõ szerkezetek behozatalára a 2074/2004/EK tanácsi rendelettel
elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Thaiföldrõl feladott, akár kismértékben mó-
dosított, akár nem, akár Thaiföldrõl származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes
gyûrûs iratgyûjtõ szerkezetek, valamint a Kínai Népköztársaságból származó, kismérték-
ben módosított egyes gyûrûs iratgyûjtõ szerkezetek behozatala által megvalósuló esetleges
kijátszására vonatkozó vizsgálat megindításáról, és az ilyen behozatalok nyilvántartásba
vételének elrendelésérõl

* A Bizottság 1435/2007/EK rendelete (2007. december 5.) a Németország lobogója alatt köz-
lekedõ hajók által a Balti-tenger 25–27., 28.2., 29. és 32. alkörzetében folytatott heringhalá-
szat újbóli engedélyezésérõl

* A Bizottság 1436/2007/EK rendelete (2007. december 5.) az Észtország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES V övezet közösségi és nemzetközi vizein, valamint az ICES XII és
XIV övezet nemzetközi vizein folytatott vörösálsügér-halászat tilalmáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

A Tagállamok kormány-képviselõinek Konferenciája

2007/792/EK:

* A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésezõ képviselõinek határozata (2007.
november 26.) a 9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei terhére történõ kötelezett-
ségvállalások határidejének meghatározásáról szóló 2005/446/EK határozat módosításáról

Bizottság

2007/793/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 29.) a 2007/602/EK határozattal felállított, a köz-
egészségügy és a fogyasztóvédelem területén mûködõ, az érdekelt felekkel folytatott párbe-
széddel foglalkozó csoport tagjainak kinevezésérõl

2007/794/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 29.) a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésé-
ben említett tízéves munkaprogram keretében vizsgálandó egyes anyagokra vonatkozó
dossziék új benyújtási határidejének kijelölésérõl [az értesítés a C(2007) 5751. számú doku-
mentummal történt]1

321. 50. évfolyam L 321. szám (2007. december 6.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGA-
DOTT JOGI AKTUSOK

* Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 14. elõírása – Egységes rendelke-
zések a biztonsági öv rögzítési pontjainak, az ISOFIX rögzítési rendszerek és az ISOFIX fel-
sõ hevederrögzítési pontok jóváhagyására vonatkozóan

* Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 66. elõírása – Nagy
személyszállító jármûveknek a felépítmény szilárdsága tekintetében történõ jóváhagyására
vonatkozó egységes rendelkezésekrõl

322. 50. évfolyam L 322. szám (2007. december 7.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1437/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a közös agrárpolitika finanszírozá-
sáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 1438/2007/EK rendelete (2007. december 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1439/2007/EK rendelete (2007. december 5.) egyes áruk Kombinált Nómenkla-
túra szerinti besorolásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1440/2007/EK rendelete (2007. december 5.) egyes áruk Kombinált Nómenkla-
túra szerinti besorolásáról

* A Bizottság 1441/2007/EK rendelete (2007. december 5.) az élelmiszerek mikrobiológiai kri-
tériumairól szóló 2073/2005/EK rendelet módosításáról1

A Bizottság 1442/2007/EK rendelete (2007. december 6.) a további feldolgozás nélkül exportált fe-
hér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 1443/2007/EK rendelete (2007. december 6.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

A Bizottság 1444/2007/EK rendelete (2007. december 6.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt fo-
lyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/795/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 4.) az élelmiszer-biztonság, az állategészségügy és
állatjóllét, valamint az állattenyésztési technika területét érintõ tanulmányokhoz, hatás-
vizsgálatokhoz és értékelésekhez a Közösség részérõl nyújtott 2007. évi pénzügyi hozzájáru-
lásról

2007/796/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 5.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és kö-
römfájás elleni egyes védekezési intézkedésekrõl szóló 2007/554/EK határozat módosításá-
ról [az értesítés a C(2007) 5890. számú dokumentummal történt]1

323. 50. évfolyam L 323. szám (2007. december 8.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1447/2007/EK rendelete (2007. december 4.) bizonyos halászati termékek irány-
adó árának és közösségi termelõi árának a 2008-as halászati évre vonatkozó, a 104/2000/EK
rendelet szerinti meghatározásáról

A Bizottság 1448/2007/EK rendelete (2007. december 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1449/2007/EK rendelete (2007. december 7.) a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a
2375/2002/EK, a 2305/2003/EK, a 950/2006/EK, a 955/2005/EK, a 969/2006/EK, az
1100/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 1964/2006/EK, az 1002/2007/EK és az 508/2007/EK
rendelettõl az édesburgonyára, a maniókakeményítõre, a gabonára, rizsre, cukorra és az
olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történõ 2008. évi behozatalienge-
dély-kérelmezés és -kibocsátás idõpontja tekintetében való eltérésrõl és az 1445/95/EK, az
1518/2003/EK, az 596/2004/EK és a 633/2004/EK rendelettõl a marha- és borjúhús-, a ser-
téshús-, a tojás- és baromfihús-ágazatra vonatkozó 2008. évi kiviteliengedély-kibocsátás
idõpontja tekintetében való eltérésrõl
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/799/EK:

* A Tanács határozata (2006. október 12.) az Alpesi Egyezmény közlekedés területén történõ
végrehajtásáról szóló jegyzõkönyvnek (közlekedési jegyzõkönyv) az Európai Közösség ne-
vében történõ aláírásáról

Jegyzõkönyv az 1991-es Alpesi Egyezménynek a közlekedés területén történõ végrehajtásáról
– Közlekedési jegyzõkönyv

2007/800/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 5.) az Európai Közösség és a Török Köztársaság között
létrejött, a Török Köztársaságnak a Kábítószerek és a Kábítószer-függõség Európai Megfi-
gyelõközpontjának munkájában történõ részvételérõl szóló megállapodás aláírásáról

Megállapodás az Európai Közösség és a Török Köztársaság kormánya között, a Török Köz-
társaságnak a Kábítószerek és a Kábítószer-függõség Európai Megfigyelõközpontjában tör-
ténõ részvételérõl

2007/801/EK:

* A Tanács határozata (2007. december 6.) a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Cseh
Köztársaságban, az Észt Köztársaságban, a Lett Köztársaságban, a Litván Köztársaság-
ban, a Magyar Köztársaságban, a Máltai Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban, a
Szlovén Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban történõ teljes körû alkalmazásáról

Bizottság

2007/802/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 4.) az élelmiszerek besugárzására elismert harma-
dik országbeli létesítmények listájának elfogadásáról szóló 2002/840/EK határozat módosí-
tásáról [az értesítés a C(2007) 5823. számú dokumentummal történt]1

2007/803/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 6.) a 2005/731/EK és a 2005/734/EK határozat-
nak hatályuk meghosszabbítása tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2007)
5887. számú dokumentummal történt]1

2007/804/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 6.) az elektronikus hírközlõ hálózatokkal és
szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjának létrehozásáról szóló
2002/627/EK bizottsági határozat módosításáról1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/805/KKBP együttes fellépése (2007. december 6.) az Európai Unió Afrikai
Unió melletti különleges képviselõjének kinevezésérõl

* A Tanács 2007/806/KKBP együttes fellépése (2007. december 6.) az Európai Unió palesztin
területeken folytatott rendõri missziójáról szóló 2005/797/KKBP együttes fellépés módosí-
tásáról
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* A Tanács 2007/807/KKBP együttes fellépése (2007. december 6.) az Európai Uniónak a ra-
fahi átkelõhelyen mûködõ határõrizeti segítségnyújtó missziója (EU BAM Rafah) létreho-
zásáról szóló 2005/889/KKBP együttes fellépés módosításáról

* A Tanács 2007/808/KKBP határozata (2007. december 6.) az Európai Unió palesztin terüle-
teken folytatott rendõri missziójáról szóló 2007/807/KKBP határozat módosításáról

* A Tanács 2007/809/KKBP együttes fellépése (2007. december 6.) az Európai Unió szudáni
különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2007/108/KKBP együt-
tes fellépés módosításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból, Magyarországról, Indiából, a Koreai Köztársaság-
ból, Mexikóból, Lengyelországból, Dél-Afrikából és Ukrajnából származó acél drótkötelek
és kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatos kötelezettségvál-
lalások elfogadásáról szóló 1999/572/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007.
november 13-i 2007/775/EK bizottsági határozathoz (HL L 312., 2007. 11. 30.)

324. 50. évfolyam L 324. szám (2007. december 10.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 1392/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a
2223/96/EK tanácsi rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás tekinte-
tében történõ módosításáról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagálla-
mokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesíté-
sérõl („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl

* Az Európai Parlament és a Tanács 1394/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a fejlett te-
rápiás gyógyszerkészítményekrõl, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rende-
let módosításáról1

325. 50. évfolyam L 325. szám (2007. december 11.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1450/2007/EK rendelete (2007. december 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1451/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a biocid termékek forgalomba ho-
zataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésé-
ben említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról1

* A Bizottság 1452/2007/EK rendelete (2007. december 7.) egyes áruk Kombinált Nómenkla-
túra szerinti besorolásáról

1EGT-vonatkozású szöveg

3866 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/51. szám

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:324:SOM:HU:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:325:SOM:HU:HTML


* A Bizottság 1453/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a 2008-as számviteli évre vonat-
kozó, adatszolgáltatási ûrlaponkénti átalánydíjnak a mezõgazdasági számviteli informá-
ciós hálózat keretében való megállapításáról

* A Bizottság 1454/2007/EK rendelete (2007. december 10.) egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra
vonatkozó közös szabályok megállapításáról

* A Bizottság 1455/2007/EK rendelete (2007. december 10.) Egyiptomból származó rizs Kö-
zösségbe történõ behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról

* A Bizottság 1456/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a rizs és gabonafélék behoza-
talára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérõl szóló 2058/96/EK,
2375/2002/EK, 2377/2002/EK, 2305/2003/EK, 955/2005/EK, 969/2006/EK és 1964/2006/EK
rendelet módosításáról

A Bizottság 1457/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/810/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 19.) az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino
Köztársaság közötti együttmûködésrõl és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bol-
gár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozását követõen szer-
zõdõ félként való részvételérõl szóló jegyzõkönyvnek az Európai Közösség és annak tagálla-
mai nevében történõ megkötésérõl

Az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttmûködésrõl és
vámunióról szóló megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia az Európai
Unióhoz való csatlakozását követõen szerzõdõ félként való részvételére vonatkozó jegyzõ-
könyv

A Tagállamok kormány-képviselõinek Konferenciája

2007/811/EK, Euratom:

* Az Európai Unió tagállamai kormány-képviselõinek határozata (2007. december 5.) az
Európai Közösségek Bírósága egy bírájának kinevezésérõl

Bizottság

2007/812/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 28.) a 41/2007/EK tanácsi rendelet IIA. mellékleté-
vel összhangban a fokozott megfigyelési program alapján három, halászatra fordítható
többletnap Hollandia számára történõ odaítélésérõl [az értesítés a C(2007) 5711. számú do-
kumentummal történt]

2007/813/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 28.) az ICES VIIIc és a Cádizi-öböl kivételével a
IXa körzetben halászatra fordítható többletnapok Spanyolország számára történõ odaíté-
lésérõl [az értesítés a C(2007) 5719. számú dokumentummal történt]
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326. 50. évfolyam L 326. szám (2007. december 12.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1458/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a Kínai Népköztársaságból szárma-
zó és Tajvanból szállított, illetve az onnan származó nem újratölthetõ tûzköves gázön-
gyújtók behozatalára, valamint a Kínai Népköztársaságból származó és Tajvanból szállí-
tott, illetve az onnan származó egyes újratölthetõ tûzköves öngyújtók behozatalára vonat-
kozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl

* A Tanács 1459/2007/EK rendelete (2007. december 10.) a többek között Dél-Afrikából szár-
mazó acél drótkötelek és kábelek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám ki-
vetésérõl szóló 1858/2005/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 1460/2007/EK rendelete (2007. december 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1461/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a Litvánia lobogója alatt közleke-
dõ hajók által a NAFO 3LMNO övezetben folytatott grönlandilaposhal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1462/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a Libériával szembeni további
korlátozó intézkedésekrõl szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/814/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
hatályon kívül helyezésérõl

2007/815/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 29.) az 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
határozatnak a 2008-tól 2013-ig terjedõ idõszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások el-
fogadása tekintetében történõ végrehajtásáról [az értesítés a C(2007) 5738. számú doku-
mentummal történt]

2007/816/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 10.) a Lengyelországban a baromfiknál elõforduló
magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intéz-
kedésekrõl szóló 2006/415/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 6359. számú
dokumentummal történt]1
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A Közbeszerzési Értesítõ 141. számának (2007. december 12.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

45317 Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ, Pécs
(élelmiszer-nyersanyagok beszerzése – K. É. –
18410/2007)

45324 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegsé-
gek Szakkórháza (gyógyszerek beszerzése – K. É. –
18800/2007)

45327 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ részére
üzemanyag beszerzése – K. É. – 18588/2007)

45333 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (keretszerzõdés haemodinamikai egészségügyi
anyagok szállítására – K. É. – 18692/2007)

45341 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [keretszerzõdés atraumatikus tûk (varróanya-
gok) szállítására – K. É. – 18693/2007]

45346 Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. (Hajdúszoboszló,
gyógyfürdõi fejlesztés – Aqua Palace élményfürdõ-
projekthez kapcsolódóan 2,580 milliárd Ft összegû be-
ruházási hitel felvétele – K. É. – 18962/2007)

45351 Nagymaros Város Önkormányzata (élelmiszer-alapanya-
gok beszerzése önkormányzati költségvetési szervek ré-
szére – K. É. – 19018/2007)

45356 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a Strukturális Alapok
és Kohéziós Alap környezetvédelmi projektekhez kap-
csolódó szakértõi munkák ellátása – K. É. –
18632/2007)

45369 Országos Vérellátó Szolgálat (17/OVSZ/2007. centrifu-
gák karbantartása és eseti javítása – K. É. –
18331/2007)

45376 Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézmé-
nye (különféle élelmiszerek beszerzése és szállítása
– K. É. – 18233/2007)

45381 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (128 db
±25% szoftvertermék árubeszerzése Szeged Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata részére – K. É. – 18992/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

45387 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem részére
mobil távközlési szolgáltatás igénylése – K. É. –
18433/2007)

Visszavonás

45393 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrártudományi Centruma visszavonása [épülettakarítá-
si szolgáltatás (SG-336) – K. É. – 19189/2007]

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

45400 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet [ortopédiai implantátumok beszerzése
(SG-328) – K. É. – 19134/2007]

45404 Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakközépis-
kola, Szakiskola és Kollégium, Gyõr (ajánlatkérõ tanmû-
helyének és kollégiumának takarítási munkái – K. É. –
18573/2007)

45409 Nagytarcsa Község Önkormányzata (ajánlatkérõ oktatá-
si, nevelési intézményeiben közétkeztetés biztosítása
– K. É. – 18862/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

45413 Paks Város Önkormányzata (szilárd burkolatú belterü-
leti közutak burkolatfelújítása 2007/2. – K. É. –
18860/2007)

45418 Tiszavasvári Város Önkormányzata (tiszavasvári strand-
fejlesztés ÉAOP 2.1.1. támogatásból történõ megvalósí-
tásához befektetõi szolgáltatás nyújtása, és a megvaló-
sult beruházás teljes körû üzemeltetése – K. É. –
18859/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

45424 Budapesti Közlekedési Zrt. (savas akkumulátorok szállí-
tása – K. É. – 17449/2007)

45425 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Balaton 2007/2008. téli vízminõség-védelmi nádvá-
gása – K. É. – 19347/2007)

45430 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
III. csomag – K. É. – 18366/2007)

45431 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a kró-
nikus veseelégtelenségben szenvedõ dializált vesebeteg
részére csontanyagcsere-zavar esetén alkalmazott cal-
citriol hatóanyagtartalmú készítmények beszerzése
tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményérõl
– K. É. – 19411/2007)

45433 Országos Egészségbiztosítási Pénztár [tájékoztató az en-
zimhiányos betegek enzimpótló kezelésére (Fabry-kór)
szolgáló meghatározott gyógyszerkészítmények beszer-
zése tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredmé-
nyérõl – K. É. – 19421/2007]

45436 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a hu-
mán növekedésihormon-hiány és a kóros veseelégtelen-
ség kezelésére szolgáló meghatározott gyógyszerkészít-
mények beszerzése tárgyában indított közbeszerzési el-
járás eredményérõl – K. É. – 19416/2007)
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45438 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága (Kaposvár, Kanizsai u. 72. sz. alatti épület
homlokzatának felújítása, talajnedvesség elleni szigete-
lése – K. É. – 19293/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

45441 Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmány-
ellenõrzõ Intézet (veszettség elleni orális vakcinázás elõ-
készítése, a vakcina repülõgépes kiszórása, kézi kihe-
lyezése, és kapcsolódó szolgáltatások ellátása – K. É. –
18004/2007)

45441 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
egyszer használatos katéterek beszerzése a szerzõdés
1. sz. melléklete szerint – K. É. – 17818/2007)

45442 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
varrógépbeszerzés a szerzõdés 1. sz. melléklete szerint
– K. É. – 17821/2007)

45442 Budapest Fõváros Levéltára (Budapest Fõváros Levéltá-
ra C technológiai épületrész klimatizálása – K. É. –
17268/2007)

45443 Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Egyesített Bölcsõdék (mirelit termékek
szállítása – K. É. – 18040/2007)

45444 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli
Egészségügyi Szolgálat (ultrahang-berendezések szállí-
tása, üzembe helyezése – K. É. – 18299/2007)

45444 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (villamosipari veze-
tékek – K. É. – 18011/2007)

45445 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gaz-
dasági és Mûszaki Fõigazgatóság (St-épület földszint,
homlokzati nyílászárócsere – K. É. – 17827/2007)

45446 Budapesti Történeti Múzeum [régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása, Budapest XVII.
kerület, Rákoscsaba – Majoroshegy (M0 Bp. 05)
– K. É. – 17344/2007]

45446 Családsegítõ és Gondozási Központ, Ajka (élelmiszer be-
szerzése – K. É. – 18297/2007)

45447 Fejér Megyei Szent György Kórház (veszélyes hulladék
elszállítása és ártalmatlanítása 2 éves idõtartamban
– K. É. – 17452/2007)

45448 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest VI–VII. kerület,
Lövölde téren (hrsz.: 33530) gázelosztó vezeték létesíté-
se – K. É. – 17287/2007]

45449 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest IX. kerület,
Egyetértés utca, Toronyház utca–Távíró utca közötti
szakaszán (hrsz.: 38236/71) gázelosztó vezeték létesíté-
se – K. É. – 17289/2007]

45449 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület, Fillér
utca, Bimbó út–Fillér utca 86. sz. közötti szakaszán és a
Fillér utca–Balogvár utca, Ezredes utca, Káplár utca és
a Pengõ utca keresztezõdéseiben (hrsz.: 12104/1) gázel-
osztó vezeték létesítése – K. É. – 17286/2007]

45450 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (gépjármû és gépipari
kenõanyagok szállítása – K. É. – 17266/2007)

45451 Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona
(Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Ottho-
na 1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 3. szám alatt 3 × 12
férõhelyes lakóotthon megépítése oszthatatlan szolgál-
tatásra szóló építési szerzõdés keretében – K. É. –
17805/2007)

45452 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal (a delegációkat szállító, valamint a
HM-rendezvényeket kiszolgáló személygépjármûvek,
kisbuszok és buszok bérlése az ajánlatkérõ eseti igénye-
inek megfelelõen 2007–2008-ban – 21532/06-32/43 eljá-
rásazonosító – K. É. – 17463/2007)

45453 K.K.I. GAESZ Nátus Konyha, Pápa [szerzõdés teljesíté-
sérõl szóló szerzõdés (étolaj és egyéb szárazáruk)
– K. É. – 19303/2007]

45453 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-83/B bi-
harkeresztesi határrendészeti kirendeltség épületének
átalakítása – K. É. – 17839/2007)

45454 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-18/A a
határõrség hercegszántói határrendészeti kirendeltsé-
gének kialakítása – K. É. – 17838/2007)

45454 Központi Statisztikai Hivatal (a KSH 1024 Budapest, Bu-
day László utca 1–3. alatti épületében 450 m2 alapterüle-
tû étterem kialakítása és egyéb kapcsolódó munkák kivi-
telezésének befejezése – K. É. – 17840/2007)

45455 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (transzfúziós sze-
relékek szállítása K-INF 21/2005 – K-INF 22/2005
– K. É. – 17475/2007)

45456 Magyar Közút Kht. (1. jelû országos közút 40+618
km-szelvényében Száron lévõ vasút feletti közúti híd re-
konstrukciós munkái – K. É. – 17479/2007)

45457 Magyar Közút Kht. (8113. jelû országos közút 9+915
km-szelvényében Szárligeten lévõ vasút feletti közúti
híd felújítási munkái – K. É. – 17478/2007)

45458 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (letéti raktár és szállítási szerzõdés 3. és 4. rész-
ajánlat sínvágó és csiszolókorongok – K. É. –
17482/2007)

45458 MÁV Zrt. (Záhony, okt. és mûv. központ tetõszigetelés,
Eperjeske, rendezõ-pu. PMLI-épület homlokzat- és
belsõ karbantartása, Záhony XIV. õrhely tetõszigetelé-
se, Záhony 500-as átrakó Z2 információs központ belsõ
karbantartása – K. É. – 17842/2007)

45459 Nagykálló Város Önkormányzata (középiskolai tudás-
centrum rekonstrukciójának kiegészítõ építési munkái
elvégzése – K. É. – 18282/2007)

45460 Nagykálló Város Önkormányzata (Nagykálló Város Ön-
kormányzata tulajdonában lévõ, Korányi Frigyes
út 23–27. szám alatti Nagykállói Gimnázium és Szakkö-
zépiskola épületeinek külsõ hõszigetelése – K. É. –
18280/2007)

45460 Oroszlány Város Önkormányzata (bölcsõde felújítási
munkálatainak kiviteli tervei – K. É. – 17484/2007)

45461 Paks Város Önkormányzata (közutak építése célhoz
200 000 000 Ft, a Panel Plusz Hitelprogramhoz kapcso-
lódó önkormányzati pályázati hitelcélhoz pedig
135 557 000 Ft hitel – K. É. – 18283/2007)
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45462 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Apáczai Csere
János Nevelési Központ rekonstrukciója – K. É. –
17493/2007)

45463 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (csípõ- és térdízületi
protézisek – K. É. – 17491/2007)

45464 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (foszforlemezes kép-
digitalizáló rendszer bérlése – K. É. – 17490/2007)

45464 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Sopron tér-
ségi közmû-rekonstrukciók – K. É. – 17696/2007)

45465 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. [hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségé-
nek biztosítása az oktatási rendszerben c. intézkedés
központi programja (HEFOP 2.1.1.) A komponense ke-
retében regionális szakmai mûhely vezetése – K. É. –
17495/2007]

45466 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(csengeri helyszínen munkatanácsadás, 8 fõ – K. É. –
17505/2007)

45466 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(csengeri helyszínen álláskeresési tanácsadás – K. É. –
17503/2007)

45467 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ (ti-
szavasvári helyszínen motivációs tréning – K. É. –
17512/2007)

45467 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(vásárosnaményi helyszínen motivációs tréning
– K. É. – 17514/2007)

45468 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(csengeri helyszínen egyéni munkatanácsadás, 144 fõ
– K. É. – 17506/2007)

45469 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(baktalórántházai helyszínen egyéni munkatanácsadás
– K. É. – 17501/2007)

45469 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(nyíregyházai helyszínen személyiségvizsgálat, 60 fõ-
nek – K. É. – 17511/2007)

45470 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ (fe-
hérgyarmati helyszínen egyéni munkatanácsadás, 41 fõ
– K. É. – 17508/2007)

45470 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(nyíregyházai helyszínen motivációs tréning v. csopor-
tos foglalkozás 108 fõnek – K. É. – 17509/2007)

45471 Százhalombatta Város Önkormányzata (városi térfel-
ügyeleti rendszer tervezése, engedélyeztetése és építése
16 db kamerával – K. É. – 17659/2007)

45472 Szentendre Város Önkormányzata (4441 hrsz.-ú ingatla-
non hévízkútfúrási munkálatok komplett kivitelezése
– K. É. – 17858/2007)

45473 Városüzemeltetési Kht. (Nyíregyháza város szilárd bur-
kolatú útjainak kátyúzása, gyalog- és kerékpárútjai-
nak 200 tonna melegaszfalttal történõ javítása – K. É. –
17859/2007)

45474 Veszprém Megyei Önkormányzat (orvosi mûszerek be-
szerzése új céltámogatás terhére 3. rész – ultrahang-
diagnosztikai készülék nõgyógyászati célokra 3D funk-
ció továbbépítési lehetõséggel – K. É. – 18037/2007)

45475 Zala Volán Zrt. (5 db használt elõvárosi csuklós autó-
busz beszerzése – K. É. – 17860/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

45476 Kisköre, Kömlõ és Tiszanána Települések Önkormányzati
Társulása (szélessávú elektronikus infrastruktúrafej-
lesztés Kisköre, Kömlõ és Tiszanána önkormányzatok
területén – K. É. – 18690/2007)

45476 Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (portaszol-
gálat, ingatlanfelügyeleti és takarítási tevékenység
– K. É. – 17929/2007)

45477 Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (Budapest,
Budaörsi út 141–145. szám, 1980/16 hrsz. alatti,
2457,6 m2 alapterületû fõépület és 1083 m2 alapterületû
KKDL laborépület takarítása – K. É. – 19561/2007)

Helyesbítés

45478 Kiskunhalas Város Önkormányzata helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2007. december 5-i, 138. számában
K. É. – 18926/2007 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
19469/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

45479 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (az
OMV Hungária Ásványolaj Kft. jogorvoslati kérelme a
MÁV Zrt. közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
19195/2007)

45483 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az AVA-PACK Kft. jogorvoslati kérelme a Naszály–
Galga TISZK Kht. közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
19049/2007)

45491 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Grant Reklám Kft. jogorvoslati kérelme a
MÁV-START Zrt. Központ közbeszerzési eljárása el-
len – K. É. – 19436/2007)

45495 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a The Garrison Group Kft. jogorvoslati kérelme a
Magyar Turizmus Zrt. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 19434/2007)

45500 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Medius Bt. jogorvoslati kérelme az Egészségügyi
Stratégiai Kutatóintézet közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 19050/2007)

45504 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Chemol-Travel Utazási Iroda Kft. jogorvoslati kérel-
me a Magyar Televízió Zrt. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 19248/2007)

45509 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az AMIX-Digital Informatikai Kft. jogorvoslati kérel-
me a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár közbeszerzési el-
járása ellen – K. É. – 19444/2007)

45514 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a DESIGN Kft. jogorvoslati kérelme a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 19194/2007)
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45519 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeménye-
zett eljárása Budaörs Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 19428/2007)

45522 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Palota Környezetvédelmi Kft. kérelmezõ jogorvoslati
kérelme a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 19047/2007)

45530 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeménye-
zett jogorvoslati eljárás Budapest Fõváros Önkor-
mányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
19431/2007)

45532 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeménye-
zett jogorvoslati eljárás a Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzat Kórháza közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 19441/2007)

45536 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a TEVA Magyarország Zrt. kérelmére indult jogor-
voslati eljárás a Kalocsa Város Önkormányzata Kór-
ház-Rendelõintézet közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 19077/2007)

45540 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki Szolgálta-
tó Kft. jogorvoslati kérelme a Közlekedésfejlesztési Ko-
ordinációs Központ közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 19051/2007)

45557 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az ASA Magyarország Környezetvédelem és Hulla-
dékgazdálkodás Kft. kérelme a Heves Megyei Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási Társulás közbeszerzési el-
járása ellen – K. É. – 19430/2007)

45570 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság (az
Anivet Állattenyésztõk és Állatorvosok Üzletközpontja
Kft. jogorvoslati kérelme az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság Gazdasági és Igazgatási Fõigazgatóság közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 19516/2007)

45577 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 19437/2007)

45579 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 19439/2007)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

45581 Fõvárosi Bíróság 19.K.31.261/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 19443/2007)

45587 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.220/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 19045/2007)

45590 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.246/2007/6. számú ítélete
(K. É. – 19042/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 142. számának (2007. december 14.) tartalomjegyzékérõl

45606 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbe-
szerzési tanácsadók névjegyzékébe 2007. december 7-én
felvett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett ta-
nácsadók adataiban bekövetkezett változásokról és a név-
jegyzékrõl törlésre került tanácsadókról

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

45609 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (légi mentés segítésére
szolgáló táblák beszerzése/2007. – K. É. – 19255/2007)

45613 HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht. (alapanyagok és
kiegészítõ termékek szállítása a HM Honvéd Kulturális
Szolgáltató Kht. részére 12 hónapos idõtartamra
– K. É. – 18959/2007)

45625 K.K.I. GAESZ Nátus Konyha, Pápa (bizonyos élelmezési
alapanyagok beszerzése 24 hónapra – K. É. –
19279/2007)

45630 Kunhegyes Város Önkormányzata (folyószámla-vezetési
szerzõdés – K. É. – 18411/2007)

45636 Magyar Közút Kht. (sószóró adapter – K. É. –
19092/2007)

45641 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza
(4310/Nagykanizsa/07 veszélyes hulladék elszállítása
– K. É. – 18994/2007)

45646 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
a 68. sz. fõút 1+700–3+300 km-sz. közötti szakasz
11,5 tonnás burkolatmegerõsítés engedélyezési és kivi-
teli tervdokumentációjának elkészítésére – K. É. –
19011/2007)

45652 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a központosított közbe-
szerzési eljárásban kötött keretszerzõdésben nem sze-
replõ irodaszerek beszerzése – K. É. – 19097/2007)

45657 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (mûszaki
mentõ gépjármûvek és hozzá tartozó málhafelszerelé-
sek szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások tel-
jesítése – K. É. – 19331/2007)



45665 Rábapordány Mezõgazdasági Zrt. (trágyakezelési mezõ-
gazdasági gépek beszerzése – K. É. – 18575/2007)

45669 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdál-
kodási Társulás (megbízási szerzõdés a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer I. szakasz projekthez kapcsoló-
dó PR-szolgáltatási feladatok ellátására – K. É. –
18905/2007)

45677 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szé-
kesfehérvár, Hiemer–Font–Caraffa épülettömb II. üte-
mébe új beépítésû bútorok és berendezési tárgyak le-
gyártása, beszerelése és beszerzése – K. É. –
18967/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

45683 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság [60 + 40% 18 méteres
(17 800–18 750 mm) hosszúságú, alacsony padlós, váro-
si (M3/I. osztályba sorolt) csuklós használt autóbusz be-
szerzése – K. É. – 19010/2007]

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

45688 Magyar Közút Kht. (üzleti folyamatok – ANDOC WFM
informatikai támogatása – K. É. – 18844/2007)

45692 Mór Város Önkormányzata (számlavezetés és folyószám-
lahitel – K. É. – 19172/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

45699 ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Kht. (szakértõi szolgáltatások nyújtása francia vállala-
tok közvetlen magyarországi befektetéseinek ösztönzé-
sére – K. É. – 19075/2007)

Részvételi felhívás versenypárbeszéd megindítására

45705 Magyar Televízió Zrt. [komplett IT-alapú, HD-minõsé-
gû televíziós mûsorgyártó rendszer (felvétel-utómun-
ka-adáskijátszás-archiválás és további szükséges al-
rendszerek) tervezése, leszállítása a meglévõ eszközök
részleges hasznosításával – K. É. – 18746/2007]

Módosítás

45712 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
módosítása [a K. É. – 16913/2007 számú hirdetmény
(élelmiszer-beszerzés) módosítása – K. É. –
18546/2007]

Visszavonás

45720 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. visszavonása [az
1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat alapján a KÖZOP
keretében megvalósításra kerülõ egyes közútépítések-
hez (II. ütem) kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevé-
kenység ellátása tárgyú ajánlati felhívás visszavonása
– K. É. – 19173/2007]

45726 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tóság visszavonása (ajánlati felhívás visszavonása
– K. É. – 19076/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

45732 Katona József Színház, Budapest (fuvarozás – K. É. –
16909/2007)

45737 Százhalombatta Város Önkormányzata (Százhalombatta,
városi rendelõintézet, klimatizálás tervezése és kivitele-
zése – K. É. – 19468/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

45743 Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (széles-
sávú hálózat kiépítése az ajánlatkérõ területén – K. É. –
19251/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

45749 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(intézményhálózati élelmezés melegkonyhai közétkez-
tetésre és szállításra – K. É. – 19488/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

45756 Általános Mûvelõdési Központ, Szank (élelmiszer be-
szerzése – K. É. – 18940/2007)

45761 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [keretszerzõdés mûtéti szennyfogó szõnyeg (ke-
ret nélkül) szállítására – K. É. – 19288/2007]

45765 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [keretszerzõdés érimplantátum (keret nélkül)
szállítására – K. É. – 19289/2007]

45769 Kardos László Általános Iskola, Vasvár (élelmiszer-alap-
anyag beszerzése – K. É. – 19446/2007)

45774 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (ROP 3.1.1. Programigazgatóság tan-
könyveinek és szakmai kiadványainak nyomdai elõké-
szítése és gyártása – K. É. – 18713/2007)

45778 Szeged, Kereszttöltés U. 21/A–B. Társasház (homlok-
zat-hõszigetelés, nyílászáró cseréje – K. É. –
18655/2007)
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Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

45783 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger, Veres P.
út 1–11. sz. alatti társasház meglévõ központi fûtési be-
rendezések és rendszerek, valamint a hõleadók és a fû-
tésszabályozók cseréje, hálózati melegvíz-ellátási be-
rendezések korszerûsítése – K. É. – 19241/2007)

45789 Magyar Közút Kht. (bitumen melegítõ-szóró berendezés
– K. É. – 19344/2007)

45793 Magyar Közút Kht. (aszfaltmaró adapter beszerzése
– K. É. – 19184/2007)

45798 Magyar Szabadalmi Hivatal (utalványok beszerzése
– K. É. – 18920/2007)

45804 Mórahalom Város Önkormányzata (Homokhát térségi
agrár-ipari park fejlesztése komplex szolgáltatásokkal,
közmûvesítés az 1914/4 hrsz.-ú és a Röszkei út melletti
területeken – K. É. – 18907/2007)

45808 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [a kiégett kazetták
átmeneti tárolója (KKÁT) üzemeltetési és karbantartá-
si tevékenységekkel kapcsolatos mérnökszolgáltatásai
2008-ban – K. É. – 19162/2007]

45814 Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
[ajánlatkérõhöz tartozó igazgatóságok ingatlanainak
üzemeltetése (takarítás, õrzés-védés, karbantartás)
– K. É. – 18863/2007]

45818 Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Parancs-
noksága (HANNOVER vámõrhajó 2 darab motorjának
beszerzése, illetve cseréje – K. É. – 19176/2007)

45823 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VTT
I. ütem – alpári nyári gát rekonstrukciója I. ütem
– K. É. – 18415/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

45830 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli
Szociális Szolgálat (szociális étkeztetés – K. É. –
19150/2007)

45832 Budapesti Közlekedési Zrt. (4 db Ikarus 260 típusú
autóbusz karosszéria- és vázszerkezet – szükség szerinti
– javítása – K. É. – 18621/2007)

45836 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (ajánlatkérõ és szakközépiskolák tanmûhelyei
számára gépek, eszközök szállítása – K. É. –
17292/2007)

45842 Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zrt. [gázelosztó hálózat re-
konstrukciója a Dégáz területén (Orosháza, Kórház u.)
– K. É. – 16910/2007]

45844 Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zrt. [gázelosztó hálózat re-
konstrukciója az északi régió területén (Sopron, Ván-
dor S. u.–Somfalvi u.) – K. É. – 16911/2007]

45846 Égáz-Dégáz Gázszolgáltató Zrt. [gázelosztó hálózat re-
konstrukciója a Dégáz területén (Szentes Koszta u.)
– K. É. – 16903/2007]

45848 Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom úthálóza-
tának karbantartása – K. É. – 16845/2007)

45851 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület, Ba-
lázs Béla u. 11., 13. és 14. szám alatti lakóépületek fel-
újításának tervezési munkái – K. É. – 18633/2007)

45854 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(tájékoztató az eljárás eredményérõl parkolóautoma-
ták beszerzése tárgyában – K. É. – 19496/2007)

45856 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(tájékoztató a villamos energia beszerzése – Hódmezõ-
vásárhely 2007. eljárás eredményérõl – K. É. –
19397/2007)

45858 Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség
(monitoringkutak üzemeltetése vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 18595/2007)

45874 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(A-SMGCS-hez OFL-tesztrendszer beszerzése – K. É. –
19427/2007)

45876 Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága
(1 db félnehéz kategóriájú tûzoltógépjármû-fecskendõ
és hozzá tartozó zsákfelszerelések szállítása, valamint
kapcsolódó szolgáltatások – K. É. – 14567/2007)

45879 Kapostáj Zrt. (zimányi tehenészeti telep trágyatároló-
tér korszerûsítése és bõvítése – K. É. – 18639/2007)

45881 Kapuvár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ bankszám-
laszerzõdése – K. É. – 18475/2007)

45885 Kemenesszentpéter Község Önkormányzata (szennyvíz-
kezelés, szennyvízcsatornázás III. ütem kivitelezési
munkái II. – K. É. – 18367/2007)

45887 Kisújszállás Város Önkormányzata (Kisújszállás város-
ban egyes oktatási-nevelési és bölcsõdei intézmények-
ben közétkeztetés biztosítása – K. É. – 19334/2007)

45889 Kõbányai Vagyonkezelõ Rt. (energiaracionalizálás
– K. É. – 19148/2007)

45892 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(2005/17/520.02.01 számú átmeneti támogatás projekt
keretén belül digitális nyomda és hozzá kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése az OITH Bíróképzõ Akadé-
mia számára – K. É. – 18441/2007)

45894 Kunszentmárton Város Önkormányzata (csapadékvíz-el-
vezetõ csatorna építése – K. É. – 19686/2007)

45896 Magyar Államkincstár (Eger, támfal – K. É. –
18625/2007)

45898 Magyar Államkincstár (UPS-berendezések karbantartá-
sa – K. É. – 18624/2007)

45901 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (kerékpárok, utánfutók gyártása, szállítása, és a ke-
rékpárok karbantartása és eseti javítása – K. É. –
18614/2007)

45903 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [a MÁV Zrt. kisfeszült-
ségû (maximum 3 × 80 A értékû) csatlakozási pontjai-
nak villamosenergia-ellátása, teljes ellátás alapú szer-
zõdés keretében 29 GWó mennyiségben, 2008. janu-
ár 1. és 2008. december 31. közötti szállítással – K. É. –
19456/2007]

45907 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a MÁV Zrt. közép- és
kisfeszültségû csatlakozási pontjainak villamosener-
gia-ellátása, teljes ellátás alapú szerzõdés keretében
48 GWó mennyiségben 2008. január 1. és 2008. decem-
ber 31. közötti szállítással – K. É. – 19447/2007)

3874 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/51. szám



45910 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
eredményrõl 6. sz. fõút 192+647–217+800 km-sz. közöt-
ti szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerõsítése tárgyban
– K. É. – 19301/2007)

45912 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 44. sz.
fõút Békéscsabát elkerülõ út körforgalmi csomópontok
építési munkáinak elvégzése tárgyú eljárás eredményé-
rõl – K. É. – 19272/2007)

45916 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 6. sz.
fõút 217+800–244+641 km-sz. közötti szakasz 11,5 ton-
nás burkolatmegerõsítése tárgyában – K. É. –
19304/2007)

45918 Nemzeti Közlekedési Hatóság (biztosítási szolgáltatás
nyújtása a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére
– K. É. – 18691/2007)

45921 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (V. Orszá-
gos Szak- és Felnõttképzési Konferencia teljes körû
szakmai szervezése megvalósítása, résztvevõk biztosí-
tása és értesítése, a szemináriumvezetõk és elõadók fel-
kérése – K. É. – 18599/2007)

45923 Nyugat-magyarországi Egyetem (tájékoztató a K. É. –
15920/2007 számú közbeszerzési eljárás eredményérõl
– K. É. – 19302/2007)

45927 Oktatási és Kulturális Minisztérium [ajánlatkérõ fel-
ügyelt kulturális intézményei, illetve többségi tulajdo-
nában álló közhasznú társaságok gazdálkodását támo-
gató jelenleg mûködõ SunSystems integrált pénzügyi
információs rendszer (PIR) üzemeltetése – K. É. –
18597/2007]

45929 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a scle-
rosis multiplex kezelésére szolgáló készítmények be-
szerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás ered-
ményérõl – K. É. – 19502/2007)

45931 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a blep-
harospasmus, hemifacialis spazmus, spasticus torticollis
dokumentáltan súlyos felnõttkori eseteiben, valamint
gyermekkori cerebralis paresis kezelésére szolgáló ké-
szítmények beszerzése tárgyban indított közbeszerzési
eljárás eredményérõl – K. É. – 19504/2007)

45934 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a vele-
született vérzékenység kezelésére szolgáló rekombi-
náns technológiával elõállított VIII-faktor-koncentrá-
tumot tartalmazó készítmények beszerzése tárgyában
indított közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
19424/2007)

45936 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a vele-
született vérzékenység kezelésére szolgáló meghatáro-
zott hatóanyagot tartalmazó készítmények beszerzése
tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményérõl
– K. É. – 19435/2007)

45938 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a tüne-
tes HIV-fertõzött és AIDS-betegek kezelésére szolgáló
készítmények beszerzése tárgyában indított közbeszer-
zési eljárás eredményérõl – K. É. – 19508/2007)

45941 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a chro-
nikus myeloid leukaemia kezelésére szolgáló Imatinib
hatóanyagot tartalmazó készítmények beszerzése tár-
gyában indított közbeszerzési eljárás eredményérõl
– K. É. – 19449/2007)

45943 Országos Vérellátó Szolgálat (4/OVSZ/2007. számú Dia-
Med diagnosztikai tartozékok megnevezésû hirdet-
mény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás eredmé-
nyérõl szóló tájékoztató – K. É. – 19609/2007)

45947 PANNON-TISZK (a PANNON-TISZK eszközbeszerzé-
se oktatási célra, adásvételi szerzõdés keretében
– K. É. – 19420/2007)

45952 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (útburkolat javítása – K. É. – 19147/2007)

45956 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség kezelésében lévõ objektumok élõerõs
õrzés-védelme – K. É. – 19140/2007)

45958 Volánbusz Közlekedési Zrt. (kenõanyag beszállítása és
konszignációs raktározása – K. É. – 19341/2007)

45960 Wigner Jenõ Informatikai Középiskola és Kollégium, Eger
(függõleges tengelyû CNC-megmunkáló központ és
CNC-esztergagép szállítása – K. É. – 18612/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

45964 Magyar Államkincstár (biztosítás – K. É. – 19116/2007)

45965 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata [építési vál-
lalkozási szerzõdés az LKFT-2006-LA-2 pályázat alap-
ján (Pozsonyi u. 68–72., Katowice u. 49., Testvérváro-
sok u. 24–26., Kölcsey u. 27–29–31.) – K. É. –
18545/2007]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

45967 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (sebészeti varrófonalak – K. É. –
18005/2007)

45968 Budapesti Közlekedési Zrt. (24-es villamoshoz tömbsín
szállítása – K. É. – 17907/2007)

45969 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távvezetéki beruházá-
sok kiviteli terveinek készítése – K. É. – 19453/2007)

45970 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távvezetéki beruházá-
sok kiviteli terveinek készítése – K. É. – 19454/2007)

45970 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távvezetéki beruházá-
sok kiviteli terveinek készítése – K. É. – 19455/2007)

45971 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távvezetéki beruházá-
sok kiviteli terveinek készítése – K. É. – 19458/2007)

45972 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távvezetéki beruházá-
sok kiviteli terveinek készítése – K. É. – 19459/2007)

45973 Cegléd Város Önkormányzata (ultrahang-diagnosztikai
készülék – K. É. – 19501/2007)

45973 Dabas Város Önkormányzata (500 millió Ft hitel – K. É. –
18012/2007)

45974 Démász Nyrt. (20 kV-os oszlopkapcsolók szállítása
– K. É. – 19405/2007)

45975 ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (informatikai, irodatechnikai és telekommuniká-
ciós eszközök beszerzése 2. rész – K. É. – 17953/2007)
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45976 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ 24 auto-
mata átemelõtelepén 63 darab szivattyú cseréje, öntisz-
tuló aknafenék kialakításával – K. É. – 18016/2007)

45976 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hidegaszfalt 500 ton-
na – K. É. – 18013/2007)

45977 Hajdúnánás Város Önkormányzata (1 rész: hajdúnánási
polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítése
– K. É. – 17952/2007)

45978 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény
Közalapítvány (ajánlatkérõ Páva u. 39. sz. alatti épüle-
tének élõerõs õrzés-védelmi feladatai, valamint a biz-
tonsággal kapcsolatos technikai eszközök idõszaki kar-
bantartása és javítása – K. É. – 17602/2007)

45978 Magyar Nemzeti Bank (személygépkocsik beszerzése
– K. É. – 19682/2007)

45980 Magyar Turizmus Zrt. (ajánlatkérõ által újságíróknak,
forgatócsoportoknak, útikönyvíróknak, valamint ide-
genforgalmi szakmai vendégeknek szervezett study to-
urok – K. É. – 16826/2007)

45980 Mátrai Erõmû Zrt. (szívóventilátor lapátkészletek, va-
lamint 2 db ventilátorház beszerzése – K. É. –
17847/2007)

45981 Pesterzsébeti Önkormányzat (útépítés 2007., második
ütem, Emília utca – K. É. – 19599/2007)

45982 Pilisborosjenõ Község Önkormányzata (Pilisborosjenõ,
községi egészségház – K. É. – 19422/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

45983 BKSZ Budapesti Közlekedés-Szervezõ Kht. (K. É. –
27202/2006 sz. közbeszerzési eljárás eredményeként
kötött szerzõdés módosítása – K. É. – 19395/2007)

45985 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerület, rákosszentmihályi tanuszoda kivite-
lezése – K. É. – 19385/2007)

45986 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (útépítés, -felújí-
tás – K. É. – 19311/2007)

45987 Geresdlak Község Önkormányzata (szennyvízcsatorna-
hálózat-építés – K. É. – 18223/2007)

45988 Hajdúsámson Város Önkormányzata (Hajdúsámson
500 férõhelyes óvodaépület bõvítése és rekonstrukciója
– kivitelezés – K. É. – 17390/2007)

45988 Komotthon Kht. (sertéshús, sertéshúskészítmények,
füstölt sertéshús, egyéb beszerzések – K. É. –
17391/2007)

45989 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Sióagárd, árvízvédelmi központ építése során elõ-
állott többletmunka elvégzésének beépítése a vállalko-
zási szerzõdésbe – K. É. – 19657/2007)

45990 Kunszentmárton Város Önkormányzata (szennyvíz
– K. É. – 19374/2007)

45991 Sertéshús Termelõ Kft. (tájékoztató a Sertéshús Termelõ
Kft. által a K. É. – 7949/2007 számon indított eljárás
alapján kötött szerzõdés módosításáról – K. É. –
18269/2007)

45992 Somogy Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (ta-
karítás és telephely õrzése, portaszolgálat munkaidõn
kívül – K. É. – 18438/2007)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok el-
bírálásáról

45993 Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal (takarítási szolgáltatás
ellátása – K. É. – 15384/2007)

Helyesbítés

45995 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. november 30-i, 136. számában,
K. É. – 18152/2007 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése – K. É. – 19542/2007)

45995 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2007. december 7-i, 139. szá-
mában K. É. – 19084/2007 számon megjelent módosítás
helyesbítése – K. É. – 19623/2007)

45995 Csepreg Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. november 30-i, 136. számában
K. É. – 17986/2007 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
19509/2007)

45995 Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. helyesbítése (a Fõnix
Rendezvényszervezõ Kht. rendezvényein használható
alapstand és standkiegészítõ berendezések beszerzése
– K. É. – 19671/2007)

45996 Magyar Nemzeti Bank helyesbítése (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 140. számában 2007. december 10-én megjelent
K. É. – 19008/2007 számú ajánlati felhívás helyesbítése
– K. É. – 19710/2007)

45996 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. december 7-i, 139. számában
K. É. – 17798/2007 számon megjelent részvételi felhívás
helyesbítése – K. É. – 19642/2007)

45996 Országgyûlés Hivatala helyesbítése (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 140. számában, 2007. december 10-én K. É. –
19002/2007 számú egyszerû eljárás ajánlattételi felhí-
vásának helyesbítése – K. É. – 19747/2007)

45996 Szegedi Tudományegyetem helyesbítése (a Közbeszerzé-
si Értesítõ 2007. december 7-i, 139. számában K. É. –
18828/2007 számon megjelent ajánlati felhívás helyes-
bítése – K. É. – 19622/2007)

Visszavonás

45998 Borsod Volán Személyszállítási Zrt. visszavonása (a Bor-
sod Volán Zrt. villamos energia beszerzése tárgyú hir-
detményének visszavonása – K. É. – 19432/2007)

3876 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/51. szám
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HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

46005 BME Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (biztosítási
szolgáltatás nyújtása a BME számára – K. É. –
19505/2007)

46011 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (takarítás – K. É. –
18648/2007)

46016 Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
[takarítási, karbantartási és egyéb üzemeltetési szolgál-
tatások megrendelése határozatlan idõre (a szolnoki,
debreceni és nyíregyházi mûködési helyre) – K. É. –
19295/2007]

46022 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [kórházi veszélyes hulladék elszállítása és ártal-
matlanítása (25204/07-10/59) – K. É. – 18855/2007]

46028 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [elektromos ágy, kórtermi ágy és betegszállító
kocsi beszerzése (22052/07-10/81) – K. É. – 18819/2007]

46032 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(hangkommunikációs rendszerek beszerzése a légifor-
galmi irányítás részére – K. É. – 19389/2007)

46040 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet (az intézet veszélyes hulladékainak szál-
lítására, ártalmatlanítására és fertõzésveszélyes hulla-
dék gyûjtésére szolgáló, egyszer használatos csomago-
lóeszközök biztosítása – K. É. – 17006/2007)

46044 Körös Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(kisdelta árvízi szükségtározó megnyitási hely korsze-
rûsítése, megvalósíthatósági tanulmány – K. É. –
19286/2007)

46051 Körös Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(szeghalmi belvízrendszer rekonstrukciója – K. É. –
19287/2007)

46058 Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem [az egyetem épület-
együttesének üzemeltetése (portaszolgálat, takarítás és
kertészeti feladatok ellátása) – K. É. – 19039/2007]

46064 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
6. sz. fõút Somogy megyei szakaszán 11,5 tonnás meg-
erõsítés egyesített terve és kisajátítási terve elkészítése
tárgyában a 244,6–258,6 km-sz. között – K. É. –
19132/2007)

46070 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
51. sz. fõút Sükösd–Érsekcsanád elkerülõút tanul-
mányterv elkészítése tárgyában – K. É. – 19267/2007)

46075 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
62. sz. fõút 11+700–17+920 km-szelvények közötti Per-
káta elkerülõ szakasza kiviteli tervének elkészítésére
– K. É. – 19309/2007)

46081 Oktatási és Kulturális Minisztérium (tartalomszolgálta-
tás – 2007. – K. É. – 19283/2007)

46090 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság (orto-
pédiai protézisek és gerincimplantátumok beszerzése a
PTE kutatási, fejlesztési, betegellátási tevékenységéhez
– K. É. – 19087/2007)

46100 Veszprém Megyei Önkormányzat (4267/Veszprém/07
orvosi mûszerek – K. É. – 18932/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

46108 Göd Város Önkormányzata (a hazai NFT II-es pályázatok
és brüsszeli, valamint egyéb más forrású pályázatok
megírása, menedzselése az önkormányzat és kapcsolódó
intézményei számára vállalkozási szerzõdés keretében
tárgyú részvételi felhívás – K. É. – 18983/2007)

46113 Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (dabasi álla-
tihulladék-gyûjtõ központ üzemeltetõjének kiválasztá-
sa – K. É. – 19377/2007)

46118 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság (biz-
tosítási szolgáltatások nyújtása az ajánlatkérõ Pécsi
Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatósága részére
– K. É. – 19497/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

46126 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (az FKF Zrt. kommu-
nikációs eszközeinek kreatív tervezése és kivitelezése
– K. É. – 18931/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

46130 Hatvan Város Önkormányzata (vállalkozói szerzõdés ke-
retében Hatvan és térsége szennyvízelvezetõ rendszere
bõvítése, fejlesztése építése tárgyú EU-támogatásra
számot tartó projekt elõkészítése – K. É. – 18686/2007)

46137 Kiskunmajsa Város Önkormányzata (kiskunmajsai kis-
térség egészségügyi fejlesztésekkel, elsõsorban járóbe-
teg-rendelõintézet létrehozása és fejlesztése projektek-
kel kapcsolatos vezetési tanácsadási és projektme-
nedzsment-szolgáltatások – K. É. – 19384/2007)

Visszavonás

46144 Nemzeti Közlekedési Hatóság visszavonása (ügyiratke-
zelõ visszavonása – K. É. – 19412/2007)

46148 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottság visszavonása (kampány visszavonása
– K. É. – 19410/2007)
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Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

46152 Miskolc Holding Zrt. (mechatronikai ipari park infra-
struktúrájának kiépítése – K. É. – 19372/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

46156 Csongrád Város Önkormányzata (homokhátsági hulla-
dékgazdálkodási rendszer keretében megvalósuló léte-
sítmények, illetve beszerzett eszközök vagyonkezelése,
illetve a rendszerben részt vevõ önkormányzatok részé-
re településihulladék-kezelési közszolgáltatás ellátása
– K. É. – 19688/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

46163 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
VII. csomag – K. É. – 19639/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

46168 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [egészségügyi textíliák mosatása, fertõtlenítése,
vegytisztítása, sterilizálása (25204/07-90/49) – K. É. –
19479/2007]

46171 Országos Onkológiai Intézet (az Országos Onkológiai In-
tézet részére villamosenergia-szolgáltatás 2008. évre
– K. É. – 19333/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

46176 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Cse-
pel-Háros beépítésre szánt területté minõsítéséhez szük-
séges városrendezési tanulmány készítése – K. É. –
18254/2007)

46180 Egri Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (közpon-
ti képzõhely interaktív és vizuáltechnikai eszközeinek
szállítása, telepítése, üzembe helyezése, betanítása
– K. É. – 19611/2007)

46184 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (egyetemes pos-
tai szolgáltatási kör felülvizsgálata – K. É. –
19096/2007)

46188 Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet,
Szendrõ (élelmiszer-beszerzés 2008. – K. É. –
19490/2007)

46194 Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány (az alapítvány bá-
ziskonyhájának nyersanyag-beszállítása 10 fõ részre
bontva – K. É. – 19220/2007)

46198 Madách Színház Kht. (József c. produkció díszlete
– K. É. – 19593/2007)

46203 Oktatási Hivatal (informatikai szolgáltatások teljesítése
során 20 kiszolgáló és 300 munkaállomás üzemeltetése,
300 felhasználó támogatása – K. É. – 19024/2007)

46207 Országos Rádió és Televízió Testület (étkezési utalvá-
nyok beszerzése – K. É. – 18969/2007)

46210 Szikszó Város Önkormányzata (Szikszó, hulladéktömö-
rítõ és átrakóállomás építése – K. É. – 19515/2007)

46214 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (elektromos almérõk szerelése határátkelõhe-
lyeken – K. É. – 19565/2007)

46218 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (szünet-
mentes tápegység beszerzése a Vám- és Pénzügyõrség
részére – K. É. – 18890/2007)

46222 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (vírus-
védelmi rendszer beszerzése a Vám- és Pénzügyõrség
részére – K. É. – 18891/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

46227 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (2 db Color Doppler UH bérlete – K. É. –
18652/2007)

46232 Csongrád Megyei Önkormányzat (Dr. Diósszilágyi Sá-
muel Kórház-Rendelõintézet építészeti átalakításainak
kivitelezése – K. É. – 19346/2007)

46235 Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézet, Szakrendelõ,
Pápa (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. –
19193/2007)

46239 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(ip.techn.2007-III. – K. É. – 19772/2007)

46246 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (KNP igazgatóság
állatállományának tartása – K. É. – 19025/2007)

46251 Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 18923/2007)

46256 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (felújítások mûszaki elõkészítése Nyíregyhá-
zán, Mátészalkán és Kisvárdán – tervezõ kiválasztása
– K. É. – 19582/2007)

46262 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (ingatlanfelújítás Tiszabecsen és Fehérgyar-
maton, klimatizálás Tiszabecsen és Kisvárdán – K. É. –
19574/2007)

46268 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (felújítási munkálatok a záhonyi határátkelõ-
helyen, valamint a záhonyi és a kisvárdai szolgálati fé-
rõhelyeken – K. É. – 19577/2007)

46274 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (épületfelújítási munkálatok Debrecenben és
Szolnokon – K. É. – 19578/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

46281 BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. (Budapest
promóciós kiadványok nyomdai szolgáltatása – K. É. –
18724/2007)
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46283 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (ELMÛ Nyrt.–
ÉMÁSZ Nyrt. különféle szigetelt és szigeteletlen vezeté-
kek beszerzése – K. É. – 18498/2007)

46288 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (a Dr. Ke-
nessey Albert Kórház-Rendelõintézet élelmiszer-ellátá-
sához szükséges I. osztályú minõségi követelményeknek
megfelelõ élemianyagok szállítása – K. É. – 19627/2007)

46291 ESZA Kht. (üdülési csekk biztosítása az ajánlatkérõ
munkavállalói részére – K. É. – 18738/2007)

46293 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
[közösségi stand építése, üzemeltetése és bontása (Pá-
rizs, Moszkva, Düsseldorf, Pécs, Budapest, Siófok, Bé-
késcsaba) – K. É. – 17225/2007]

46298 Gyöngyös Város Önkormányzata (út – keret – K. É. –
18838/2007)

46300 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(18 db 2k × 2k LCD-monitor beszerzése – K. É. –
19755/2007)

46303 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(étkezés – K. É. – 19700/2007)

46305 Jászberény Város Önkormányzata (hûtõgépgyári bekötõ-
út felújítása, ívkorrekció kivitelezése, buszperonok át-
alakítása – K. É. – 18718/2007)

46308 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (személyszállí-
tás gépjármûvekkel a 2008–2009. években – K. É. –
19370/2007)

46310 Magyar Közút Kht. (nyomdai és szerkesztési feladatok
ellátása – K. É. – 18570/2007)

46313 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (SAP-verzióváltás – K. É. – 18758/2007)

46316 Makó Város Önkormányzata (belterületi csapadék-
víz-csatorna rekonstrukciós munkái – K. É. –
19696/2007)

46318 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (MÁV belsõ használatú kezelési nyomtatvány
beszerzése – K. É. – 18711/2007)

46321 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (hossz- és keresztirányú stabilitási rendszerrel
ellátott homlokvillás targonca bérlése – K. É. –
17744/2007)

46323 Miskolc Holding Zrt. (ajánlatkérõ és tagvállalatai bank-
számláinak vezetése és cégcsoport szintû cash-pool
rendszer mûködtetése – K. É. – 18404/2007)

46326 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (szám-
lavezetési és egyéb banki szolgáltatás – K. É. –
19572/2007)

46328 Paksi Atomerõmû Zrt. (nukleáris kárfelelõsség biztosítá-
si szerzõdés – K. É. – 19506/2007)

46331 Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ
(informatikai rendszerek felmérése – K. É. –
19500/2007)

46333 Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (több-
funkciós kommunális tehergépjármû beszerzése
– K. É. – 18368/2007)

46335 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Rt. (Sopron Vá-
ros Önkormányzata részére Nagycenk területén hévíz-
kutató fúrás, hévíztermelõ kút kiépítése – K. É. –
19210/2007)

46337 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szé-
kesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fenn-
tartásában mûködõ általános iskolák és óvodák közét-
keztetési feladatainak ellátása vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 18027/2007)

46341 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata (Tiszalúc, fõzõ-
konyha bérbeadása gyermek- és szociális étkeztetés cél-
jából – K. É. – 18418/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

46344 Balatonfüred Város Önkormányzata (Balatonfüred, Eöt-
vös Loránd Általános Iskola bõvítése építési munkái-
nak kivitelezése II. ütem – K. É. – 17428/2007)

46345 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
anyagok beszerzése – K. É. – 18029/2007)

46346 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
Gazdasági Ellátó Szervezete (a kispesti önkormányzat
6 db bölcsõdéjének élelmiszerrel való ellátása a doku-
mentációban részletezettek szerint – K. É. –
19767/2007)

46347 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (kölcsön-
szerzõdés kedvezményes kamatozású forinthitelhez a
Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési
Hitelprogram keretében – K. É. – 16906/2007)

46347 MÁV Zrt. (ajánlatkérõ munkavállóira vonatkozó – az
ajánklatkérõ kollektív szerzõdése és a munka törvény-
könyve szerinti kockázatokra – baleset- és felelõsség-
biztosítási szerzõdés megkötése – K. É. – 16685/2007)

46348 Tartalékgazdálkodási Kht. (tájékoztató szerzõdés teljesí-
tésérõl – K. É. – 19697/2007)

46349 Vásárosnamény Város Önkormányzata (a vásárosnamé-
nyi Tomcsányi-kastély komplex felújítása, 1 db
635,88 m2 alapterületû, a felújítás után múzeumi funk-
ciót betöltõ mûemlék kastélyépület teljes felújítása, át-
alakítása – K. É. – 17964/2007)

46349 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(PHARE-programok zárásához kapcsolódó nemzetkö-
zi PHARE szakmai konferencia megszervezése és nagy
PHARE-könyv elkészítése – K. É. – 18260/2007)

46350 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(a VÁTI Kht. nyomdai munkái – K. É. – 18019/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

46351 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (zöldségfélék, szá-
razáru, tojás beszerzése – K. É. – 17670/2007)

46351 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (tej, tejtermék
– K. É. – 18221/2007)

46352 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az M43
Tisza-híd eng. terv elkészítésére kötött szerzõdés módo-
sításáról – K. É. – 18970/2007)
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46352 Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Ön-
kormányzati Társulás (a zirci agglomeráció szennyvíz-
csatornázása – Veszprém és térsége szennyvíz-elvezeté-
si és -kezelési projekt – K. É. – 19415/2007)

Helyesbítés

46354 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 138. számában, 2007. december 5-én
K. É. – 18427/2007 számon megjelent tájékoztató he-
lyesbítése – K. É. – 19874/2007)

46354 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 137. szá-
mában, 2007. december 3-án K. É. – 18118/2007 szá-
mon megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
19947/2007)

46354 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 140. számában, 2007. decem-
ber 10-én megjelent K. É. – 19126/2007 számú tájékoz-
tató helyesbítése – K. É. – 19711/2007)

46354 Semmelweis Egyetem helyesbítése (a Semmelweis Egye-
tem szervezeti egységeinek épülettakarítása tárgyú
ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. – 19709/2007)

Módosítás

46356 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
módosítása (hitelszerzõdés – K. É. – 19115/2007)

Visszavonás

46358 Debreceni Vízmû Zrt. visszavonása (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 106. számában, 2007. szeptember 17-én K. É. –
14498/2007 számon megjelent ajánlati felhívás vissza-
vonása – K. É. – 19754/2007)
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A Cégközlöny 50. számában (2007. december 13.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005208/5. 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) „Goo & See” Web dizajn stúdió
Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság
„végelszámolás alatt” (1072 Budapest, Dob utca 46A
1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 03 023868; adószáma:
20669416-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Goo & See” Web dizajn stúdió Kereskedelmi és Szol-

gáltató Közkereseti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-003912/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) ENTERIÕR Lakberendezési Ter-
vezõ és Kivitelez õ GMK. „végelszámolás alatt” (Buda-
pest, Szirtes u. 28/B; cégjegyzékszáma: 01 04 130555)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ENTERIÕR Lakberendez ési Tervezõ és Kivitelezõ

GMK.
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.01-06-006441/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FLORETT Kereskedelmi
Betéti Társaság (1204 Budapest, Lázár u. 68.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 017007; adószáma: 28134114-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1204 Budapest, Lázár u. 74
1195 Budapest, Üllõi út 216. sz.



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
9.Fpk.01-07-004275/5. 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) „FÜZI” Fuvarszervezõ és
Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1135 Budapest, Ambrus u. 6. fszt. 21.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 018789; adószáma: 28367493-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004485/10. 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) PANNO-RÁMA Idegenfor-
galmi Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: PANNO-RÁMA BT.
„v. a.”) (1046 Budapest, Fóti út 76.; cégjegyzékszáma:
01 06 212716; adószáma: 28370718-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
14.Fpk.01-07-002660/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CROMA ’89 Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1173 Budapest, Akácvirág u. 34., rövidített elnevezése:
CROMA ’89 Bt. „v. a.”; cégjegyzékszáma: 01 06 219436;
adószáma: 28412500-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CROMA ’89 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság, korábbi rövidített elnevezése: CROMA ’89 Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-06-005315/16. 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) Varga és Társa Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (1202 Budapest, Mártí-
rok útja 128/B; cégjegyzékszáma: 01 06 410874; adószá-
ma: 28555922-2-01) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Nagyszalonta u. 38.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1033 Budapest, Szentendrei út 107.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp. Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005203/5. 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) ETNIKUM Könyvkiadó és
Nyomda Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1063
Budapest, Szondi u. 60.; cégjegyzékszáma: 01 06 411244;
adószáma: 28546498-2-42) adós felszá-molását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-001438/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KEHA Építõipari Szolgáltató Be-
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téti Társaság (1193 Budapest, Könyvkötõ u. 57.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 412468; adószáma: 28562409-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II /17.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-001148/11. 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) AYUK ART Kulturális Szolgál-
tató Betéti Társaság (rövidített elnevezése: AYUK
ART Bt.) (1097 Budapest, Vaskapu u. 49.; cégjegyzék-
száma: 01 06 413180; adószáma: 28563912-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi
Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery u. 53., levele-
zési címe: 1393 Budapest, Pf. 349.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-06-004480/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 9. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) „LUCIFER 95” IPARI ÉS KERESKE-
DELMI BETÉTI TÁRSASÁG (1149 Budapest, Répássy
J. u. 2., rövidített elnevezése: „LUCIFER 95” Bt.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 417657; adószáma: 28631343-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004383/5. 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) BELG-HUN Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1147 Budapest,
Istvánffy u. 43. fszt. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 419133;
adószáma: 20439006-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-000964/7. 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) DU-NIL Mérnöki és Kereskedel-
mi Iroda Betéti Társaság (1136 Budapest, Tátra u. 6.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 510475; adószáma:
28648167-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
DU-NIL Környezetvédelmi Kutatásfejlesztési és Mun-

kavédelmi Fõvállalkozó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gaz-

dasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005214/8. 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) Bi-Bi Építõipari és Szolgáltató Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elnevezé-
se: Bi-Bi Bt. „v. a.”) (1161 Budapest, Rákosi út 46.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 515267; adószáma: 28867137-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-003529/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szecsõ-autó Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1046 Budapest, Vécsey K.
u. 34.; cégjegyzékszáma: 01 06 519999; adószáma:
24564605-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Ifjúság u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004494/5. 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) HORVÁTH F. Fuvar Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1040 Budapest, Lebstück Mária u. 65. 7. em. 42.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 617076; adószáma: 29105472-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-005015/5. 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) Bel-Pack Csomagolási Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1074 Budapest, Csen-
gery u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 617457; adószáma:
24578598-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003940/5. 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) DOG-SECURITY Vagyon és
Személyvédelmi Biztonsági Szolgáltató Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (1054 Budapest, Kálmán I. u. 23.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 617894; adószáma:
28703194-1-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-000657/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EURO IMPEX TRADE Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1213 Budapest, Borz utca 2/A; cégjegyzék-
száma: 01 06 619893; adószáma: 29114487-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EURO IMPEX TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
EURO IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1194 Budapest, XIX . ker. Nagyszeben u. 6.
1039 Budapest, Gyûrû utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-000032/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FENYÕ-FOOD Vendég-
látóipari Betéti Társaság (1184 Budapest, Széchenyi
u. 128.; cégjegyzékszáma: 01 06 713899; adószáma:
29127104-2-43) adós felszámolását fõ-eljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Fenyõ-Pacsi Vendéglátóipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1182 Budapest, Üllõi út 781.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-003021/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Speedy-PACK” Szállítási, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1095 Buda-
pest, Mester u. 59. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06
725776; adószáma: 20371863-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-005391/6. 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) VAKÁCIÓ 2000 Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1027 Budapest, Margit krt. 48. fszt. 5.; cégjegyzékszáma:
01 06 726039; adószáma: 24620736-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VAKÁCIÓ 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1122 Budapest, Krisztina krt. 25. fszt. 4.
2145 Kerepes, Kodály Z. u. 51.
1033 Budapest Kaszás dûlõ, Bihari Moór u. 20.

4. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000665/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRM 2000 Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1101 Bu-
dapest, Pongrác út 17. G ép. 3. lház. 2. em. 18.; cégjegyzék-
száma: 01 06 728123; adószáma: 20561198-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRM 2000 Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-05-003913/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „LA-MO-NAY 2000” Szol-
gáltató Betéti Társaság (1045 Budapest, Rózsa u. 5.
9. em. 51.; cégjegyzékszáma: 01 06 730865; adószáma:
20630197-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„MO-NA 2000” 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
11.Fpk.01-07-001723/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BERENNA Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt. (1116 Budapest, Karcag u. 70.
3. em. 22.; cégjegyzékszáma: 01 06 732934; adószáma:
20685850-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-06-006487/10. 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) LIFOX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1201 Budapest, Vörösmarty
u. 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 06 735147; adószáma:
20745844 2 43) adós felszámolását fõ eljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp. Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004476/5. 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) BUKOVINA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1143 Budapest, Hungária krt. 76. 2. em. 38.; cégjegyzék-
száma: 01 06 735238; adószáma: 20748074-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-003973/6. 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) „Örökzöld dallamok” Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1063 Budapest, Szív u. 4. fszt. 8.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 738708; adószáma: 20926841-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Örökzöld dallamok” Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Dob utca 53.
1077 Budapest, Kertész u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001093/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TAJSI Cipõkereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1213 Budapest, Csalitos

u. 65.; cégjegyzékszáma: 01 06 742545; adószáma:
21030882-3-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
24.Fpk.01-07-005080/8. 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) SUNDABO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (rö-
vidített elnevezése: SUNDABO Bt. „végelszámolás
alatt”) (1072 Budapest, Síp u. 9.; cégjegyzékszáma: 01 06
745108; adószáma: 21100992-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003143/8. 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) Andi Kertje Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1173 Budapest, Pesti
út 154. I. em. 4., fióktelepe: 2234 Maglód, Fõ u. 30.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 749659; adószáma: 21367447-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-000266/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HAJDÚ ÉP-GÉPÉSZ Szol-
gáltató Betéti Társaság (1039 Budapest, Zsirai Miklós
u. 6. 7. em. 22.; cégjegyzékszáma: 01 06 750647; adószá-
ma: 21394654-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-001639/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Sir Prize” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1188 Budapest, Deák F. u. 6/B; cég-
jegyzékszáma: 01 06 759175; adószáma: 21805587-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-
dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-004377/6. 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) Color Planet Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1165 Budapest, Új-
szász u. 45. B ép.; cégjegyzékszáma: 01 06 759436; adó-
száma: 20651598-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Autó Planet Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Color Planet Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Serháztér u. 25.
6800 Hódmezõvásárhely, Andrássy út 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005224/5. 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) ATC KG Vízhõ Ipari Koope-
ráció Gépépítõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1122 Budapest, Városmajor utca 7–9.; cégjegyzékszáma:

01 06 763931; adószáma: 21931185-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-006960/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAU-KER-SPED 1997. Épí-
tõipari, Kereskedelmi és Fuvarozó Betéti Társaság
(1097 Budapest, Illatos utca 5/C 3. em. 60.; cégjegyzék-
száma: 01 06 767513; adószáma: 24595294-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SPEDBAU Építõipari, Fuvarozó és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2086 Tinnye, Ady Endre u. 695. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002598/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Huszti” Építõipari Tervezõ és
Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: „HUSZTI” Kft.) (1141 Budapest, Jeszenák
J. u. 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 064775; adószáma:
10303713-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
24.Fpk.01-05-005999/38. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 1. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Art-org Építõipari és Fõvállalko-
zó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1136 Budapest,
Hollán Ernõ u. 9. V. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09
074486; adószáma: 10501100-2-41) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai u. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-005058/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUNGARO-INDUSTRIA Ipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1172 Budapest, Heltai Gáspár u. 16.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 160370; adószáma: 10629361-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUNGARO-INDUSTRIA Ipari és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
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
18.Fpk.01-07-000573/15. 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) B.C.P. Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1046 Budapest,
Sárpatak u. 1. 6. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 167053;
adószáma: 10764156-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003182/3. 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) YIMIN-CHANG AN Nemzetközi

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1105 Budapest, Harmat utca 40.
1. em. 7., rövidített elnevezése: YIMIN-CHANG AN Kft.
„v. a.”, korábbi telephelye: 1195 Bp., Üllõi út 255., fiókte-
lepe: 8800 Nagykanizsa, Deák tér 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 264621; adószáma: 10848582-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
YIMIN-CHANG AN Nemzetközi Kereskedelmi Korlá-

tolt Fe-lelõsségû Társaság, korábbi rövidített elnevezése:
YIMIN-CHANG AN Kft.

Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 5.
1108 Budapest, Bányató u. 4. V/22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-000781/23. 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) KONTO-ROLL Controlling Ta-
nácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1112 Buda-
pest, Neszmélyi út 42. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09
460464; adószáma: 12042830-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KONTO-ROLL Pénzügyi Tanácsadó és Ügyviteli Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1052 Budapest, Haris köz 5.
1117 Budapest, Orlay u. 2/B 1. em.
1122 Budapest, Ráth György utca 13. mf. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CITY INVEST Üz-

leti Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003910/9. 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) NEW GENERATION SOFT-
WARE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: NEW GENERATION
SOFTWARE Kft. „v. a.”) (1119 Budapest, Tétényi út 37.
mfszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 463668; adószáma:
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12076604-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003920/5. 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) WAN FU Nemzetközi Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1089 Budapest, Golgota tér 4.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 469759; adószáma: 12150717-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003362/9. 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) EXTRAS Szolgáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1163 Budapest,
Mátészalka u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 563853; adó-
száma: 12189490-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, Színjátszó u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-003899/6. 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) FUMATOLL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1147 Budapest, Szentes u. 46., fióktelep:
8252 Balatonszepezd, Akácfa u. 27.; cégjegyzékszáma:

01 09 660267; adószáma: 12264092-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FUMATOLL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-002882/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FORTALEZA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Buda-
pest, Ménesi út 74. mfszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09
661086; adószáma: 12277094-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-002592/14. 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) UNA PERLA Hostess- és Modell-
ügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság (1056 Buda-
pest, Molnár u. 17. 3. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09
666418; adószáma: 12326882-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Kárpát u. 56.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-003074/6. 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) „KLÁRI VIRÁG” Kereskedelmi
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és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1061
Budapest, Anker köz 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 667061;
adószáma: 12335093-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ESI-PARTS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1161 Budapest, Rákospalotai Határ út 37. 2. em. 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
24.Fpk.01-07-001368/13. 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) SHEMSY Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: SHEMSY Kft.) (1117 Budapest, Budafoki
u. 111–113.; cégjegyzékszáma: 01 09 671999; adószáma:
12374263-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
2.Fpk.01-06-004913/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hun-Tex 98. Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1102 Buda-
pest, Szent László tér 20. 2. em. 233.; cégjegyzékszáma:
01 09 673145; adószáma: 12384365-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1203 Budapest, Kálmán u. 20. sz.
1125 Budapest, Mátyás király út 12.
1037 Budapest, Zay út 1–3.
1037 Budapest, Zay u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002728/7. 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) CEREBRON Számítástechnikai
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1163
Budapest, Petra u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 676117;
adószáma: 11775740-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1161 Budapest, Ottó u. 24/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-005218/6. 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) MOSKOVICH Ingatlanfor-
galmi, -Kezelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (1061 Budapest, Jókai
tér 3. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 679015; adószá-
ma: 11835215-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOSKOVICH Ingatlanforgalmi, -Kezelõ és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-000330/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „NOVUM-TURBO” Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1039 Budapest, Hadriánusz u. 5.; cégjegyzék-
száma: 01 09 679370; adószáma: 10620290-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-000595/16. 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) AK SYS Hungary Számítástech-
nikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1031 Budapest, Vízimolnár u. 9. fszt.
23152/147 hrsz.; cégjegyzékszáma: 01 09 680713; adó-
száma: 11872122-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest, Korompai u. 21–23. A ép. 2. em. 9.
1124 Budapest, Jagelló u. 28.
Jogelõd(ök):
AK SYS Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedel-

mi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-002726/9. 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) PhN Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139 Budapest, Váci
út 95.; cégjegyzékszáma: 01 09 680812; adószáma:
11873996-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Pharma Nord Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1062 Budapest, Székely Bertalan u. 3. 2. em. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-001070/16. 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) WEN YANG Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1195 Budapest,
Árpád u. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 681540; adószáma:

11887937-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-
nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-003933/6. 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) MIMEX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1074 Budapest, Dob u. 11. 2. em. 11.; cégjegyzék-
száma: 01 09 681694; adószáma: 11890458-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MIMEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004466/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Buda Building Építõipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 49. 1. em. 6.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 685174; adószáma: 11957638-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-001453/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VarDor Bécsi Sörözõ Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1053 Budapest, Papnövelde u. 8.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 685194; adószáma: 11958093-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II /17.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-000016/10. 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) „Horizont-Repülõiskola”
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1048 Budapest, Pácoló u. 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 689619; adószáma: 10895333-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PIRAT 6541 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
REP-AIR Repülõgépjavító Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
REP-AIR Repülõiskola és Repülõgép-üzemeltetõ Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Felsõ Zöldmáli u. 102/B
2030 Érd, Szabadság tér 11.
1145 Budapest, Szugló u. 68. 1. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-002044/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IVT Szállítmányozási és Csomago-
lástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (1035 Bu-
dapest, Vörösvári út 29., rövidített elnevezése: IVT Kft.,
telephelye: 1036 Bp., Vörösvári út 29.; cégjegyzékszáma:
01 09 691854; adószáma: 12545072-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II . em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 136

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004003/5. 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) ASSAF Tanácsadó, Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 3. fszt. 3.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 692154; adószáma: 12550911-1-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-004506/10. 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) EUROBUILD 2000 BERUHÁZÓ
ÉS INGATLANFORGALMAZÓ Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elneve-
zése: EUROBUILD 2000 Kft. „v. a.”) (1094 Budapest,
Páva u. 9–11. 3. em. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 692222;
adószáma: 12552054-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-005711/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Berki Family Fuvarozó, In-
gatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1121 Budapest, Törökbálinti út 71.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 695041; adószáma: 12614442-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004807/5. 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) Fruit International Trade Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1239 Budapest, Nagykõrösi utca 353.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 701765; adószáma: 12752474-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005411/5. 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) GERDO-TRADE Kereske-
delmi Kft. „végelszámolás alatt” (1064 Budapest, Rózsa
utca 97/B; cégjegyzékszáma: 01 09 708243; adószáma:
12885000-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-06-006535/22. 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) Független Biztosítási Alkusz és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1155 Buda-
pest, Mézeskalács tér 17. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 708836; adószáma: 12897403-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-001277/23. 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) FITESZ FÉMIPARI TER-
VEZÕ ÉS SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (rövidített elnevezése: FITESZ Kft.) (1132
Budapest, Visegrádi u. 59–61.; cégjegyzékszáma: 01 09
709594; adószáma: 12911536-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként 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
2.Fpk.01-07-003998/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szigmasoft Informatikai, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1132 Budapest, Csanády u. 7.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 710402; adószáma: 12927885-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szigmasoft Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1063 Budapest, Kmetty György u. 14. 1. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003960/5. 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) PRO-LAK 2003. Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1082 Budapest, Vajdahunyad
u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 712344; adószáma:
12966512-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Bu-dapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-000529/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VáradKöve Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1074 Buda-
pest, Csengery utca 5. 1. em. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09
715622; adószáma: 13036106-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-001513/22. 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) Házköz Ingatlanberuházó és In-
gatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1135 Budapest, Szent László u. 86.; cégjegyzékszáma:
01 09 716861; adószáma: 13061902-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-002855/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GLOBÁL ESZTÉTIKA Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1045 Budapest, Virág u. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09
719963; adószáma: 13125134-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1045 Budapest, Rózsa u. 26. 3. em. 13.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-000890/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TESEC Ingatlanforgalmazó
Beruházó és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1203 Budapest, Vízisport u. 9. 1. em. 11.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 720407; adószáma: 13134015-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TESEC Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002551/8. 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) PLAYER S & M Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201 Buda-
pest, Alsóteleki u. 63.; cégjegyzékszáma: 01 09 722506;
adószáma: 13181017-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1076 Budapest, Thököly út 2. alagsor 18.
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
24.Fpk.01-07-002949/13. 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) Full House Hungary Építõ-
ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (rövidített elnevezése: Full House Hun-
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gary Kft.) (1139 Budapest, Üteg u. 31.; cégjegyzékszáma:
01 09 722764; adószáma: 13186933-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gaz-
dasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-000120/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) O.R.A. 2000 Ruházati, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1194 Bu-
dapest, Varjú Kálmán u. 42., rövidített elnevezése: O.R.A.
2000 Kft., fióktelepe: 1065 Bp., Szondi u. 37/C; cégjegy-
zékszáma: 01 09 725005; adószáma: 12862597-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2858 Császár, Ady Endre utca 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-002527/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) W.B.S Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1165 Budapest,
Arany János utca 55.; cégjegyzékszáma: 01 09 725588;
adószáma: 12269585-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2117 Isaszeg, Április 6. u. 76–78.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. em. 3. Le-
vélcím: 3501 Miskolc, Pf. 540.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-005947/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) KISCSÉVPUSZTA Projekt
Mezõgazdasági Korlátolt Felelõsségû Társaság (1222
Budapest, Gyár u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 727585;
adószáma: 13288066-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1048 Budapest, Lakkozó u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-001154/16. 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) FE-DA-BAU Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1139 Budapest, Üteg utca 31. fszt.; cégjegyzékszáma:
01 09 729468; adószáma: 13324993-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp. Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-001631/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VESZ TRANS Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1117 Budapest, Erõmû u. 6. II . em. 4., rövidített el-
nevezése: VESZ TRANS Kft., fióktelepe: 8086 Felcsút,
Kolozsvári u. 12/ A, korábbi fióktelepe: 8086 Felcsút,
Fõ u. 7/A.; cégjegyzékszáma: 01 09 731234; adószáma:
12924875-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VESZ TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2091 Etyek, Temetõ utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-001357/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Ypszilon Faipari, Belsõépítészeti és
Kereskedelmi Kft. (1135 Budapest, Kis Gömb utca 11.,
rövidített elnevezése: Ypszilon Kft.; cégjegyzékszáma:
01 09 731767; adószáma: 13369987-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
27.Fpk.01-06-002586/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INVESTNET CONSULTING
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1134 Budapest, Kárpát u. 40.; cégjegyzékszáma:
01 09 734823; adószáma: 13431295-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-002898/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Szitu Bútor” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1126
Budapest, Királyhágó tér 2.; cégjegyzékszáma: 01 09
736047; adószáma: 13455015-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

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
11.Fpk.01-06-004065/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Rét-Ép’ 78 Építészeti és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1013 Buda-
pest, Roham u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 860204; adó-
száma: 13533191-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
Rét-Ép’78 Építészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-002993/9. 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) G-HAIR Szépségápolási és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1052
Budapest, Apáczai Csere János u. 17.; cégjegyzékszáma:
01 09 869152; adószáma: 13709022-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-006994/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „FERTEK ’98” Fémipari, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1039 Budapest, Jós út 9. 6. em. 18.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 871956; adószáma: 11604220-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2485 Dinnyés, Alkotmány u. 9.
2051 Biatorbágy, Dózsa György u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gaz-

dasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-06-006954/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Konzolfix Fõvállalkozói és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1196
Budapest, Petõfi Sándor u. 134/A.; cégjegyzékszáma:
01 09 872801; adószáma: 11114073-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
HARDKER ’96. Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001155/8. 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) Darvai & Darvai Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1093
Budapest, Bakáts u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 874604;
adószáma: 13112981-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
COOLTURA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2315 Szigethalom, Bem utca 20/1.
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. utca 3–5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-

nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-001321/8. 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) FÉM TERMELTETÕ ÉS SZOL-
GÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSA-
SÁG (1037 Budapest, Bécsi út 269., korábbi székhely:
5420 Túrkeve, Bécsi u. 269.; cégjegyzékszáma: 01 09
876959; adószáma: 13704883-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5420 Túrkeve, Koós u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003449/8. 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) AIR FLOW HUNGARY Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1131 Budapest, Fivér u. 4/A I. em. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 881521; adószáma: 13442020-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2131 Göd, Béke u. 73.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000428/8. 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) Horváth és Társa Kereske-
delmi Szolgáltató Betéti Társaság (7300 Komló, Hegy-
hát utca 7. IV. em. 17.; cégjegyzékszáma: 02 06 071722;
adószáma: 21846333-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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.02-07-000372/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „COLMET” BÁDOGOS-
TETÕFEDÕ NAGYKERESKEDELMI ÉS SZOL-
GÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSA-
SÁG (7630 Pécs, Alkotás u. 3.; cégjegyzékszáma: 02 09
064091) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000330/10. 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) TAMÁS Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7635 Pécs, Sas dûlõ 8.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 065355; adószáma: 11548230-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SIPOS ÉS TÁRSA KERESKEDELMI KORLÁTOLT

FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
Sipos-Élker Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Kodály Z. u. 26. IV/1.
7632 Pécs, Szabadság u. 29.
7632 Pécs, Dóra utca 8. II . em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000616/4. 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) R-KA WEIN Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6500 Baja, Bara utca 4/D 2. em. 7.; cégjegyzékszáma:
03 06 110077; adószáma: 20751148-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
R-KA WEIN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III . em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000468/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „RENOVA-SZÁRAZÉPÍ-
TÕ” Építõipari Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Tár-
saság (6000 Kecskemét, Batthyány u. 25. 7. em. 31.; cég-
jegyzékszáma: 03 06 112460; adószáma: 21786071-2-03)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000523/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FORTUNA Z.SZ.B . Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6236 Tázlár, Jókai u. 17.; cégjegyzékszáma: 03 09
108984; adószáma: 12646991-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Ipoly utca 1/A
6000 Kecskemét, Avar u. 4.
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.03-07-000522/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PODUJEVO Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6134
Kömpöc, Csücskõ dûlõ tanya 52-2.; cégjegyzékszáma:
03 09 110226; adószáma: 12944464-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6422 Tompa, Kossuth u. 31/A
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000521/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HON-BAN Húsfeldolgozó
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6400 Kiskunhalas, Hunyadi utca 17.; cégjegyzék-
száma: 03 09 113722; adószáma: 13762177-2-03) 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-07-000547/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Diving Land Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6500 Ba-
ja, Kölcsey F. utca 102. I. em. 5.; cégjegyzékszáma: 03 09
113846; adószáma: 12788312-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1044 Budapest, Fiumei u. 25.
7623 Pécs, Maléter Pál utca 20. 3. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A I. em. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000551/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SG AGRO Mezõgazdasági
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6500 Baja, Téglás utca 28.; cégjegyzékszáma:
03 09 114258; adószáma: 13396228-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Pincehely AGRO Mezõgazdasági Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7084 Pincehely, Kossuth utca 1.
7013 Cece, Csók István utca 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000233/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Horváth Elemér és Társa
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (5502 Gyomaendrõd, Táncsics u. 22/1.; cégjegyzék-
száma: 04 09 005637; adószáma: 12885907-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-07-000235/7. 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) FEDERÁL PROFIT Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 19. 3. em. 26.; cégjegy-
zékszáma: 04 09 006123; adószáma: 13155337-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000427/8. 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) DIA-CONTROL Gazdasági
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Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1091 Budapest, Páva u. 23.; cégjegyzékszáma: 01 09
881550; adószáma: 10664128-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DIA-GOLD-NIK Tanácsadó Kft.
DIA-CONTROL Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MONINVEST Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Csabai kapu 46.
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
5.Fpk.05-07-000508/7. 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) CAR-LAMINA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3416 Tard, Rákó-
czi u. 28.; cégjegyzékszáma: 05 06 006970; adószáma:
21317521-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Zamenhof u. 4. fszt. 2. szám
3531 Miskolc, Vászonfehérítõ u. 22. I/1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3300 Eger, Sóház u. 6.
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
7.Fpk.05-07-000640/5. 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) KITTI Szeretetotthon, Szociális
és Ellátó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3653
Sajópüspöki, Rákóczi út 55.; cégjegyzékszáma: 05 06

012202; adószáma: 21094206-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KITTI Szeretetotthon, Szociális és Ellátó Betéti Tár-

saság
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
6.Fpk.05-07-000494/7. 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) Frankie Security Vagyonvé-
delmi Kereskedelmi és Oktatási Betéti Társaság (3579
Kesznyéten, Felszabadító út 4.; cégjegyzékszáma: 05 06
012961; adószáma: 24531203-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FRANK SECURITY Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és

Oktatási Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2360 Gyál, Vak Bottyán u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-07-000492/7. 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) Raffaelo-Bau Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (3925 Prügy, Kodály Zol-
tán út 57.; cégjegyzékszáma: 05 06 015070; adószáma:
22135935-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000589/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OPTIRON Ipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. (3600 Ózd, Mogyorósvölgy
u. 34.; cégjegyzékszáma: 05 09 008062; adószáma:
11958392-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000567/5. 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) MEZ-BAU Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3627 Domaháza,
Béke utca 17.; cégjegyzékszáma: 05 09 014244; adószá-
ma: 13262639-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2422 Mezõfalva, Semmelweis utca 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000235/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „NEMESFA” Kereskedelmi,
Gyártó, Szolgáltató Ipari és Mezõgazdasági Szövet-
kezet (6600 Szentes, Kossuth u. 17.; cégjegyzékszáma:
06 02 000575; adószáma: 12577143-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Energó-Gázépszer Ipari és Szolgáltató Szövetkezet
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Szilvás út 24. 7. em. 2.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS
CONSULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Va-
gyonértékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegy-
zékszáma: 01 10 042573.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000460/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZEGED-KLÍMA Klíma-
és Légtechnikai Betéti Társaság (6725 Szeged, Móra
utca 52.; cégjegyzékszáma: 06 06 011676; adószáma:
20721732-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6725 Szeged, Petõfi S. sugárút 83. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000466/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BB-Bau 2005 Építõipari Betéti
Társaság (6723 Szeged, Olajbányász tér 1. mfszt. 14.; cég-
jegyzékszáma: 06 06 015154; adószáma: 22234993-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7. (1581 Budapest, Pf. 108.), cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000405/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PEMATBETON Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6750 Algyõ, Tüskevár u. 3.; cégjegyzékszáma: 06 09
008177; adószáma: 11956527-2-06) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
TAMÁS ÉS FIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Agrofux 2002 Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3564 Hernádnémeti, Alkotmány u. 1.
3531 Miskolc, Bársony János u. 41. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000420/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) T.S. Épületgépészeti Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (6762 Sándorfalva, Jókai u. 61.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 009483; adószáma: 13358293-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey
u. 13. II . em. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000573/4. 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) GOLD SUN RIVER Nemzetközi
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (6723 Szeged, Lomnici u. 39/B.; cégjegy-
zékszáma: 06 09 010165; adószáma: 11906388-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GOLD SUN RIVER Nemzetközi Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Uszoda utca 52.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding

Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cég-
jegyzékszáma: 06 10 000226.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000293/10. 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) DIMEX GROUP Kereske-
delmi és Szállítmányozó Betéti Társaság (2484 Gár-
dony–Agárd, Vasút utca 24.; cégjegyzékszáma: 07 06
011611; adószáma: 21463691-2-07) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSIRU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ln . 47.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042004.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000454/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ASCÁNIA Mezõgazdasági Kereske-
delmi, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8000 Székesfehérvár, Becskereki utca 42.; cégjegy-
zékszáma: 07 09 011762; adószáma: 11235189-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ELEONÓRA Vagyonkezelõ, Tanácsadó és Befektetõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság
ELEONÓRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegyzék-
száma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000270/10. 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) HOMLOKZATFÉM 2004.
Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 10. 4. em. 20.; cég-
jegyzékszáma: 07 09 012127; adószáma: 13712165-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11 .; 1581 Budapest Pf. 108., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000292/7. 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) SECOND CHANCE Keres-
kedelmi Betéti Társaság (9495 Kópháza, Ady Endre
utca 12.; cégjegyzékszáma: 08 06 012718; adószáma:
22203809-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti
Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6., cégjegy-
zékszáma: 13 09 083631.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000204/8. 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) „RIVER-TRADE” Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9028 Gyõr, Fe-
hérvári utca 75.; cégjegyzékszáma: 08 09 002564; adószá-
ma: 10705311-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9026 Gyõr, Gyümölcs u. 4.
9023 Gyõr, Táncsics u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000113/17. 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) RCB Építõ Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (9431 Fertõd, Mezõ utca 3. A ép. 1. lház.
f. 1.; cégjegyzékszáma: 08 09 005190; adószáma:
11404817-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
RCB Ingatlank özvetítõ és Építõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9431 Fertõd, Mikes Kelemen u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000814/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DUNDAS Export Import
Kereskedelmi Betéti Társaság (4025 Debrecen, Simon-
ffy utca 7. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 009324; adó-
száma: 20643993-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DUNDAS Export Import Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Hajnal utca 17.
4029 Debrecen, Csapó utca 40. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-06-000515/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÚJLAP Tanácsadó és Szolgáltató Be-
téti Társaság (4060 Balmazújváros, Halász utca 12/A; cég-
jegyzékszáma: 09 06 011288; adószáma: 21183014-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/ A. l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000631/9. 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) SZIN-EZEK Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4033 Debrecen,
Keresszegi utca 93. A ép.; cégjegyzékszáma: 09 06
012497; adószáma: 21789823-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

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.09-07-000847/6. 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) ZT JÁTÉK Kereskedelmi Betéti
Társaság (4031 Debrecen, Derék u. 88. fszt. 2.; cégjegy-
zékszáma: 09 06 013939; adószáma: 22191131-1-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZT JÁTÉK Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000815/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALUCONA Építõipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4181 Nádudvar, Kossuth u. 43.; cégjegyzékszáma:
09 09 002077; adószáma: 11146285-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALUCONA Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000512/11. 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) PSQ Kereskedelmi, Sport és
Management Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034
Debrecen, Nagybánya u. 21/B.; cégjegyzékszáma: 09 09
008455; adószáma: 12757194-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
PSQ Sport és Management Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000451/9. 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) BAROSS-ÉP Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debrecen,
Széchenyi u. 62. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 09 09
011912; adószáma: 13575869-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000696/6. 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) PORISOL Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (4027 Debrecen, Domokos
Lajos u. 26. 7. em. 32.; cégjegyzékszáma: 09 09 012633;
adószáma: 12998731-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6762 Sándorfalva, Fürj u. 23.
Nem bejegyzett székhelye(i):
6766 Dóc, Bodorszék utca 16–1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000336/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) ROMEGTA Vendéglátó Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3300 Eger, Rákóczi u. 46. 2. em. 15.; cégjegyzékszáma:
10 06 023975; adószáma: 20701576-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ROMEGTA Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Töviskes tér 6. 4. em. 14.
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.10-07-000001/16. 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) BOLYONGÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3214 Nagyréde, Atkári
út 80.; cégjegyzékszáma: 10 06 024913; adószáma:
21354823-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BOLYONGÓ TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti 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.10-07-000291/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FOGARAS-B.SZ. Építõ-

ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(3300 Eger, Szarvas Gábor u. 7.; cégjegyzékszáma: 10 06
026339; adószáma: 22271879-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-
ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000337/4. 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) „ko-ra” 2001 Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3300
Eger, Hadnagy u. 32.; cégjegyzékszáma: 10 09 024422;
adószáma: 12589601-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ko-ra” 2001 Építõipari 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
3.Fpk.10-07-000297/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) C-E CELEBRATION Nyí-
lászáró Kereskedelmi és Rendezvényszervezõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Telekessy utca 12.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 10 09 026343; adószáma:
13431570-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CELEBRATION EGER Rendezvényszervezõ Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
C-E CELEBRATION Rendezvényszervezõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
C-E Celebration Rendezvényszervezõ Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Szvorényi u. 24.
3300 Eger, Hell Miksa u. 18. 9. em. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000269/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARCHICON 2001 Mérnöki
Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3353 Aldebrõ, József Attila utca 1.; cégjegyzékszá-
ma: 10 09 027594; adószáma: 12603239-2-10) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARCHICON 2001 Mérnöki Szolgáltató Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
ARCHICON 2001 Mérnöki Szolgáltató Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 10. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000375/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VITAI AGRIA Gépjármû
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3300 Eger, Rákóczi út 94.; cégjegyzékszáma: 10 09
027765; adószáma: 12740325-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
VITAI AGRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Rákóczi út 94.
1096 Budapest, Haller út 25. D ép. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén utca 38. fszt. l., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000372/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VITAI EGER Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300
Eger, Rákóczi út 94.; cégjegyzékszáma: 10 09 027804;
adószáma: 11476180-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
V. GOLD AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Teleki László u. 1.
3300 Eger, Rákóczi u. 1301/3.
3300 Eger, Rákóczi út 94.
1096 Budapest, Haller út 25. D ép. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén utca 38. fszt. l., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070276/10. 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) KRISTÓF-BAU Építõipari, Szol-
gáltató Betéti Társaság (2532 Tokod, Pataksor út 2.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 008629; adószáma: 21811386-2-11)
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
1.Fpk.11-07-070622/7. 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) EDUCATIO-3 Pedagógiai és
Kulturális Betéti Társaság (2943 Bábolna, Mezõ Imre
utca 8.; cégjegyzékszáma: 11 06 008758; adószáma:
20633547-1-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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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.11-07-070611/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CSILLAG Húsfeldolgozó és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Tavasz-
mezõ utca 2.; cégjegyzékszáma: 11 06 009045; adószáma:
21945511-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070688/10. 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) Czifra Trans Fuvarozási Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (2890 Tata, Latinka
Sándor utca 7.; cégjegyzékszáma: 11 06 009135; adószá-
ma: 21979323-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Czifra Trans Fuvarozási Betéti Társaság
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.11-07-070202/9. 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) Phy-Security Biztonsági Beté-
ti Társaság (2800 Tatabánya, Erõmû tér 7/B 2. em. 3.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 009663; adószáma: 21821141-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9494 Sopron-Balf, Fõ utca 77.

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.11-06-070473/15. 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) TIPLEX Nemzetközi Faipari és
Kereskedelmi Kft. (2500 Esztergom, Táti út. 28.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 000517; adószáma: 10347957-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2509 Esztergom-Kertváros, Damjanich u. 103.
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.11-07-070278/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) P+G 3000 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2521 Csolnok, Vö-
rösmarty M. utca 3.; cégjegyzékszáma: 11 09 005709;
adószáma: 11473077-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2521 Csolnok, Tulipán utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 6000 Kecske-
mét, Horváth D. krt. 14., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070496/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M.A-INVEST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2541 Lá-
batlan, 1605/2. hrsz.; cégjegyzékszáma: 11 09 005805;
adószáma: 11400868-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„SUGAR INVEST” Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9143 Enese, Petõfi S. u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070058/13. 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) QUALIBAU Építõipari Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (2837 Vértesszõlõs, Vértes
u. 14.; cégjegyzékszáma: 11 09 005929; adószáma:
12023871-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
QUALIBAU Építõipari Kft.
QUALIBAU Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
QUALIBAU Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság

„felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
1141 Budapest, Örs vezér út 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070635/11. 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) GARATEX Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890
Tata, Vértesszõlõsi út 21.; cégjegyzékszáma: 11 09
006981; adószáma: 11780988-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi ki-
rendeltség címe: 1037 Budapest, Zay u. 1–3., Levélcím:
1388 Budapest, Pf. 51.)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070643/9. 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) NÉGYZETMÉTER Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2840 Oroszlány,
Haraszthegyi út 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 007275; adó-
száma: 11873068-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Jogelõd(ök):
Mûvelõdésügyi Beruházási Vállalat
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 6000 Kecske-
mét, Horváth D. krt. 14., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070549/7. 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) Ergo-Pont Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Jókai u. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 007359; adószáma:
11908593-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
Ergo-Pont Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 108., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070554/6. 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) „COIFF’ BEAUTY HOU-
SE” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2500 Esztergom, Kiss János altábornagy út 71.; cégjegy-
zékszáma: 11 09 007468; adószáma: 11945462-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NSPR Export-Import Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Kiss János alt. út 31.
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2500 Esztergom, Béke tér 50. 2. em. 5.
2500 Esztergom, Petõfi út 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070525/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BROTNETTI Sütõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2941 Ács, Gyár utca 7.; cégjegy-
zékszáma: 11 09 007941; adó-száma: 12574078-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elren-delte.

Elõzõ elnevezése(i):
WEST Sütõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2941 Ács, Gárdonyi utca 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 108., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070126/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DUNACÉL Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2948 Kisigmánd, Újpuszta.; cégjegyzékszáma: 11 09
008531; adószáma: 12775468-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2900 Komárom, Tópart út 6/A 3. em. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070077/14. 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) ZSÁMBÉKI MEDENCE TÉSZ
Gyümölcstermelõi, Értékesítõ Szervezet Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Hajnal út 10.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 008595; adószáma: 12801138-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZSÁMBÉKI MEDENCE TÉSZ Gyümölcstermelõ, Ér-

tékesítõ Szervezet Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„ZSÁMBÉKI MEDENCE Gyümölcstermelõ, Értéke-

sítõ Szervezet” / TÉSZ / Korlátolt Felelõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
BUDA TÉSZ Gyümölcstermelõi, Értékesítõ Szervezet

Korlátolt Felelõsségû Társaság
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.11-07-070182/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VB Konsztruktor Építõipari Kivite-
lezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (2831 Tarján, Gyer-
melyi utca 11.; cégjegyzékszáma: 11 09 009502; adószá-
ma: 13099608-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070280/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TA-ZSU TEAM Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2800 Tatabánya, Petõfi S. út 15.; cégjegyzékszáma:
11 09 009895; adószáma: 13223074-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 6000 Kecske-
mét, Horváth D. krt. 14., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070242/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Mobil Men Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Kiss
János altábornagy út 16.; cégjegyzékszáma: 11 09 010236;
adószáma: 13325396-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Mobil-Plusz Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi ki-
rendeltség címe: 1037 Budapest, Zay u. 1–3., Levélcím:
1388 Budapest, Pf. 51.)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070272/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szabolcsi ÉP.BAU Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2541 Lábatlan, Zalka Máté ltp. 20/9.; cégjegyzékszáma:
11 09 010528; adószáma: 13026619-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4335 Kántorjánosi, Arany J. u. 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070412/9. 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) DIAMOND-XT Ipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 54. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 11 09 011184; adó-
száma: 13259091-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest, Ördögmalom u. 3. 1. em. 5.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070172/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÛHÓ HÁROM Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 011420; adó-
száma: 12965274-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VARGA ÉS TÁRSA Építõipari Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
VARGA EGYSZEMÉLYES Építõipari Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8741 Zalaapáti, Diófasor u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070602/6. 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) HOLALÉ NOVEMBER
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09
012268; adószáma: 13433424-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUMAN POWER HUNGARY Munkaerõ-közvetítõ és

Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
HUMAN TOP Munkaerõ Kölcsönzõ Személyzeti Szol-

gáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Ganz Ábrahám út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. 1/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070145/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IN-HOR Ingatlanberuházó és
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Honvéd utca 39.; cégjegyzékszáma: 11 09 012319; adó-
száma: 12985306-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Tóvárosi lnd. 9–13. fszt. ép. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070462/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CODENOVA Gyártó és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom,
Bánomi ltp. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012325; adó-
száma: 12725717-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CODENOVA Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1066 Budapest, Teréz krt. 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070629/11. 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) KONYEC MÁRCIUS Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09
012476; adószáma: 13668310-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALCORA-ÕR Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Bártfai utca 44. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000219/7. 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) FORGET PLUSZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2648 Patak, Kossuth út 10/C; cégjegyzékszáma: 12 09
005219; adószáma: 11899859-2-12) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Virág utca 15. 2. em. 11.
1154 Budapest, Bercsényi utca 67.
1171 Budapest, Szigetcsép utca 29.
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
8.Fpk.13-07-000091/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kutasok Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, elõzõ elnevezé-
se: Kerecsendi Benzinkút Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (1149 Budapest, Mexikói út 3. Elõzõ székhelye: 2000
Szentendre, Nefelejcs utca 3.; cégjegyzékszáma: 01 09
876789) 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
12.Fpk.13-07-001659/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) RUBINEKNÉ ÉS KOVÁCS Ipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „v. a.”
(2000 Szentendre, Aranyossi Pál u. 15.; cégjegyzékszáma:
13 06 014478; adószáma: 24505729-2-13) 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
8.Fpk.13-06-001540/15. 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) GATTINA kereskedelmi betéti
társaság (2045 Törökbálint, Arany J. u. 5.; cégjegyzék-
száma: 13 06 017585; adószáma: 24533346-2-13) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001941/8. 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) Carlex Gipsztermék Készítõ
és Kereskedõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2360 Gyál, Árpád utca 122.; cégjegyzékszáma: 13 06
021804; adószáma: 24570404-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001542/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PANKI -DOOR Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2071 Páty, Körtés

utca 6.; cégjegyzékszáma: 13 06 037910; adószáma:
20740351-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001269/7. 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) GERENCSÉR-BUCÓ Élel-
miszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társa-
ság (2234 Maglód, Fõ u. 74. Fióktelep: 1172 Budapest,
Diadal u. 17.; cégjegyzékszáma: 13 06 038463; adószáma:
20777300-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazda-
sági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001942/5. 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) Delis Jolánta és Társa Kereske-
delmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2310 Szi-
getszentmiklós, Ostorfa utca 13.; cégjegyzékszáma: 13 06
039534; adószáma: 20933005-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001216/6. 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) VINS 2001. KERESKEDELMI,
SZOLGÁLTATÓ és SZERVEZÕ Betéti Társaság
(2711 Tápiószentmárton, Klapka Gy. út 14. Telephelye:
2711 Tápiószentmárton, Kossuth L. u. 24.; cégjegyzékszá-
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ma: 13 06 042802; adószáma: 21128833-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001418/5. 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) Panda Klub Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2120 Dunakeszi, Piroska
utca 25.; cégjegyzékszáma: 13 06 043731; adószáma:
21184840-2-13) 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
11.Fpk.13-07-001695/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FEHÉR TATU Vendéglátó-
ipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(2030 Érd, Kastély utca 13.; cégjegyzékszáma: 13 06
046184; adószáma: 21474543-2-13) adós felszámolását
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
2.Fpk.13-07-001416/5. 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) Bet-Pet Építõipari Szolgál-
tató Betéti Társaság (2030 Érd, Börzsönyi utca 28.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 049521; adószáma: 21835814-2-13)
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
5.Fpk.13-07-001700/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VÉDÕSZÁRNY-PLUS Biztonsági
Szolgálat Betéti Társaság (2030 Érd, Kárpáti út 9.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 050744; adószáma: 21905656-1-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001558/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) START AD ASTRA Asztrológiai,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2626
Nagymaros, Fehérhegy utca 69.; cégjegyzékszáma: 13 06
051294; adószáma: 21926387-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-000699/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „MESTER III” Építõipari
Betéti Társaság (2634 Nagybörzsöny, Petõfi utca 2.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 054073; adószáma: 20765718-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001139/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Szabó és Szabó 2005. Keres-
kedelmi Betéti Társaság (2220 Vecsés, Széchenyi u. 34.
Fióktelepe: 1239 Budapest (Nagybani Piac), Nagykõrösi
út 353.; cégjegyzékszáma: 13 06 055273; adószáma:
22205131-2-13) 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
2.Fpk.13-07-001270/8. 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) T B TRANSPORT 2000. SZÁL-
LÍTÁSI BETÉTI TÁRSASÁG (2440 Százhalombatta,
Kodály Zoltán sétány 30.; elõzõ székhelye: 1046 Buda-
pest, Farkaserdõ u. 17. 7. em. 21.; cégjegyzékszáma: 13 06
057693; adószáma: 20738271-2-13) 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
11.Fpk.13-07-001496/12. 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) VILLA HUNGÁRIA Kereskedel-
mi és Szolgáltató korlátolt felelõsségû társaság (2330
Dunaharaszti, Bercsényi u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09
071860; adószáma: 12129283-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001215/8. 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) Regionális Buszközlekedési Vál-
lalkozás Korlátolt Felelõsségû Társaság (2144 Kerepes,
Vasút u. 42.; cégjegyzékszáma: 13 09 072667; adószáma:
12155839-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001245/8. 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) LIGET 2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2335
Taksony, Sziget nyaraló 11.; cégjegyzékszáma: 13 09
080593; adószáma: 12406362-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2330 Dunaharaszti, Rózsa u. 87/A
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
2.Fpk.13-06-002536/21. 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) Longaminus Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság; elõzõ név: MEKONG Ke-
reskedelmi Kft. (2600 Vác, Rácz Pál út 8. 4. em. 13.; fiók-
telepe: 2216 Bénye, Kossuth Lajos u. 50.; cégjegyzékszá-
ma: 13 09 082824; adószáma: 11881137-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001313/8. 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) LUKÁCSI és TÁRSA Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
elõzõ elnevezése GÉCZY és TÁRSA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2191 Bag,
Nefelejcs utca 11., elõzõ címe 2191 Bag, Szõlõ u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 083204; adószáma: 11750606-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001541/7. 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) PLANO 2K Ipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310 Szigetszent-
miklós-Lakihegy, 12160 hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 09
083876; adószáma: 11946920-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, 0266/48 hrsz.
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
12.Fpk.13-06-002616/17. 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) BERECBAU Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gö-
döllõ, Szent János u. 40.; cégjegyzékszáma: 13 09 092454;
adószáma: 12916885-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001767/6. 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) INTER-GROUP Nemzetközi
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 17. Fióktelepei:
4033 Debrecen, Vámospércsi u. 57., 6720 Szeged, Petõfi
sugárút 47., 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1., 7624
Pécs, Õz u. 5., 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 095031; adószáma: 12241015-2-13) 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
11.Fpk.13-07-001766/6. 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) ÁBRÓK MÛVEK Mûanyag-
ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2767 Tápiógyörgye, Budai Nagy Antal u. 26.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 097518; adószáma: 13199818-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001209/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SLEKIKER Kereskedelmi
és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2365
Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky út 6/C; cégjegyzékszáma: 13 09
098385; adószáma: 13244963-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2370 Dabas, Viola utca 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001622/6. 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) MAXIMA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2053 Herceg-
halom, Széchenyi utca 1. Fióktelep: 1106 Budapest, Mag-
lódi út 16.; cégjegyzékszáma: 13 09 098408; adószáma:
10611704-2-13) 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
7.Fpk.13-07-000802/6. 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) Viator & Vektor Hu Szállítmá-
nyozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045 Törökbá-
lint, Dulácska utcában 3214/4 hrsz.; cégjegyzékszáma: 13
09 099517; adószáma: 13141334-2-13) adós felszámolá-
sát 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
3.Fpk.13-07-001148/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Cape Creus Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (2030Érd, Hargitai utca 15. Fióktelepe:
1056 Budapest, Belgrád rkp. 26.; cégjegyzékszáma: 13 09
100228; adószáma: 13342913-2-13) 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
8.Fpk.13-07-001010/8. 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) EURO OFFICE 88. Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2013 Pomáz, Kond u. 5.; cégjegyzékszáma: 13 09
100473; adószáma: 12617005-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. 3. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001331/7. 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) TREND PLUSZ Ipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2440 Százhalombatta, Pacsirta utca 9.; cégjegyzék-
száma: 13 09 101055; adószáma: 13381949-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001226/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „ÉRDI PAINTBALL” Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2030 Érd, Bagoly utca 11.; cégjegyzékszáma: 13 09
102299; adószáma: 13444943-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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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
2.Fpk.13-07-001439/6. 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) Z. A. Kõ & Kövön Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000
Szentendre, Bérc köz 1.; elõzõ székhelye: 1063 Budapest,
Szondi u. 62. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 103547;
adószáma: 12971248-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001748/6. 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) BOGU-GUBO Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2461
Tárnok-öreghegy, Zapánszky utca 4/C; cégjegyzékszáma:
13 09 104769; adószáma: 13565963-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-000381/6. 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) REC-ART Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117 Budapest,
Budafoki út 183.; cégjegyzékszáma: 13 09 106916; adó-
száma: 13301260-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-000315/16. 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) SKY CREDIT Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9314
Egyed, Fõ utca 47.; cégjegyzékszáma: 13 09 108353; adó-
száma: 11964184-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
STONE BOOT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
VI-TEX 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, Szilléri sgt. 45. B lház. 8. em. 22.
6729 Szeged, Udvardi J. u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000349/7. 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) KAPOS Agrárszövetkezet (7401
Kaposvár, Ujmajor 1.; cégjegyzékszáma: 14 02 000590;
adószáma: 10078624-3-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Latinca Sándor” Mezõgazdasági Termelõszövetkezet
Jogelõd(ök):
„Latinca Sándor” Mg. Tsz. Kaposvár
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000367/7. 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) FA-NA-LÉ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8600 Siófok, Diófás utca 2.; cégjegyzékszáma: 14 06
304314; adószáma: 25265309-1-14) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MONDEN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
FA-NA-LÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Tanácsház u. 3. II. em. 17.
8600 Siófok, Kele u. 74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II /1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000328/5. 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) Kiss és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Mátyás
király utca 23.; cégjegyzékszáma: 14 06 305087; adószá-
ma: 20558945-2-14) adós felszámolását fõ eljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000293/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VUPE Szolgáltató és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Kanizsai
utca 19.; cégjegyzékszáma: 14 06 305628; adószáma:
20902791-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Géza utca 2.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000320/5. 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) SCHRA-PA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7918 Lakócsa, Petõfi
utca 92.; cégjegyzékszáma: 14 06 305876; adószáma:
21024753-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000410/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KONTAKT 2002 Szolgáltató Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (8600 Siófok,
Koch R. utca 14/A; cégjegyzékszáma: 14 06 306659; adó-
száma: 21529856-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KONTAKT 2002 Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000339/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BALA-METALL Fémfeldol-
gozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8638 Balatonlelle, Szövetség utca 27.; cégjegyzékszáma:
14 09 302912; adószáma: 11485030-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
8638 Balatonlelle, Szövetség u. 25
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmene-dzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000344/5. 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) „GEOFORG PLUS” Beruházó és
Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8600 Siófok, Fõ utca 200.; cégjegyzékszáma: 14 09
305237; adószáma: 12961744-2-14) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000325/5. 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) MULTI-2003 Számítástechnikai
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Magyar utca 29.; cégjegyzékszáma: 14 09
305508; adószáma: 13088567-2-14) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MULTI-2003 Számítástechnikai és Szolgáltató Korlá-

tolt Fele-lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Magyar utca 29.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1193 Budapest, Vécsey utca 1–3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000389/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DOMESTICA Építõipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (8692 Szõlõsgyörök, Táncsics M. utca 1/B; cég-
jegyzékszáma: 14 09 305735; adószáma: 13196925-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DOMESTICA Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000361/5. 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) PISZTRÁNG Ipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8653 Ádánd,
Felszabadulás utca 45.; cégjegyzékszáma: 14 09 306079;
adószáma: 10265839-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2330 Dunaharaszti, Kabók L. u. 6.
2330 Dunaharaszti, Kandó Kálmán u. 6.
2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 82/B
2310 Szigetszentmiklós, Szabó u. 160/5. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000263/9. 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) GÉPEX Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7464 Ráksi, Petõfi utca 1.; cégjegy-
zékszáma: 14 09 307263; adószáma: 13350202-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8253 Révfülöp, Petõfi u. 77.
8253 Révfülöp, Külterület, hrsz. 011.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001141/6. 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) „EX-HAPI” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Futó
u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 085499; adószáma:
25688009-2-15) adós fizetésképtelensé-gét 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
8.Fpk.15-07-000689/7. 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) VÍTA-HERBA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Legye-
zõ u. 43.; cégjegyzékszáma: 15 06 088597; adószáma:
21045886-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Alkony u. 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-

si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000960/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Radó és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 15 06
089942) adós fizetésképtelenségét megállapította és a fel-
számolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma: 01
10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000372/6. 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) MANNANA 2002 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, To-
kaji u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 090376; adószáma:
21455333-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Tokaji út 12. 1. pav. ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001050/6. 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) „ARON-BAU” Kereskedelmi Be-
téti Társaság (4900 Fehérgyarmat, Zöldfa utca 29.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 093736; adószáma: 22221269-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000922/9. 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) TONI-TRANS Kereskedelmi,
Fuvarszervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
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Társaság (4400 Nyíregyháza, Ko-rányi Frigyes u. 40.
1. em. 6.; cégjegyzékszáma: 15 09 060607; adószáma:
10446922-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Darvas J. u. 29.
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
1.Fpk.15-07-000865/7. 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) SZIMMERING-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (4400 Nyíregyháza, Ungvár
stny. 31.; cégjegyzékszáma: 15 09 065263; adószáma:
11652618-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-totta
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZIMMERING-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kõmûves u. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001041/6. 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) „TRIAT PLUSZ” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 35.; cégjegyzékszáma: 15 09
067087; adószáma: 12703676-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000771/12. 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) Digital Logistic Informatikai, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 38.; cégjegyzékszáma:
15 09 067734; adószáma: 12871117-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001064/6. 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) CAR-TRADE-CARE Kereske-
delmi, Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19. 2.
em. 21.; cégjegyzékszáma: 15 09 067845; adószáma:
12899670-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Biofitt Centrum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 53.
4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 75.
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
7.Fpk.15-07-001066/6. 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) SZABÓ FOGADÓIRODA Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (4471 Gávavencsellõ,
Bem J. utca 40.; cégjegyzékszáma: 15 09 070795; adószá-
ma: 13331298-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6.
3561 Felsõzsolca, Radnóti u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000297/5. 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) Veres és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt. (5300 Karcag, Tompa u. 6.; cégjegy-
zékszáma: 16 06 006975; adószáma: 20676838-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elren-delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000292/5. 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) BUKTA ÉS TÁRSA Vendég-
látó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5231
Fegyvernek, Kossuth u. 22.; cégjegyzékszáma: 16 06
007610; adószáma: 21005220-2-16) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BUKTA ÉS TÁRSA Mezõgazdasági és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Ta-

nácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000308/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PIKOLÓ 2004 Vendéglátó és

Kereskedelmi Betéti Társaság (5000 Szolnok, Bocskai
u. 21.; cégjegyzékszáma: 16 06 009092; adószáma:
21909148-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Bocskai u. 21.
5136 Jászszentandrás, Kossuth u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly krt.
3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000272/8. 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) A8 AUDIO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100 Jász-
berény, Október 23. u. 10.; cégjegyzékszáma: 16 09
006075; adószáma: 12496112-2-16) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Vadász utca 8.
5100 Jászberény, Dózsa György út 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000263/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FLOTT BUSZ Személyszál-
lító és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5231
Fegyvernek, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.; cégjegyzékszáma:
16 09 007113; adószáma: 12955983-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válság-kezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000098/10. 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) GERICOM CO. Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100
Szekszárd, Fagyöngy u. 61.; cégjegyzékszáma: 17 09
003864; adószáma: 11971410-2-17) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000089/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIALOG CONSULTING
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(7100 Szekszárd, Alkotmány utca 17.; cégjegyzékszáma:
17 09 005483; adószáma: 12763821-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DIALOG CONSULTING Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Dózsa György út 1.
5000 Szolnok, Tiszaliget sétány 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000288/8. 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) VITO’ és Társa 2001 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8500 Pápa, Szabó E. utca 91.; cégjegyzékszáma: 19 06
506381; adószáma: 21116131-2-19) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VITO’ és Társa 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
VITO’ és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G. út 18–24.
II. em., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000368/7. 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) SÉDNET Számítástechnikai
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200
Veszprém, Victor Hugo u. 23.; cégjegyzékszáma: 19 09
502552; adószáma: 11338062-2-19) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Vilonyai u. l.
8200 Veszprém, Cholnoky u. 34.
8200 Veszprém, Kõhíd u. 11. E ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020203/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Kámán, Kámán Pap” Ke-
reskedelmi és Szállítmányozási Betéti Társaság (8360
Keszthely, Mártírok u. 2.; cégjegyzékszáma: 20 06
037092; adószáma: 21159491-2-20) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (cégjegyzék-
szám: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.)
mint a RÁBA-MOTOR Gyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (cégjegyzékszám: [08 09 008300]; 9027
Gyõr, Budai u. 1.; felszámolóbiztos: Ecsédi András) fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonelemeit:
I. Motor MBO Kft. (Cg.: [08 09 010774]) adóssal

szembeni 325 273 974 Ft tõke + járulékai összegû és a Rá-
ba-Chem Kft. (Cg.: [08 09 008544]) adóssal szembeni
322 292 000 Ft tõke + járulékai összegû követelések.

Irányár: 15 000 000 Ft.
A pályázat lebonyolítására a 2004. évi XXVII. tör-

vénnyel módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõ-
írásai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyonelem nettó irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
az adós cég lakiteleki takarékszövetkezetnél vezetett
52000049-11018434 sz. bankszámlájára legkésõbb a pá-
lyázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyonelem ne-
vesítését, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befizetésének
igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozatot.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámolóbiztos
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban „RÁ-
BA-PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos 6000
Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell be-
nyújtani, melynek határideje:

2008. január 4. 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008. ja-
nuár 11-én 9 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti
irodája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között Ecsédi Andrástól a
06 (76) 486-606-os telefonszámon.

Az ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (cég-
jegyzékszáma: [05 09 000655]; 3530 Miskolc, Görgey
u. 12. I. 2.) mint az EURO-MG Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. (Cg.: [05 09 011107]; 3529 Mis-
kolc, Leszih A. út 23. III. 3.; adószám: [13232948-2-05])
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság:
magánszeméllyel szembeni 4 347 969 Ft követelését,

amely névértéken kerül meghirdetésre.
Irányár: 4 347 969 Ft.
Bánatpénz: 400 000 Ft.
A meghirdetett vagyontárgyra vonatkozó vételi ajánla-

tokat az ADVOCAT Kft. (3526 Miskolc, Hatvanötösök
újta 1. fszt. 2.) címén személyesen, vagy postai úton ehet
benyújtani, cégjegyzés nélküli zárt borítékban, „EURO-
MG Kft. f. a. pályázat” felirattal 2 példányban.

A pályázat benyújtását megelõzõen a pályázó a bánat-
pénzt köteles befizetni az eladó felszámoló szervezet OTP
Bank Rt.-nél vezetett 11734004-20406415 sz. bankszám-
lájára „EURO-MG Kft. f. a. bánatpénz” megjelölésével,
melynek tényét szükséges igazolni. Ezen összeg sikeres
pályázat esetén a vételárba beszámításra, míg sikertelen
pályázat esetén a pályázat elbírálását követõen visszafize-
tésre kerül.

Az ajánlatok benyújtásának határideje a hirdetés Cég-
közlönyben való közzétételét (2007. december 13.) követõ
15. nap 12 óra (munkaszüneti nap esetén az azt követõ
munkanap 12 óra).

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázatok értékelésére a bontást követõ 8 munkana-
pon belül kerül sor, melynek eredményérõl a pályázók írás-
beli értesítést kapnak.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában, vagy a felszámolási eljárás válto-
zásának függvényében az eljárás bármely szakaszában
eredménytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett vagyontárgyakkal kapcsolatos felvilágo-
sítás Szarka Norbert felszámolóbiztostól kérhetõ [telefon:
06 (20) 320-7332].
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A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a LELLEX
Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 301915]; 8638 Balatonlelle, Maort telep 2.) So-
mogy Megyei Bíróság 4. Fpk. 14-07-000189. számú vég-
zésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ:

– PEUGEOT 407 2.0 HDI típusú, dízel gépjármûvet,
gyártási év: 2004, forg. rsz.: LLX-007,

motorszáma: PSARHR10DYSM4020061,
alvázszám: VF36DRHRH21031560.
Irányár: bruttó 3 400 000 Ft (hárommillió-négyszázezer

forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 7621
Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs, Pf. 121 címek-
re vár, „LELLEX Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel,
kettõs, zárt borítékban, személyesen, vagy postai úton el-
juttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése felszámoló
szervezet Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-
00123571-00100008 számú bankszámlájára, legkésõbb a
pályázat benyújtásnak határidjéig és ennek igazolása a pá-
lyázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntet-
ni: LELLEX Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. de-
cember 13.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írás-
ban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a meg-
adott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg. A meghirdetésre ke-
rült vagyontárgy megtekintésére a felszámolóval elõre
egyeztetett idõpontban kerülhet sor.

A beszámítás lehetõségét az 1991. évi IL. tv. 49. §
(4) bekezdése kizárja.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a PRINC Bel-
sõépítészeti Tervezõ és Kivitelezõ Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 712840]; 1102 Budapest, Füzér u. 21/A) Fõvárosi
Bíróság 9. Fpk. 01-06-005270/8. számú végzésével kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ:

– természetben Budapest X. kerület Maláta u. 10/B in-
gatlan területén található „elõregyártott könnyûszerkeze-
tes csarnok” megnevezésû felépítményt. A felépítmény
szétszerelésének és szállításának költségei teljes mérték-
ben a vevõt terhelik. A vevõ köteles a bontási munkálatok
befejeztével a területet rendezett állapotban, jelenlétünk-
ben a Kõbányai Vagyonkezelõ Zrt. részére átadni.

Irányár: 6 000 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40.; 1450 Budapest, Pf. 136, vala-
mint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 szám alatti címekre vár, „PRINC Kft. f. a. vételi
ajánlat” megjelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személye-
sen, vagy postai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése adós társa-
ság K&H Bank Rt.-nél vezetett 10400157-01504356-
00000000 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásnak határidjéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
PRINC Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogo-
sult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a
megajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltétele-
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ket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos
ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazo-
lását. A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vé-
telárba nem számít bele, mivel azt a felszámoló kaució-
ként a terület átadásáig visszatartja, és az átadás-átvételi
jegyzõkönyv aláírásától számított 5 munkanapon belül
visszautalja. A hirdetést feladó a pályázók részére a
kamatfizetést kizárja.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától Gacsó János felszámolóbiztostól a 06 (30) 934-9669,
valamint a 219-5444-es telefonszámokon kapható. A rész-
letes pályázati feltételeket és a vagyontárgyak leírását tar-
talmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet budapesti, va-
lamint pécsi irodájában megtekinthetõ és 10 000 Ft bruttó
áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. de-
cember 13.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írás-
ban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a meg-
adott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

A beszámítás lehetõségét az 1991. évi IL. tv. 49. §
(4) bekezdése kizárja.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (cégjegyzékszáma: [01 10 043926]; 1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek) mint az
ÉLFER Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[10 09 020297]; 3000 Hatvan, Apafi u. 40.; adószáma:
[10597114-2-10]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi vagyonelemét:
– 1 db DODGE Caravan FWD személygépkocsi
Gyártási év: 1994
Szállítható személyek száma: 7 fõ
Alvázszám: 2B4GH2537RR789995

Hengerûrtartalom (cm3): 2972
Teljesítmény (kW): 130
Irányár: 900 E Ft + áfa.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni

kívánt vagyonelem irányárának áfával növelt értéke
10%-ának megfelelõ bánatpénz megfizetése a felszámoló
Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10103551-4816130-
00000000 számú számlájára.

A pályázaton való részvétel egyéb feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb

adatait, (cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
adószám, aláírási jogosultság), az ajánlat vételárát, a fize-
tési feltételre vonatkozó nyilatkozatát, valamint a bánat-
pénz befizetését igazoló bizonylatot.

– Fedezet igazolására vonatkozó dokumentumot.
– Külföldi ajánlattevõ köteles belföldi székhellyel ren-

delkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pá-
lyázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatá-
lyosan intézhetõek.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredmény-

telennek minõsítse,
– megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók kö-

zött nyilvános ártárgyalás alapján döntsön.
Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban (1 példány

eredeti vagy hitelesített dokumentumokkal), zárt boríték-
ban „ÉLFER” jeligével a MÁTRAHOLDING Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság gyöngyösi irodájába (3200
Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni

2008. január 2-án 13 óráig.

A pályázatok bontására 2008. január 2-án 13 órakor ke-
rül sor közjegyzõ jelenlétében.

A pályázatbontás eredményérõl 8 napon belül a pályá-
zók írásban tájékoztatást kapnak.

Nyertes esetén a bánatpénz a vételárba beszámításra ke-
rül. Nem nyertes pályázat esetén a bánatpénzt a felszámoló
5 napon belül visszafizeti. Versenytárgyalásra – megfelelõ
árajánlat esetén – azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között
kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban ér-
tesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a fel-
számolónak.

A pályázatról érdeklõdni lehet Pintér Benedek felszá-
molóbiztosnál a 06 (37) 311-450-es telefonszámon.
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A PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és
Reorganizáló Kft. (cégjegyzékszám: [06 09 002839];
6722 Szeged, Béke u. 2/C) mint a Tiszafüredi Egyedi
Gép- és Alkatrészgyár Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám:
[09 09 012105]; 4024 Debrecen, Csapó u. 26.; felszámoló-
biztos: Ecsédi András) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonelemeit:
I. Tiszafüred, Örvényi úti ipartelep.
Irányár: 1 200 000 000 Ft + áfa.
– Tiszafüred, belterület hrsz. 1938/4. ingatlan
(1/1 tulajdoni hányad, 4 ha 6357 m2 kivett ipartelep, Ti-

szafüred, Örvényi út)
– Tiszafüred, belterület hrsz. 1938/5. ingatlan
(1/1 tulajdoni hányad, 7118 m2 kivett ipartelep, Tiszafü-

red, Örvényi út)
– Tiszafüred, belterület hrsz. 1938/10. ingatlan
(1/1 tulajdoni hányad, 2 ha 3346 m2 kivett ipartelep, Ti-

szafüred, Örvényi út)
– Gépek, berendezések, gyártó eszközök, irodai eszkö-

zök, jármûvek
II. Elfekvõ, használaton kívüli gépek, berendezések.
Irányár külön lista szerint.
A pályázat lebonyolítására a 2004. évi XXVII. tör-

vénnyel módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõ-
írásai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése a
TEGÉP Kft. „f. a.” Budapest Bank Rt. tiszafüredi fiókjánál
vezetett 10104552-55328400-05000004 sz. bankszámlá-
jára legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot. A felszámoló a Tiszafüred, Örvényi úti ipar-
telepet egyben kívánja értékesíteni, ezért az I. vagyoncso-
port esetében részajánlat tételére nincs lehetõség. A II. va-
gyoncsoportnál az egyes vagyontárgyakra külön is lehet
érvényesen pályázni, de az ajánlott vételárat tételesen meg
kell jelölni.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámolóbiztos
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó Csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„TEGÉP-PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos,
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán
kell benyújtani, melynek határideje:

2008. január 24. 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik. Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére
2008. február 1-jén 10 órai kezdettel kerül sor, amely-
nek helyszíne a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád
krt. 4. szám alatti irodája.

A Csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefon-
számon: Ecsédi Andrástól a 06 (76) 486-606-os telefon-
számon.

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgyak helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

A Cégfelügyelet Felszámoló, Végelszámoló, Vagyon-
rendezõ és Csõdkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 566915]; szegedi
irodája: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 8.) mint a
SÓLYOM Építõipari, Tervezõi és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [06 09 004841]; 6725 Szeged, Dobó u. 16/A;
felszámolóbiztos: dr. Pócsi Etelka) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát.
A Szeged III. kerület 21833. hrsz.-ú, 749 m2 kivett elne-

vezésû földterület.
Irányár: bruttó 15 000 000 Ft.
Bánatpénz az irányár 30%-a.
A felszámolóbiztos jelen hirdetmény útján hívja fel a

figyelmét mindazon jogosultaknak, akiknek bármilyen
vételi, elõvásárlási vagy elsõbbségi kielégítést élvezõ
jogai vannak, hogy ezen jogaikkal éljenek és jelentsék
be azt a hirdetmény közzétételét követõ 15 napon belül.

A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló, 6720 Sze-
ged, Kölcsey u. 13. II. 8. sz. alatti irodájába kell benyújtani
a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2007.
december 13.) követõ 15. nap 12 óráig.

A borítékot a pályázóra történõ utalás nélkül „SÓ-
LYOM Kft. f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pá-
lyázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban érte-
sít. A pályázat eredményének nyilvános kihirdetése a köz-
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zétételt követõ 25. napon 15 órakor történik meg a felszá-
moló, Szeged, Kölcsey u. 13. szám alatti irodájában.

A nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpénz-
ben felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg kész-
pézben köteles megfizetni.

Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdekelteket a felszámoló értesíti.

A bánatpénzt a „SÓLYOM Kft. f. a. bánatpénz” megje-
löléssel a felszámoló szegedi irodájának pénztárába kell
befizetni.

A befizetést a pályázónak igazolni kell, a pályázat be-
nyújtásakor.

A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételár-
ba beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése
nem követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bá-
natpénz visszautalásra kerül.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ az ajánla-
tot az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. Az aján-
lati kötöttség a benyújtási határidõtõl számíttot 15 nap.

További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
jogtanácsostól szerezhetõk be a 06 (62) 541-220-as tele-
fonszámon.

A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.: [01 09 717900]; 1111
Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. 2.; levelezési cím: 9001
Gyõr, Pf. 649) mint a KIDS WORLD STUDIO Kereske-
delmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [01 09 717155];
1081 Budapest, Népszínház u. 33. II. 4.; adószáma:
[13068136-2-42]) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó szer-
vezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyát:

Nõi és gyermek készruhák, illetve formára szabott anya-
gok.

Irányár: bruttó 1 500 000 Ft.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-

li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DUAL-PER-
FEKT Kft., gyõri kirendeltsége, 9001 Gyõr, Pf. 649 címre
vár, „KIDS WORLD Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelö-
léssel.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(DUAL-PERFEKT Kft., gyõri kirendeltsége, 9001 Gyõr,
Pf. 649). Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2007. december 28. déli 12 óra.

További információ a felszámoló szervezet munka-
társától, Kovács Zoltán felszámolóbiztostól a 06 (1)
210-0521, vagy a 06 (30) 937-4093-as telefonszámon sze-
rezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A bontást követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok
elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos összegû, illetve feltételeket aján-
ló pályázók között nyilvános ártárgyalás megtartására ke-
rül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szán-
dékról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gya-
korlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekelteket
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat, a
pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

Az ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (cég-
jegyzékszáma: [05 09 000655]; 3530 Miskolc, Görgey
u. 12. I. 2.) mint az INTERNETKER Kommunikációs és
Kereskedelmi Kft. (Cg.: [05 09 006046]; 3980 Sátoralja-
újhely, Rákóczi u. 18.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi va-
gyontárgyát:

1 db FORD gyártmányú, TRANSIT CONNECT VAN
típusú, 2003-as évjáratú kisteherautó.

Irányár: 1 600 000 Ft.
Bánatpénz: 250 000 Ft.
A vagyontárgy irányára az áfát tartalmazza.
A meghirdetett vagyontárgyra vonatkozó vételi ajánla-

tokat az ADVOCAT Kft., 3526 Miskolc, Hatvanötösök
útja 1. fszt. 2. sz. alatti címén személyesen, vagy postai
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úton lehet benyújtani, cégjegyzés nélküli zárt boríték-
ban, „INTERNETKER Kft. f. a. pályázat” felirattal 2 pél-
dányban.

A pályázat benyújtását megelõzõen a pályázó a bánat-
pénzt köteles befizetni az eladó felszámoló szervezetnél
vezetett pénztárába, melynek tényét szükséges igazolni.
Ezen összeg sikeres pályázat esetén a vételárba beszámí-
tásra, míg sikertelen pályázat esetén a pályázat elbírálását
követõ 8 napon belül visszafizetésre kerül.

Az ajánlatok benyújtásának határideje a hirdetés Cég-
közlönyben való közzétételét (2007. december 13.) követõ
15. nap 12 óra (munkaszüneti nap esetén az azt követõ
munkanap 12 óra).

A pályázatok bontására, a benyújtási határidõt követõ
3 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázatok értékelésére a bontást követõ 2 munkana-
pon belül kerül sor, melynek eredményérõl a pályázók
írásbeli értesítést kapnak.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilat-
kozatot tehetnek.

Elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló fel-
hívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elõvételi jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtá-
si határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. A fel-
számoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett vagyontárgyakkal kapcsolatos felvilá-
gosítás Balogh Sándor felszámolóbiztostól kérhetõ [tele-
fon: 06 (46) 411-858].

Az elõvásárlási joggal rendelkezõk ezen jogosultságu-
kat az 1991. évi IL. törvényben megfogalmazottak szerint
gyakorolhatják.

A Dr. Hetényi Géza és Tsa. Felszámoló Kft. (Cg.:
[01 09 568162]; 1137 Budapest, Szent István krt. 4.) mint a
BELALIM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 694936]; 1165 Bu-
dapest, Zsemlékes út 50.; felszámolóbiztos: dr. Csaba Ár-
pád) Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámolója

pályázat

útján, egy tételben nyilvános értékesítésre hirdeti meg az
adós gazdasági társaság tulajdonában álló alábbi vagyoni
elemet:

IVECO 75 E 15 típusú, 2002 évjáratú tehergépkocsi.
A tehergépkocsi mûködésképtelen, felújítása nem gazda-
ságos, bontásra használható fel.

A vagyontárgy irányára: 700 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:

A meghirdetett vagyontárgy megvásárlására vonatkozó
pályázati ajánlatokat írásban, zárt borítékban, a jelen hir-
detménynek a Cégközlönyben történõ megjelenését (2007.
december 13.) követõ 15. napig postára adandó tértivevé-
nyes levélben kell a felszámoló, Dr. Hetényi Géza és Tsa.
Felszámoló Kft., Budapest, Pf. 46. levélcímére megkül-
deni. A küldeményen fel kell tüntetni a „BELALIM” ve-
zérszót.

A pályázati ajánlatnak mindenképpen tartalmaznia kell
a pályázó adatait (név, vagy cégnév, cím vagy székhely,
képviselõ neve, adószám, cégjegyzékszám), nem termé-
szetes személy eseténben 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natot és aláírási címpéldányt, az egyértelmûen meghatáro-
zott ajánlati árat, valamint a bánatpénz letételérõl szóló
banki teljesítési igazolást a felszámoló 10700024-
26647603-51100005 számú számlájára. A bánatpénz
összege az irányár 10%-a.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen jogukat a pályázat keretében gyakorolhatják.

A felszámoló, illetve a felszámolás alatt álló cég a pá-
lyázat tárgyára kellékszavatosságot nem vállal, és ilyen
igények kizárására irányuló nyilatkozatot a pályázat részé-
nek tekinti.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl a pályázókat írásban értesítjük.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a pályázatok bon-
tását követõ 15 napon belül értékeli és annak eredményé-
rõl a pályázókat értesíti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

A felszámoló a befolyt, azonban felhasználásra nem ke-
rült bánatpénzt az eredményhirdetést követõ 8 napon belül
kamat- és költségmentesen visszautalja a pályázónak.

További felvilágosítással dr. Csaba Árpád felszámoló-
biztos áll rendelkezésre a 239-0726-os telefonszámon.

A PARA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [01 09 710659]; 1138 Budapest, Népfür-
dõ u. 7.), a Fejér Megyei Bíróság 3. Fpk.
07-07-000240/3. számú végzéssel kijelölt CON-
CORDIA-2005 Temetkezési Kft. „f. a.” (Cg.:
[07 09 011499]; 8000 Székesfehérvár, Madách–Hu-
nyadi u. sarok 8291/6/A)

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a társaság tulajdonát képezõ
alábbi tehergépkocsit:

DODGE CARAVAN típusú, 1991-es gyártási évû,
GGA-464 forgalmi rendszámú, benzin hajtóanyagú,
3290 cm3 hegerûrtartalmú tehergépkocsi.
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A szállítható személyek száma kettõ.
Az értékesítésre meghirdetett ingóság irányára:

500 000 Ft + áfa.
Érvényes ajánlat feltétele:
– az ajánlott vételár 10%-ának bánatpénzként történõ

befizetése a PARA Kft. Magyarországi Volksbank Rt.-nél
vezetett 14100017-60300149-01000002 bankszámlájára
„CONCORDIA Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel, és en-
nek igazolása a benyújtási határidõig (a pályázathoz tör-
ténõ csatolással),

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– a vállalt fizetési határidõ nem lehet több 60 napnál.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi

ajánlatokat kér benyújtani a PARA Gazdasági Tanácsadó
Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7. sz. alatti címére kizáró-
lag postai úton „CONCORDIA Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel. Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban kérjük
eljuttatni. A belsõ borítékon a „CONCORDIA Kft. vételi
ajánlat” megjelölésen kívül más adat nem szerepelhet.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
december 13.) számított 15. nap 24 óráig.

Részletes tájékoztatást tartalmazó dokumentum az
ingóságról a felszámoló szervezettõl beszerezhetõ. To-
vábbi információ dr. Pallos Dénes felszámolóbiztostól a
450-0737-es telefonszámon.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ 8
napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyújtá-
si határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok
elbírálása eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írás-
ban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki. A
pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága
alapján bírája el. Amennyiben érkezik megfelelõ ajánlat,
de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a legmagasabb
ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók között
nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a felszámoló
azokat az ajánlattevõket hívja meg, akiknek az ajánlati ára
a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.

A felszámolási eljárás során az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi IL. törvény irányadó.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat, a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében, a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása
érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pá-
lyázatok benyújtási határidejéig bejelenteni szívesked-
jenek.

A MININVEST ZRT. (Cg.: [01 10 044328]; 4400 Nyír-
egyháza, Bocskai u. 5. I. 109.) mint a KISJUR BU-
TOR Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 062859]; 4324 Kallósem-
jén, Bem u. 3.) bíróság által 10. Fpk. 15-07-000486. szá-
mon kijelölt felszámolója

pályázatot

ír ki az alábbi vagyonra:
Kallósemjén 0371/173. hrsz.-ú kivett gyártó és raktáro-

zó csarnok értékesítésére.
Terület: 6101 m2.
Az ingatlan a Kallósemjénbõl kivezetõ 4926 számú

közút mellett fekszik a korábbi tsz-majorban. A majoron
belül szilárd burkolatú – kátyús úton közelíthetõ meg.

A telek közmûellátottsága:
– villany: az áramszolgáltató megszüntette a szolgál-

tatást,
– víz: telepi hálózatra rá van kötve, vízóra van, de le

van kötve,
– szennyvízkezelés: házilagos, aknába gyûjtötték,
– földgáz: az épület csatlakozva, az óra leszerelve.
Üzemi épület: földszintes, magastetõs épület, az igaz-

ságügyi szakértõ véleménye szerint az 1970-es években
épülhetett, 2003–2004-ben korszerûsítették. A csarnok
statikai (primer) szerkezete faváz, hátralevõ várható élet-
kora 15–20 év. A faváz felöltöztetése, burkolása ötletsze-
rû, gépészeti rendszere felülvizsgálandó.

Gyártócsarnok: 701 m2.
Szociális-vizesblokk, iroda, folyosó: 365,8 m2.
Irányár: 5 180 000 Ft.
Az ár áfát nem tartalmaz.
Bánatpénz: az irányár 10%-a, melyet a KISJUR BU-

TOR Kft. pénztárába kell befizetni.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. január 2. 12 óra.

Pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, szemé-
lyesen az alábbi helyen, minden munkanapon 9–12 óráig,
vagy postán dupla borítékban.

Helye: Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I. 109. (feladó meg-
jelölése nélkül).

Belsõ boríték felirata: „Pályázat KISJUR BUTOR Kft.”
További információ: Pál Krisztina felszámolóbiztos

[tel.: 06 (42) 401-876].
Pályázatbontás: közjegyzõnél.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat bontása-

kor gyakorolhatják.
A kiíró fenntja a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelõ

ajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa, a bánat-
pénz 8 napon belül történõ viszafizetése mellett.
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A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789; székhely: 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.) mint felszámoló a POLICOOP Kft. „f. a.”
(Cg.: [17 09 005934]; 7100 Szekszárd, Hunyadi J. u. 1–3.)
tulajdonában levõ, az alábbiakban bemutatott ingatlant kí-
nálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A Körzeti Földhivatal Siófok által, Ságvár belterület

605. hrsz. alatt nyilvántartott, 10 600 m2 alapterületû, 2 la-
kóház, udvar, 3 gazdasági épület megnevezésû, természet-
ben 8654 Ságvár, Újtelep III. u. 15. szám alatt található in-
gatlan – áfa nélkül értelmezett – irányára 270 000 000 Ft,
a bánatpénz összege 30 000 000 Ft.

A vételárat 20% áfa terheli. A megvásárlásra felkínált
ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk. A vételárat
egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl számított 15 na-
pon belül átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A felszámolás a többször módosított 1991. évi
XLIX. törvény szerint folyik. A pályázaton való részvétel
feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bá-
natpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a pályázati
feltételfüzetben megadott bankszámlaszámon az ajánlatté-
teli határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati eljárás
részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely tartal-
mazza a megvásárlásra felkínált ingatlanok bemutatását,
valamint az ingatlan tulajdoni lapját. A feltételfüzet a fel-
számoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti fióktelepén,
munkanapokon 9–12 óra között 50 000 Ft vételár ellené-
ben megvásárolható. A pályázati ajánlatban 60 napos aján-
lati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „POLICOOP Kft. f. a. – pályázat” jeligével felirato-
zott borítékban, legkésõbb

2007. december 28-án 12 óráig

a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti címén
nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. január 3-án
10 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázat-
bontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás
szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgya-
lást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõzetesen egyezte-
tett idõpontban megtekinthetõ.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. 3.)
mint a DAFA Fafeldolgozó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [17 09 005624]; 7225 Csibrák,
Vöröshadsereg u. 13–19.) Fõvárosi Bíróság által kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alá került társaság
tulajdonában álló alábbi ingatlant:

1. Csibrák belterület, 5/6. hrsz. alatti (természetben:
7225 Csibrák, Vösörhadsereg u. 13–19. szám alatt találha-
tó), kivett ipartelep megnevezésû, 39 853 m2 területû fa-
ipari telepét, a hozzá kapcsolódó beépített technológiával
együtt.

Az ingatlan pályázati irányára: 45 000 000 Ft + áfa.
Megjegyzések:
A meghirdetett ingatlan hosszú távú bérleti jogvi-

szonnyal terhelten kerül értékesítésre.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 4 500 000 Ft bánatpénz megfizetése a felszámoló ál-

tal kezelt pénztárba.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, ered-

ménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részé-
re visszafizetésre kerül.

– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2007. december 13.) számított 15. na-
pon 12 óráig kell leadni az ÁFI Felszámoló és Vagyonke-
zelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1. szám alatti
székhelyén.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: „DAFA Kft. f. a. pályázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott bruttó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról,
hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében, a
pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

A felszámoló a pályázatot indoklás nélkül eredményte-
lennek nyilváníthatja, és új pályázatot hirdethet ki.
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A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vétel-
árak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, ide-
jérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A pályázati eljárás részletes feltételeit pályázati ismer-
tetõ állapítja meg, amely tartalmazza az ingatlan rövid be-
mutatását.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény alapján
felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gya-
korlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szán-
dékukat a pályázat benyújtási határidejéig írásban jelent-
sék be.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Kántor
Zoltán felszámolóbiztos a 06 (1) 302-3423-as telefonszá-
mon, munkanapokon 9–11 óra között.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.) mint a
Kábeldobgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma: [06 09 004507]; 6728
Szeged, Budapesti út 8.) felszámolója,

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet befekte-
tett pénzügyi eszközét.

DÉLÉP IPARI PARK Kft. üzletrész.
Irányár: 3 700 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 500 000 Ft bánatpénz megfizetése a MAROSHOL-

DING Kft. 10201006-50185078 elkülönített számlájára, a
közlemény rovatban Kábeldobgyártó Kft. „f. a.” Bánat-
pénz feltüntetésével.

– A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.

– A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fize-
tési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2007. december 13.) számított l5. na-
pig, 1 példányban kell beérkezni, illetve a 15. napon
12 óráig leadni a MAROSHOLDING Kft. (6720 Szeged,
Deák F. u. 4. fszt. 1.) címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: Kábeldobgyártó Kft. „f. a.” PÁ-
LYÁZAT.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogo-
sult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott

vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot ar-
ról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget
vállal, a vételár fedezetének igazolását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a
pályázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak jogosult-
ságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat be-
nyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónál.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján a felszámoló a pá-
lyázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár voantkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejé-
rõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulaj-
donjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyil-
vános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
49/C. § (2) bekezdés alapján felhívja az esetleges érdekel-
teket elõvásárlási joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtá-
si határidejéig írásban jelentsék be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között Szabó Tibortól a 06
(62) 484-690-es telefonszámon.

Bélyegzõ érvénytelenítése

Elveszett a cégünk tulajdonát képezõ, KÖNIG MA-
SCHINEN Sütõipari Gépgyártó Kft. 9500 Celldömölk,
Széchenyi utca 54., adószám: 10504828-2-18 feliratú, és a
szöveg alatt 6. számmal jelzett cégbélyegzõ.

A bélyegzõ használata 2007. december 1-jétõl érvény-
telen. A használatára szóló jogosultságot visszavontam.

A bélyegzõ szövege:

KÖNIG MASCHINEN
Sütõipari Gépgyártó KFT

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 54.
Adószám: 10504828-2-18

6.
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Közlemény

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadvány.

A kiadvány a szabálysértési jog – a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet – kommentárjának I. kötete.

A dr. Kis Norbert (PhD, egyetemi docens, ügyvéd) és dr. Papp László (fõiskolai docens, mestertanár) nevével fémjelzett
kommentár áttekintést ad a másfél évszázados múltra visszatekintõ jogág intézménytörténeti fejlõdésérõl, a szabálysér-
tések elméleti kérdéseirõl, valamint a jogág alapjogszabálya, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény elmé-
leti és gyakorlati szempontú megközelítésérõl, a végrehajtási jogszabályokra és a bírói gyakorlatra is figyelemmel.

A kommentár felhasználásra kerül a szabálysértési jog egyetemi oktatásában, miközben a szabálysértési szakterülete-
ken dolgozó jogalkalmazók számára hiánypótló jellegû, nagy haszonnal forgatható mû.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény magyarázata a Magyar Hivatalos Jogszabálytár DVD-kiadványban
megjelent kommentár szerkesztett változata.

A kötet 504 oldal terjedelmû, ára 3200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû, 504 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Dr. Király Tibor akadémikus fordításában

Vuchetich Mátyás

(1767–1824)

A magyar büntetõjog rendszere

II. könyv
Gyakorlati büntetõjog

címû könyvét

1819-ben írta, még latin nyelven, a horvát származású pesti egyetemi tanár, Vuchetich Mátyás a magyar büntetõjog
rendszerét bemutató mûvét. A Deák Ferenc-féle 1843. évi európai szintû törvénytervezetet megelõzõ elsõ tudományos
értékû mû volt az, amelyben a szerzõ a ma is vallott emberi jogi elvek mellett kötelezte el magát. A Kiadó által
közreadott kötet Vuchetich Mátyás mûvének második, nagyobb jelentõségû részét tartalmazza, amely a 18. századi,
még a rendi jelleget viselõ magyar büntetõeljárási jogot tárgyalja, ebben azonban már a tortúra elutasítását, az ártatlan-
ság vélelmét, az emberi méltóság tiszteletben tartásának igényét fogalmazza meg a szerzõ. E mûvet a jogtörténetet,
a magyar jogi kultúra történetét kutató, tanuló, értékelõ olvasók figyelmébe ajánlja a Kiadó.
A könyv Dr. Máthé Gábor és Dr. Mezey Barna szerkesztésében jelent meg.

A kötet 272 oldal terjedelmû, ára 5124 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Vuchetich Mátyás

(1767–1824)

A magyar büntetõjog rendszere
II. könyv

Gyakorlati büntetõjog

címû, 272 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 5124 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a fõzõ-
tudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az olvasót,
miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is betekintést adnak,
kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6., tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttas-
sák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... .............................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett
pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA
címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.) megalkotása során az Európai Unió
társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jog-
alkalmazók több mint másfél évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég megszûntek, az elsõ tár-
sasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatálybalépése óta a gazdasági élet szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és
elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jog-
alkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló, a Legfelsõbb Bíróság és
az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Ma-
gyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás


