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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CLXXVI.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt
Köztársaság Kormánya között az egymás nevében 

a vízumok kiadásában,
valamint a biometrikus adatok gyûjtésében

diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ
kölcsönös eljárásról  szóló Megállapodás

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Észt Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá -
ban, va la mint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé ben dip lo má -
ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já -
rás ról  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po -
dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

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

3.  § A Meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és
an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary
and the Government of the Republic of Estonia on the 

mutual representation by their diplomatic and
consular missions in processing visas and collecting

biometric data

Article 1

(1) The Cont rac ting Par ti es may rep re sent each ot her as
pro vi ded by this Ag re e ment and as spe ci fi ed by
imp le men ting ag re e ments conc lu ded ac cor ding to Ar tic le
4 in pro ces sing vi sas to the ex tent of pro vi ding in for mat ion 
on visa app li ca ti ons, ar ran ging ap po int ments, con duc ting
in ter vi ews, re ce i ving and for war ding app li ca ti ons and
sup por ting do cu ments, re cor ding data – inc lu ding
bi o met ric data – and col lec ting ad mi nist ra ti ve fees. The
Cont rac ting Par ti es may also as sist each ot her in col lec ting 
bi o met ric data to be used for app li ca ti ons for D vi sas,
re si den ce per mits and pass ports.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) Ac ting un der pa rag raph (1), the dip lo ma tic mis si ons
and con su lar posts of the Cont rac ting Par ti es shall ren der
each ot her all app rop ri a te as sis tan ce. At lo ca ti ons whe re
only one of the Cont rac ting Par ti es has a mis si on, that
mis si on shall give as sis tan ce to the mis si on of the ot her
Cont rac ting Party com pe tent for that lo ca ti on.

(3) From the date of app li ca ti on of all parts of the
Schen gen Ac qu is by the Re pub lic of Hun ga ry and the
Re pub lic of Es to nia, the Cont rac ting Par ti es rep re sent
each ot her in pro ces sing uni form vi sas in ac cor dan ce with
the pro vi si ons of this Ag re e ment.

Article 2

Ac ting un der Ar tic le 1, the re le vant le gal norms of the
Eu ro pe an Un ion, inc lu ding Di rec ti ve 95/46/EC of the
Eu ro pe an Par li a ment and of the Co un cil of 24 Oc to ber
1995 on the pro tec ti on of in di vi du als with re gard to the
pro ces sing of per so nal data and on the free mo ve ment of
such data, as well as tho se of the rep re sen ting Party shall
be app li cab le, and the in ter ests of the rep re sen ted Party
con cer ning the data pro tec ti on shall be ta ken into ac co unt.

Article 3

Ac ting un der Ar tic le 1, the rep re sen ting Party shall act
as di li gently as if pro ces sing vi sas on its own be half.
Ho we ver, the re is no li a bi lity of one Cont rac ting Party for
ac ti vi ti es per for med on be half of the ot her Cont rac ting
Party.

Article 4

The Fo re ign Mi nist ri es of the Cont rac ting Par ti es shall
conc lu de imp le men ting ag re e ments which de sig na te the
dip lo ma tic mis si ons and con su lar posts to which this
Ag re e ment shall be app li ed as well as the ne ces sa ry
tech ni cal and fi nan ci al de ta ils of the co o pe ra ti on and ru les
re lat ing to data pro tec ti on. The Cont rac ting Par ti es shall
jo intly no ti fy the host co unt ry con cer ned.

Article 5

This Ag re e ment shall en ter into for ce on the first day of
the month fol lo wing the no ti fi ca ti on by the cont rac ting
par ti es of each ot her  thro ugh dip lo ma tic chan nels that
the ir cons ti tu ti o nal re qu i re ments for the ent ry into for ce
have been ful fil led.

Article 6

This Ag re e ment may be app li ed pro vi si o nally if the
Cont rac ting Par ti es no ti fi ed each ot her thro ugh dip lo ma tic
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chan nels that the re qu i re ments for the pro vi si o nal
app li ca ti on have been ful fil led.

Article 7

This Ag re e ment is conc lu ded for an un li mi ted pe ri od. It
may be ter mi na ted at any time by a no ti fi ca ti on thro ugh
dip lo ma tic chan nels by eit her Cont rac ting Party. In case of 
ter mi na ti on, the Ag re e ment re ma ins in for ce for ni nety
(90) days fol lo wing the re ce ipt of the no ti fi ca ti on by the
ot her Cont rac ting Party.

Article 8

The Cont rac ting Par ti es may sus pend the app li ca ti on of
this Ag re e ment wholly or partly at any time. The start ing
and clo sing date of the sus pen si on shall be no ti fi ed
thro ugh dip lo ma tic chan nels and shall be co me ef fec ti ve
thirty (30) days af ter no ti fi ca ti on, un less ag re ed ot her wi se
by the Cont rac ting Par ti es.

Done at Tal linn this 22 day of No vem ber, 2007 in two
ori gi nals in the Eng lish lan gu a ge.

(Signatures)

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya 
és az Észt Köztársaság Kormánya között az egymás

nevében a vízumok kiadásában, valamint 
a biometrikus adatok gyûjtésében diplomáciai 
és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös

eljárásról

1. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás és an nak
4. cik ké ben meg ha tá ro zott vég re haj tá si meg ál la po dá sok
ren del ke zé se i nek meg fele lõen el jár hat nak egy más ne vé -
ben a ví zu mok ki adá sá ra irá nyu ló el já rás ban, a ví zu mok
ki adá sá ra vo nat ko zó in for má ció nyúj tá sa, idõ pont egyez -
te té se, in ter jú le foly ta tá sa, ké rel mek és tá mo ga tó do ku -
men tu mok át vé te le és to váb bí tá sa, ada tok rög zí té se – ide -
ért ve a bio met ri kus ada to kat is –, va la mint az el já rá si dí jak
be vé te le zé se te kin te té ben. A Szer zõ dõ Fe lek a D ví zu -
mok hoz, tar tóz ko dá si en ge dé lyek hez és út le vél ké rel mek -
hez szük sé ges bio met ri kus ada tok gyûj té se so rán is se gít -
he tik egy mást.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei alap ján el jár va a
Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tei min -
den meg fe le lõ mó don se gí tik egy mást. Azo kon az ál lo -
más he lye ken, ahol csak az egyik Szer zõ dõ Fél nek van
kép vi se le te, ez a kép vi se let se gít sé get nyújt a má sik Szer -

zõ dõ Fél he lyi leg ille té kességgel ren del ke zõ kép vi se le té -
nek.

(3) A Schen gen ac qu is-nak a Ma gyar Köz tár sa ság, va la -
mint az Észt Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban tör té nõ tel jes
körû al kal ma zá sa nap já tól kez dõ dõ en a Szer zõ dõ Fe lek a
je len Meg ál la po dás ren del ke zé se i nek meg fele lõen jár nak
el egy más ne vé ben az egy sé ges ví zum ki adá sá ra irá nyu ló
el já rás ban.

2. Cikk

Az 1. cikk ren del ke zé sei alap ján el jár va az Eu ró pai
Unió vo nat ko zó sza bá lya it, ide ért ve az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács 1995. ok tó ber 24-én kelt, a sze mé lyes ada tok
fel dol go zá sa vo nat ko zá sá ban az egyé nek vé del mé rõl és az 
ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról  szóló 95/46/EK irány el -
vét is, va la mint a kép vi se le tet el lá tó Fél jog sza bá lya it kell
al kal maz ni, a kép vi selt Fél adat vé de lem mel kap cso la tos
ér de ke i nek figye lembevétele mel lett.

3. Cikk

Az 1. cikk ren del ke zé sei alap ján el jár va a kép vi se le tet
el lá tó Fél ugyan olyan gon dos sá got ta nú sít a ví zu mok ki -
adá sá ra irá nyu ló el já rás ban, mint ha sa ját ne vé ben foly tat -
ná le az el já rást. Mind emel lett az egyik Szer zõ dõ Fél tõl át -
vál lalt te vé keny sé ge te kin te té ben a má sik Szer zõ dõ Fél
nem tar to zik fe le lõs ség gel.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek Kül ügy mi nisz té ri u mai vég re haj tá si
meg ál la po dá sok ke re té ben ki je lö lik azo kat a dip lo má ci ai
és kon zu li kép vi se le te ket, ame lyek re a Meg ál la po dás vo -
nat ko zik, va la mint meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés
szük sé ges tech ni kai és pénz ügyi rész let sza bá lya it, il let ve
az adat vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyo kat. A Szer zõ dõ Fe -
lek együt te sen ér te sí tik az érin tett fo ga dó or szá got.

5. Cikk

Je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér -
te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé hez szük sé ges al kot má nyos fel té te le ket tel je sí tet ték.

6. Cikk

Je len Meg ál la po dás ide ig le ne sen al kal maz ha tó, azt
köve tõen, hogy a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí -
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tet ték egy mást ar ról, hogy az ide ig le nes al kal ma zás hoz
szük sé ges fel té te le ket tel je sí tet ték.

7. Cikk

A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. Azt bár -
me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton kül dött ér te sí tés sel
bár mi kor fel mond hat ja. Fel mon dás ese tén a Meg ál la po dás 
ki lenc ven (90) na pig ma rad ha tály ban, azt köve tõen, hogy
a má sik Szer zõ dõ Fél az ér te sí tést kéz hez vet te.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sát
bár mi kor, rész ben vagy egész ben fel füg geszt he tik. A fel -
füg gesz tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját dip lo má ci ai úton
kell kö zöl ni, és az az ér te sí tés kül dé sét kö ve tõ har minc
(30) nap el tel té vel vá lik al kal maz ha tó vá, amennyi ben a
Szer zõ dõ Fe lek er rõl más ként meg nem ál la pod nak.

Ké szült Tal linn ban, 2007. no vem ber 22-én, an gol nyel -
ven, két ere de ti pél dány ban.

(Aláírások)”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak a
6. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en tör té nõ
ide ig le nes al kal ma zá sát.

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

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 6. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a, va la mint 5.  § (4) be kez dé se a Meg -
ál la po dás 5. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát
vesz ti.

(4) E tör vény ha tá lyát vesz ti, ha a má sik Szer zõ dõ Fél
ar ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván a
Meg ál la po dás ban ré szes fél lé vál ni.

(5) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter azok is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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 CLXXVII.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett
Köztársaság Kormánya között az egymás nevében 

a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus
adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli

képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lett Köz tár sa ság Kor -
má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban,
va la mint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai és
kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról
 szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

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

3.  § A Meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és
an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Government of the Re pub lic of Hun ga ry

and the Go vern ment of the Re pub lic of Lat via 
on the mu tu al rep re sen ta ti on by the ir dip lo ma tic 

and con su lar mis si ons in pro ces sing vi sas 
and col lec ting bi o met ric data

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry and the
Go vern ment of the Re pub lic of Lat via (he re i naf ter: the
Cont rac ting Par ti es), with due re gard to the en han ce ment
of co o pe ra ti on among the Mem ber Sta tes of the Eu ro pe an
Un ion in the matt ers of im mig ra ti on and spe ci ally in the
fi eld of visa is su an ce, have ag re ed upon the fol lo wing:

Article 1

From the date of app li ca ti on of all parts of the Schen gen
ac qu is by the Re pub lic of Hun ga ry and the Re pub lic of
Lat via, the Cont rac ting Par ti es shall rep re sent each ot her
in pro ces sing uni form vi sas (air port tran sit vi sas, tran sit
vi sas, short-stay vi sas) in ac cor dan ce with the pro vi si ons
of the Schen gen ac qu is, with this Ag re e ment, as well as
with the imp le men ting ag re e ments conc lu ded ac cor ding to 
Ar tic le 7.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Article 2

Ac cor ding to the imp le men ting ag re e ments
rep re sen ta ti on may be re du ced to one or se ve ral parts of
the visa is su ing pro ce du re, na mely pro vi ding in for mat ion
on visa app li ca ti ons, ar ran ging ap po int ments, con duc ting
in ter vi ews, re ce i ving and for war ding app li ca ti ons and
sup por ting do cu ments, re cor ding data – inc lu ding
bi o met ric data – and col lec ting ad mi nist ra ti ve fees.

Article 3

The Cont rac ting Par ti es may as sist each ot her in the
col lec ti on of bi o met ric data to be used for app li ca ti ons for
D vi sas, re si den ce per mits and pass ports. De ta i led ru les of
this type of co-ope rat ion shall be re gu la ted in the
imp le men ting ag re e ments.

Article 4

(1) Ac ting un der Ar tic les 1–3, the dip lo ma tic and
con su lar mis si ons of the Cont rac ting Par ti es shall ren der
each ot her all app rop ri a te as sis tan ce.

(2) At lo ca ti ons whe re only one of the Cont rac ting
Par ti es has a mis si on, that mis si on shall give as sis tan ce to
the mis si on of the ot her Cont rac ting Party com pe tent for
that lo ca ti on in ac cor dan ce with the imp le men ting
ag re e ments.

Article 5

Ac ting un der Ar tic le 1–3, the re le vant le gal norms of the 
Eu ro pe an Un ion on the pro tec ti on of in di vi du als with
re gard to the pro ces sing of per so nal data and on the free
mo ve ment of such data, as well as tho se of the rep re sen ting 
Cont rac ting Party shall be app li cab le.

Article 6

Ac ting un der Ar tic le 1, the rep re sen ting Cont rac ting
Party shall act as di li gently as if pro ces sing vi sas or
col lec ting data on its own be half. Ho we ver, the re is no
li a bi lity of one Cont rac ting Party for ac ti vi ti es per for med
on be half of the ot her Cont rac ting Party.

Article 7

The Fo re ign Mi nist ri es of the Cont rac ting Par ti es shall
conc lu de imp le men ting ag re e ments which de sig na te the
dip lo ma tic and con su lar mis si ons to which this Ag re e ment 
shall be app li ed as well as the ne ces sa ry tech ni cal de ta ils

of the co-ope rat ion and ru les re lat ing to data pro tec ti on, if
ne ces sa ry.

Article 8

The Cont rac ting Par ti es shall not make any pa y ments to
each ot her for the pro ces sing of the visa app li ca ti ons
sub mit ted un der this Ag re e ment, but ins te ad the
dip lo ma tic and con su lar mis si ons of the Cont rac ting
Par ti es shall re ta in the col lec ted visa fees for the
pro ces sing of the visa app li ca ti ons sub mit ted un der this
Ag re e ment, which amo unt is de ter mi ned with the
Schen gen ac qu is.

Article 9

The pro vi si ons of this Ag re e ment may be amen ded in a
way ag re ed on in wri ting by the Cont rac ting Par ti es. Such
amend ments shall en ter into for ce in ac cor dan ce with the
pro vi si ons of Ar tic le 13.

Article 10

The Cont rac ting Par ti es may sus pend the app li ca ti on of
this Ag re e ment wholly or partly at any time. The start ing
and clo sing date of the sus pen si on shall be com mu ni ca ted
thro ugh dip lo ma tic chan nels and shall be co me ef fec ti ve
thirty (30) days af ter no ti fi ca ti on, un less ag re ed ot her wi se
by the Cont rac ting Par ti es.

Article 11

This Ag re e ment is conc lu ded for an in de fi ni te pe ri od. It
may be ter mi na ted at any time by a no ti fi ca ti on thro ugh
dip lo ma tic chan nels by eit her Cont rac ting Party. In case of 
ter mi na ti on, the Ag re e ment re ma ins in for ce for ni nety
(90) days fol lo wing the re ce ipt of the no ti fi ca ti on by the
ot her Cont rac ting Party.

Article 12

This Ag re e ment may be app li ed pro vi si o nally if the
Cont rac ting Par ti es no ti fy each ot her thro ugh dip lo ma tic
chan nels that the re qu i re ments for the pro vi si o nal
app li ca ti on have been ful fil led.

Article 13

This Ag re e ment shall en ter into for ce on the first day of
the month af ter the Cont rac ting Par ti es no ti fy each ot her
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thro ugh dip lo ma tic chan nels that the ir in ter nal le gal
re qu i re ments ne ces sa ry for the ent ry into for ce have been
ful fil led.

Done at Riga this  21 day of  No vem ber, 2007 in two
ori gi nals in the Eng lish lan gu a ge.

(Signatures)

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett

Köztársaság Kormánya között az egymás nevében 
a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus

adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli
képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lett Köz tár sa ság 
Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek), kel lõ fi gye -
lem mel az Eu ró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti együtt mû kö -
dés fej lesz té sé re a be ván dor lá si ügyek ben, és kü lö nös kép -
pen a ví zum ki adás te rén a kö vet ke zõk ben ál la po dott meg:

1. Cikk

A schen ge ni jog anyag nak a Ma gyar Köz tár sa ság, va la -
mint a Lett Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban tör té nõ tel jes
körû al kal ma zá sa nap já tól kez dõ dõ en a Szer zõ dõ Fe lek a
schen ge ni jog anyag, a je len Meg ál la po dás, va la mint a
7. cikk ben fog lal tak sze rint kö tött vég re haj tá si meg ál la po -
dá sok ren del ke zé se i nek meg fele lõen jár nak el egy más
 nevében az egy sé ges ví zum (re pü lõ té ri tran zit ví zum,
 átutazóvízum, rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó
 vízum) ki adá sá ra irá nyu ló el já rás ban.

2. Cikk

A vég re haj tá si meg ál la po dá sok ban fog lal tak sze rint a
kép vi se let kor lá toz ha tó a ví zum ki adá si el já rás egy ré szé re
vagy egyes ele me i re, ne ve ze te sen, a ví zu mok ki adá sá ra
vo nat ko zó in for má ció nyúj tá sa, idõ pont egyez te té se, in -
ter jú le foly ta tá sa, ké rel mek és tá mo ga tó do ku men tu mok
át vé te le és to váb bí tá sa, ada tok rög zí té se – ide ért ve a bio -
met ri kus ada to kat is –, va la mint az el já rá si dí jak be vé te le -
zé se.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a D ví zu mok hoz, tar tóz ko dá si en ge -
dé lyek hez és út le vél ké rel mek hez szük sé ges bio met ri kus
ada tok gyûj té se so rán is se gít sé get nyújt hat nak egy más -
nak. Az ilyen jel le gû együtt mû kö dés rész le tes sza bá lya it a
vég re haj tá si meg ál la po dá sok sza bá lyoz zák.

4. Cikk

(1) Az 1–3. cik kek ren del ke zé sei alap ján el jár va a Szer -
zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tei min den
meg fe le lõ mó don se gí tik egy mást.

(2) Azo kon az ál lo más he lye ken, ahol csak az egyik
Szer zõ dõ Fél nek van kül kép vi se le te, ez a kül kép vi se let a
vég re haj tá si meg ál la po dá sok nak meg fele lõen se gít sé get
nyújt a má sik Szer zõ dõ Fél he lyi leg ille té kes kül kép vi se le -
té nek.

5. Cikk

Az 1–3. cik kek ren del ke zé sei alap ján el jár va az Eu ró pai 
Unió, va la mint a kép vi se le tet el lá tó Szer zõ dõ Fél meg fe le -
lõ jog sza bá lya it kell al kal maz ni a sze mé lyes ada tok fel dol -
go zá sa te kin te té ben az egyé nek vé del me és az ilyen ada tok 
sza bad áram lá sa vo nat ko zá sá ban.

6. Cikk

Az 1. cikk ren del ke zé sei alap ján el jár va a kép vi se le tet
el lá tó Fél ugyan olyan gon dos sá got ta nú sít a ví zu mok ki -
adá sá ra irá nyu ló el já rás ban és az adat gyûj tés ben, mint ha
sa ját ne vé ben foly tat ná le az el já rást. Mind emel lett az
egyik Szer zõ dõ Fél tõl át vál lalt te vé keny sé ge te kin te té ben
a má sik Szer zõ dõ Fél nem tar to zik fe le lõs ség gel.

7. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek Kül ügy mi nisz té ri u mai vég re haj tá si
meg ál la po dá sok ke re té ben ki je lö lik azo kat a dip lo má ci ai
és kon zu li kép vi se le te ket, ame lyek re a Meg ál la po dás vo -
nat ko zik, va la mint meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés
szük sé ges tech ni kai rész let sza bá lya it, il let ve szük ség ese -
tén az adat vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyo kat.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás ban fog lal tak
sze rint be nyúj tott ví zum ké rel mek fel dol go zá sá nak költ sé -
gét nem té rí tik meg egy más nak, ehe lyett az e Meg ál la po -
dás sze rint be nyúj tott ví zum ké rel mek fel dol go zá sá ért be -
sze dett ví zum dí jak, me lyek össze gét a schen ge ni jog anyag 
ha tá roz za meg, a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai és kon zu li
kép vi se le te i nek be vé te lét ké pe zik.

9. Cikk

Je len Meg ál la po dás ren del ke zé se it a Szer zõ dõ Fe lek
írás ba fog lalt meg egye zés út ján mó do sít hat ják. A fen ti
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mó do sí tá sok a 13. cikk ren del ke zé se i vel össz hang ban lép -
nek ha tály ba.

10. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sát
bár mi kor, rész ben vagy egész ben fel füg geszt he tik. A fel -
füg gesz tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját dip lo má ci ai úton
kell kö zöl ni, és az az ér te sí tés kül dé sét kö ve tõ har minc
(30) nap el tel té vel vá lik al kal maz ha tó vá, amennyi ben a
Szer zõ dõ Fe lek er rõl más ként meg nem ál la pod nak.

11. Cikk

A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. Azt bár -
me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton kül dött ér te sí tés sel
bár mi kor fel mond hat ja. Fel mon dás ese tén a Meg ál la po dás 
ki lenc ven (90) na pig ma rad ha tály ban, azt köve tõen, hogy
a má sik Szer zõ dõ Fél az ér te sí tést kéz hez vet te.

12. Cikk

Je len Meg ál la po dás ide ig le ne sen al kal maz ha tó, azt
köve tõen, hogy a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí -
tet ték egy mást ar ról, hogy az ide ig le nes al kal ma zás hoz
szük sé ges fel té te le ket tel je sí tet ték.

13. Cikk

Je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér -
te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé hez szük sé ges, nem ze ti jo guk ban fog lalt fel té te le ket
tel je sí tet ték.

Ké szült Ri gá ban, 2007. no vem ber 21-én, an gol nyel -
ven, két ere de ti pél dány ban.

(Aláírások)”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak a
12. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en tör té nõ
ide ig le nes al kal ma zá sát.

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

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 12. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a, va la mint 5.  § (4) be kez dé se a Meg -
ál la po dás 13. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát 
vesz ti.

(4) E tör vény ha tá lyát vesz ti, ha a má sik Szer zõ dõ Fél
ar ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván a
Meg ál la po dás ban ré szes fél lé vál ni.

(5) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter azok is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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 CLXXVIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Litván Köztársaság Kormánya között
az egymás nevében a vízumok kiadásában,
valamint a biometrikus adatok gyûjtésében

diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ
kölcsönös eljárásról  szóló Megállapodás

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lit ván Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá -
ban, va la mint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé ben dip lo má -
ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já -
rás ról  szóló Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po -
dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

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

3.  § A Meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és
an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.
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„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary

and the Government of the Republic of Lithuania 
on the mutual representation by their diplomatic

representations and consular posts in processing visas 
and collecting biometric data

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry and the
Go vern ment of the Re pub lic of Lit hu a nia, he re i naf ter
re fer red to as „the Cont rac ting Par ti es”

be a ring in mind the strong and fri endly re lat ions
bet we en the Re pub lic of Hun ga ry and the Re pub lic of
Lit hu a nia;

de si ring to con ti nue and to en han ce the se re lat ions;
con si de ring that both co unt ri es are the Mem bers of the

Eu ro pe an Un ion and NATO;
en dor sing the mu tu al ad van ta ges of the co-ope rat ion

and;
wil ling to co o pe ra te in pro ces sing Schen gen vi sas;

have ag re ed as fol lows:

Article 1

(1) From the date of app li ca ti on of all parts of the
Schen gen ac qu is by the Re pub lic of Hun ga ry and the
Re pub lic of Lit hu a nia, the Cont rac ting Par ti es shall
rep re sent each ot her in pro ces sing uni form vi sas (air port
tran sit vi sas, tran sit vi sas, short-stay vi sas) in ac cor dan ce
with the pro vi si ons of the app li cab le Schen gen ac qu is,
with this Ag re e ment, with the na ti o nal laws of the
Cont rac ting Par ti es as well as with the imp le men ting
ag re e ments conc lu ded ac cor ding to Ar tic le 4 of this
Ag re e ment.

(2) The imp le men ting ag re e ments conc lu ded un der
Ar tic le 4 of this Ag re e ment may re du ce the rep re sen ta ti on
to one or more parts of the visa is su ing pro ce du re, na mely
pro vi ding in for mat ion on visa app li ca ti ons, ar ran ging
ap po int ments, con duc ting in ter vi ews, re ce i ving and
for war ding app li ca ti ons and sup por ting do cu ments,
re cor ding data – inc lu ding bi o met ric data – and col lec ting
ad mi nist ra ti ve fees. 

(3) The Cont rac ting Par ti es may as sist each ot her in the
col lec ti on of bi o met ric data to be used for app li ca ti ons for
na ti o nal D vi sas, re si den ce per mits and pass ports. De ta i led 
ru les of this type of co-ope rat ion shall be re gu la ted in the
imp le men ting ag re e ments conc lu ded un der Ar tic le 4 of
this Ag re e ment.

(4) The dip lo ma tic rep re sen ta ti ons and con su lar posts of 
the Cont rac ting Par ti es shall co o pe ra te clo sely and shall
ren der to each ot her all app rop ri a te as sis tan ce ne ces sa ry
for the pro per per for man ce and imp le men ta ti on of this
Ag re e ment as well as fut ure imp le men ting ag re e ments to
be conc lu ded un der Ar tic le 4 of this Ag re e ment. 

(5) At lo ca ti ons whe re only one of the Cont rac ting
Par ti es has a dip lo ma tic rep re sen ta ti on or con su lar post,
that rep re sen ta ti on or post shall give as sis tan ce to the
rep re sen ta ti on or post of the ot her Cont rac ting Party
com pe tent for that lo ca ti on in ac cor dan ce with the
imp le men ting ag re e ments conc lu ded un der Ar tic le 4 of
this Ag re e ment.

Article 2

The Cont rac ting Par ti es rep re sen ting each ot her
pur su ant to this Ag re e ment shall apply Di rec ti ve 95/46/EC 
of the Eu ro pe an Par li a ment and of the Co un cil of 24
Oc to ber 1995 on the pro tec ti on of in di vi du als with re gard
to the pro ces sing of per so nal data and on the free
mo ve ment of such data (Of fi ci al Jo ur nal L: 1995 11 23
Nr.281–31) and ot her re le vant le gis la ti on of the Eu ro pe an
Un ion and the rep re sen ting Cont rac ting Party on the
pro tec ti on of per so nal data and on the free mo ve ment of
such data.

Article 3

The rep re sen ting Cont rac ting Party, in the
imp le men ta ti on of this Ag re e ment, shall act as di li gently
and res pon sibly as if per for ming on its own be ne fit, i.e. it
shall pro cess vi sas, col lect data and take ot her ac ti ons
sti pu la ted he re in for the be ne fit of the ot her Cont rac ting
Party as if ta king tho se ac ti ons on its own be half.

Article 4

The Mi nist ri es of Fo re ign Af fa irs of the Cont rac ting
Par ti es for the pur po se of pro per imp le men ta ti on of this
Ag re e ment shall conc lu de the imp le men ting ag re e ments
which shall de sig na te the dip lo ma tic rep re sen ta ti ons and
con su lar posts to which this Ag re e ment shall be app li cab le 
and may, in ter alia, pro vi de ne ces sa ry tech ni cal and
fi nan ci al de ta ils of the co-ope rat ion and ru les re lat ing to
data pro tec ti on.

Article 5

This Ag re e ment shall en ter into for ce on the first day of
the month af ter the Cont rac ting Par ti es no ti fy each ot her
thro ugh dip lo ma tic chan nels that the ir in ter nal pro ce du res
for the ent ry into for ce have been ful fil led.

Article 6

This Ag re e ment may be app li ed pro vi si o nally if the
Cont rac ting Par ti es no ti fy each ot her thro ugh dip lo ma tic
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chan nels that the re qu i re ments for the pro vi si o nal
app li ca ti on have been ful fil led.

Article 7
 
This Ag re e ment is conc lu ded for an un li mi ted pe ri od. It

may be ter mi na ted at any time by a no ti fi ca ti on thro ugh
dip lo ma tic chan nels by eit her Cont rac ting Party. In case of 
ter mi na ti on, the Ag re e ment re ma ins in for ce for ni nety
(90) days fol lo wing the re ce ipt of the no ti fi ca ti on by the
ot her Cont rac ting Party.

Article 8

(1) Any dis pu te re gar ding the in terp re ta ti on or
imp le men ta ti on of this Ag re e ment shall be re sol ved by
ne go ti a ti ons bet we en the Cont rac ting Par ti es thro ugh
dip lo ma tic chan nels.

(2) Amend ments to this Ag re e ment may be made by
mu tu al writ ten con sent of the Cont rac ting Par ti es. The
amend ments shall en ter into for ce in ac cor dan ce with the
pro ce du res pro vi ded for in Ar tic le 5 of this Ag re e ment.

Article 9

The Cont rac ting Par ti es may sus pend the app li ca ti on of
this Ag re e ment wholly or partly at any time. Res pec ti vely
the start ing or clo sing date of the sus pen si on shall be
com mu ni ca ted thro ugh dip lo ma tic chan nels and shall
be co me ef fec ti ve ten (10) days fol lo wing the re ce ipt of the
no ti fi ca ti on, un less ag re ed ot her wi se by the Cont rac ting
Par ti es.

Done at Vil ni us this 20 day of No vem ber, 2007 in the
Lit hu a ni an, Hun ga ri an, and Eng lish lan gu a ges. All texts
are equ ally aut hen tic. In case of any di ver gen ce in
in terp re ta ti on, the Eng lish text shall pre va il.  

(Signatures)

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván

Köztársaság Kormánya között az egy más ne vé ben 
a ví zu mok ki adá sá ban, va la mint a bio met ri kus

ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai és kon zu li
kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lit ván Köz tár sa -
ság Kor má nya, a továb biak ban „Szer zõ dõ Fe lek”

szem elõtt tart va a Ma gyar Köz tár sa ság és a Lit ván Köz -
tár sa ság kö zöt ti erõs és ba rá ti kap cso la to kat,

az zal az óhaj jal, hogy fenn tart sák és to vább fej lesszék
ezen vi szonyt,

te kin tet tel arra, hogy mind két fél az Eu ró pai Unió és a
NATO tag ál la ma,

el is mer ve az együtt mû kö dés köl csö nös elõ nye it,
ké szen a schen ge ni ví zu mok fel dol go zá sát érin tõ

együtt mû kö dés re,
a kö vet ke zõ kép pen ál la pod tak meg:

1. Cikk

(1) A schen ge ni jog anyag nak a Ma gyar Köz tár sa ság,
va la mint a Lit ván Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban tör té nõ tel -
jes körû al kal ma zá sa nap já tól kez dõ dõ en a Szer zõ dõ Fe lek 
a schen ge ni jog anyag, a je len Meg ál la po dás, a Szer zõ dõ
Fe lek nem ze ti jog sza bá lyai, va la mint a je len Meg ál la po -
dás 4. cik ké ben fog lal tak sze rint kö tött vég re haj tá si meg -
ál la po dá sok ren del ke zé se i nek meg fele lõen jár nak el egy -
más ne vé ben az egy sé ges ví zum (re pü lõ té ri tran zit ví zum,
át uta zó ví zum, rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví -
zum) ki adá sá ra irá nyu ló el já rás ban.

(2) A je len Meg ál la po dás 4. cik ké ben fog lal tak sze rint
kö tött vég re haj tá si meg ál la po dá sok a kép vi se le tet a ví -
zum ki adá si el já rás egy vagy több ele mé re, ne ve ze te sen, a
ví zu mok ki adá sá ra vo nat ko zó in for má ció nyúj tá sá ra, idõ -
pont egyez te té sé re, in ter jú le foly ta tá sá ra, ké rel mek és tá -
mo ga tó do ku men tu mok át vé te lé re és to váb bí tá sá ra, ada -
tok rög zí té sé re – ide ért ve a bio met ri kus ada to kat is –, va la -
mint az el já rá si dí jak be vé te le zé sé re kor lá toz hat ják.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek a nem ze ti D ví zu mok hoz, tar tóz -
ko dá si en ge dé lyek hez és út le vél ké rel mek hez szük sé ges
bio met ri kus ada tok gyûj té se so rán is se gít sé get nyújt hat -
nak egy más nak. Az ilyen jel le gû együtt mû kö dés rész le tes
sza bá lya it a je len Meg ál la po dás 4. cik ké ben fog lal tak sze -
rint kö tött vég re haj tá si meg ál la po dá sok sza bá lyoz zák.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le -
tei szo ro san együtt mû köd nek, és min den meg fe le lõ mó -
don se gí tik egy mást a je len Meg ál la po dás, va la mint a je len 
Meg ál la po dás 4. cik ké ben fog lal tak sze rint kö ten dõ vég re -
haj tá si meg ál la po dá sok ha té kony al kal ma zá sá ban és vég -
re haj tá sá ban.

(5) Azo kon az ál lo más he lye ken, ahol csak az egyik
Szer zõ dõ Fél nek van dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se le -
te, ez a kül kép vi se let a je len Meg ál la po dás 4. cik ké ben
fog lal tak sze rint kö ten dõ vég re haj tá si meg ál la po dá sok kal
össz hang ban se gít sé get nyújt a má sik Szer zõ dõ Fél he lyi -
leg ille té kes kül kép vi se le té nek.

2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek egy más kép vi se le té ben je len Meg ál -
la po dás nak meg fele lõen el jár va az Eu ró pai Par la ment és a
Ta nács 1995. ok tó ber 24-én kelt, a sze mé lyes ada tok fel -
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dol go zá sa vo nat ko zá sá ban az egyé nek vé del mé rõl és az
ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról  szóló 95/46/EK irány el -
vét (Hi va ta los Lap L: 1995 11 23 Nr.281–31), va la mint az
Eu ró pai Uni ó nak és a kép vi se le tet el lá tó Fél nek a sze mé -
lyes ada tok vé del mé re és az ilyen ada tok sza bad áram lá sá -
ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá lya it al kal maz zák.

3. Cikk

Je len Meg ál la po dás sze rint el jár va a kép vi se le tet el lá tó
Fél ugyan olyan gon dos sá got és fe le lõs sé get ta nú sít, mint -
ha sa ját ne vé ben foly tat ná le az el já rást, va gyis a ví zu mok
fel dol go zá sa, az adat gyûj tés és az itt ki kö tött, a má sik
Szer zõ dõ Fél ér de ké ben fo ga na to sí tott más cse lek mé nyek
so rán úgy jár el, mint ha a fen ti cse lek mé nye ket a sa ját ne -
vé ben vé gez né el.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek Kül ügy mi nisz té ri u mai je len Meg ál -
la po dás meg fe le lõ vég re haj tá sa ér de ké ben vég re haj tá si
meg ál la po dá sok ke re té ben ki je lö lik azo kat a dip lo má ci ai
és kon zu li kép vi se le te ket, ame lyek re a Meg ál la po dás vo -
nat ko zik, va la mint meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés
szük sé ges tech ni kai és pénz ügyi rész let sza bá lya it, il let ve
szük ség ese tén az adat vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyo kat.

5. Cikk

Je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér -
te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé -
pé sé hez szük sé ges, nem ze ti jo guk ban fog lalt fel té te le ket
tel je sí tet ték.

6. Cikk

Je len Meg ál la po dás ide ig le ne sen al kal maz ha tó, azt
köve tõen, hogy a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí -
tet ték egy mást ar ról, hogy az ide ig le nes al kal ma zás hoz
szük sé ges fel té te le ket tel je sí tet ték.

7. Cikk

A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. Azt bár -
me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton kül dött ér te sí tés sel
bár mi kor fel mond hat ja. Fel mon dás ese tén a Meg ál la po dás 
ki lenc ven (90) na pig ma rad ha tály ban, azt köve tõen, hogy
a má sik Szer zõ dõ Fél az ér te sí tést kéz hez vet te.

8. Cikk

(1) Je len Meg ál la po dás ér tel me zé se vagy vég re haj tá sa
kap csán fel me rü lõ bár mely vi tás kér dést a Szer zõ dõ Fe lek
dip lo má ci ai csa tor ná kon foly ta tott tár gya lá sok út ján ren -
de zik.

(2) Je len Meg ál la po dás ren del ke zé se it a Szer zõ dõ Fe lek 
írás ba fog lalt meg egye zés út ján mó do sít hat ják. A fen ti
mó do sí tá sok a je len Meg ál la po dás 5. cik ké nek ren del ke -
zé se i vel össz hang ban lép nek ha tály ba.

9. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sát
bár mi kor, rész ben vagy egész ben fel füg geszt he tik. A fel -
füg gesz tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját dip lo má ci ai úton
kell kö zöl ni, és az az ér te sí tés kül dé sét kö ve tõ tíz (10) nap
el tel té vel vá lik al kal maz ha tó vá, amennyi ben a Szer zõ dõ
Fe lek er rõl más ként meg nem ál la pod nak.

Ké szült Vil ni us ban, 2007. no vem ber 20-án, ma gyar, lit -
ván és an gol nyel ven. Mind há rom nyel vû szö veg egy aránt
hi te les. A Meg ál la po dás ér tel me zé sé vel kap cso la tos vita
ese tén az an gol nyel vû szö veg irány adó.

(Aláírások)”

4.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak a
6. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en tör té nõ
ide ig le nes al kal ma zá sát.

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

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg ál la po dás 6. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a, va la mint 5.  § (4) be kez dé se a Meg -
ál la po dás 5. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát
vesz ti.

(4) E tör vény ha tá lyát vesz ti, ha a má sik Szer zõ dõ Fél
ar ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván a
Meg ál la po dás ban ré szes fél lé vál ni.

(5) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter azok is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2007. évi CLXXIX.
tör vény

egyes munkaügyi tárgyú tör vények módosításáról*

A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 
1992. évi XXXIII. tör vény módosítása

1.  § A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 1.  §-ának (5) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A 20/A.  § (4) be kez dés a) pont ja, a 26.  § (4) be kez -
dé se, a 30/A.  §, a 30/D.  §, a 30/E.  §, a 44/A.  §, az 53.  §
(1) be kez dés, az 53/A.  § és 54/A.  § – az ott meg ha tá ro zot -
tak sze rint – ki ter jed a mun kál ta tó fenn tar tó já ra is.”

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

„(1) A köz al kal ma zot ti ta ná csot együtt dön té si jog il le ti
meg a kol lek tív szer zõ dés ben meg ha tá ro zott jó lé ti célú

a) pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa, il let ve
b) in téz mé nyek és in gat la nok hasz no sí tá sa

te kin te té ben.”

3.  § A Kjt. 21/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Nem kell pró ba idõt meg ál la pí ta ni – ki vé ve, ha a
köz al kal ma zot ti jog vi szony a 22.  § (12) be kez dé se sze rint
szûnt meg, és az újabb köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí -
té se kor a gya kor no ki idõ ki kö té se kö te le zõ –

a) át he lye zés,
b) meg ha tá ro zott mun ka el vég zé sé re vagy fel adat el lá -

tá sá ra  szóló ha tá ro zott ide jû ki ne ve zés, il let ve
c) azo nos fe lek kö zöt ti újabb ki ne ve zés

ese tén.”

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

„(1) Az E–H fi ze té si osz tály ba so rolt, a mun kál ta tó
alap te vé keny sé gé nek el lá tá sá val össze füg gõ mun ka kör be
tör té nõ ha tá ro zat lan idõ re  szóló ki ne ve zés ese tén – ide ért -
ve az ilyen tar tal mú át he lye zést is – a gya kor no ki idõ ki kö -
té se kö te le zõ, ha a köz al kal ma zott nem ren del ke zik a mun -
ka kö ré hez szük sé ges is ko lai vég zett sé get és szak kép zett -
sé get, szak ké pe sí tést igény lõ, a há rom évet meg ha la dó
idõ tar ta mú szak mai gya kor lat tal. E sza bályt kell al kal maz -
ni – jog sza bály ki zá ró ren del ke zé se hi á nyá ban – a 79/C.  §
(2) be kez dé sé ben sze rep lõ tu do má nyos ku ta tói mun ka kört 
be töl tõ köz al kal ma zott ra is.”

(2) A Kjt. 22.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„(4) Az (1) és (2) be kez dés al kal ma zá sá val kap cso lat -
ban a mi nisz ter ál la pít ja meg a mun kál ta tó alap te vé keny -
sé gé nek el lá tá sá val össze füg gõ mun ka kört. A mi nisz ter
meg ha tá roz hat ja mun ka kö rön ként – a ki ne ve zés hez szük -
sé ges is ko lai vég zett ség gel, szak ké pe sí tés sel, il let ve szak -
kép zett ség gel egyen ér té kû – azon is ko lai vég zett sé get,
szak ké pe sí tést, il let ve szak kép zett sé get, amellyel a köz al -
kal ma zott ál tal ko ráb ban el lá tott, a (3) be kez dés sze rin ti
jog vi szony tar ta mát a szak mai gya kor lat ide jé be be kell
szá mí ta ni. A szak mai gya kor lat meg lé tét a köz al kal ma zott
kö te les iga zol ni.

(5) A gya kor no ki idõ az E fi ze té si osz tály ba tar to zó
mun ka kör ben két, az F–H fi ze té si osz tály ba tar to zó, il let ve 
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tu do má nyos ku ta tói
mun ka kör ben há rom év. Ha a köz al kal ma zott

a) az E fi ze té si osz tály ba tar to zó mun ka kör ben egy
évet,

b) az F–H fi ze té si osz tály ba tar to zó, il let ve a tu do má -
nyos ku ta tói mun ka kör ben két évet
meg ha la dó szak mai gya kor lat tal ren del ke zik, a gya kor no -
ki idõ tar ta ma egy év. A mi nisz ter meg ha tá roz hat ja azo kat
a mun ka kö rö ket, ahol – az egyen ér té kû kö ve tel mény rend -
szer, vizs ga, ille tõ leg to vább kép zé sek  miatt – nem kell
gya kor no ki idõt ki köt ni.”

5.  § A Kjt. a kö vet ke zõ 22/B.  §-sal egé szül ki:
„22/B.  § A mi nisz ter meg ha tá roz hat ja azo kat a – mun -

kál ta tó mû kö dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó jelentõ -
ségû – ma ga sabb ve ze tõi mun ka kö rö ket, ame lyek be töl té -
sé re – a 23.  §-ban fog lal tak tól el té rõ en – a Mun ka Tör -
vény köny ve ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sei al kal ma zá sá val mun ka vi szonyt kell lé te sí te ni.
E mun ka kö rök meg ha tá ro zá sa so rán fi gye lem mel kell
 lenni

a) a mun kál ta tó ál tal fog lal koz ta tott köz al kal ma zot ti
lét szám ra,

b) a mun kál ta tó szer ve ze ti össze tett sé gé re, to váb bá
c) a mun ka kör be tar to zó ve ze tõi ha tás kör terjedel -

mére.”

6.  § A Kjt. 23.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A ma ga sabb ve ze tõi, il let ve ve ze tõi fel adat el lá tá sa
ön ál ló mun ka kör ben, ille tõ leg ma ga sabb ve ze tõi, il let ve
ve ze tõi be osz tás ban tör té nik. A ma ga sabb ve ze tõi, il let ve
ve ze tõi be osz tás fel té te le, hogy a köz al kal ma zott – a ki ne -
ve zés sze rin ti mun ka kö re mel lett – lát ja el a ma ga sabb ve -
ze tõi, il let ve ve ze tõi be osz tás ból ere dõ fel ada ta it. A meg -
bí zást és an nak el fo ga dá sát írás ba kell fog lal ni.”

7.  § A Kjt. 25.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szün tet he tõ:]
„f)  azon na li ha tállyal
fa) a pró ba idõ alatt, vagy
fb) a 27.  § (2) be kez dé se sze rint, va la mint”
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8.  § A Kjt. 25/C.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg az (5) be kez -
dés ha tá lyát vesz ti:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben az át adás 25/A.  §
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ját köve tõen a köz -
al kal ma zot tat az át ve võ mun kál ta tó nál mun ka vég zé si kö -
te le zett ség nem ter he li. Ek kor a ko ráb bi meg szün te tõ nyi -
lat ko zat vagy meg ál la po dás alap ján az át adás és a jog vi -
szony meg szû né sé nek idõ pont ja kö zöt ti idõ tar tam alatt
ese dé kes dí ja zást, ille tõ leg jut ta tást az át adó mun kál ta tó -
nak – a jog vi szony meg szû né sé vel össze füg gõ jut ta tá sok
ki fi ze té sé re vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma zá sá val – leg ké -
sõbb az át adás idõ pont já ban ki kell fi zet nie. Ezek össze gét
– e tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a tá vol lé ti díj
ala pul vé te lé vel kell meg ha tá roz ni.

(3) A mun kál ta tó fe gyel mi ha tá ro za tá val össze füg gõ
mun ka ügyi pert – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – meg kell szün tet ni.”

9.  § A Kjt. 27.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A ha tá ro zott ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szonyt a
30.  § (1) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban fog lalt okok alap -
ján a mun kál ta tó azon na li ha tállyal meg szün tet he ti; a köz -
al kal ma zott ré szé re azon ban egy évi, ha a ha tá ro zott idõ bõl 
még hát ra lé võ idõ egy év nél rö vi debb, a hát ra lé võ idõ re
jutó át lag ke re se tét kö te les elõ re meg fi zet ni. Ha a meg -
szün te tés re a 30.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro -
zott, a köz al kal ma zott nem meg fe le lõ mun ka vég zé se vagy
– nem egész ség ügyi ok kal össze füg gõ – al kal mat lan sá ga
 miatt ke rült sor, a köz al kal ma zot tat egy ha vi át lag ke re set
il le ti meg.”

10.  § A Kjt. 29.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Rend kí vü li le mon dás sal a köz al kal ma zott köz al -
kal ma zot ti jog vi szo nyát ak kor szün tet he ti meg, ha a mun -
kál ta tó

a) a köz al kal ma zot ti jog vi szony ból ere dõ lé nye ges kö -
te le zett sé gét szán dé ko san vagy sú lyos gon dat lan ság gal je -
len tõs mér ték ben meg sze gi, vagy

b) olyan ma ga tar tást ta nú sít, amely a köz al kal ma zot ti
jog vi szony fenn tar tá sát le he tet len né te szi.

Az in do ko lás ból a rend kí vü li le mon dás oká nak vi lá go -
san ki kell tûn nie. Vita ese tén a rend kí vü li le mon dás in do -
ká nak va ló sá gát és ok sze rû sé gét a köz al kal ma zott nak kell
bi zo nyí ta nia.”

11.  § A Kjt. 30.  § (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy út tal a be kez dés a kö -
vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[A mun kál ta tó a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt – a
30/A–30/B.  §-ban fog lalt kor lá to zás sal – fel men tés sel ak -
kor szün tet he ti meg, ha]

„c)  a köz al kal ma zott mun ka kö ri fel ada ta i nak ellátá -
sára tar tó san al kal mat lan ná vált vagy mun ká ját nem vég zi
meg fele lõen;

d) a köz al kal ma zott a fel men tés köz lé sé nek, ille tõ leg
leg ké sõbb a fel men té si idõ kez de té nek nap ján nyug dí jas -
nak mi nõ sül (37/B.  §); il let ve

e) az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj jo go sult ság élet ko ri,
va la mint szol gá la ti idõ vel kap cso la tos fel té te le i vel ren del -
ke zõ köz al kal ma zott azt írás ban ké rel me zi.”

12.  § (1) A Kjt. 30/A.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 30.  § (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben, va la mint, ha a 30.  § (1) be kez dés c) pont já ban
fog lalt al kal mat lan ság egész ség ügyi ok kö vet kez mé nye
– fel té ve, hogy a köz al kal ma zott e tör vény al kal ma zá sa
szem pont já ból nem mi nõ sül nyug dí jas nak –, a mun kál ta tó
a köz al kal ma zot tat írás ban tá jé koz tat ja”

[a) a mun kál ta tón be lül,
b) a mun kál ta tó irá nyí tá sa alatt álló má sik munkálta -

tóhoz, il let ve
c) a mun kál ta tó fenn tar tó ja ál tal fenn tar tott más, e tör -

vény ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó hoz
az is ko lai vég zett sé gé nek és szak kép zett sé gé nek, szak -

ké pe sí té sé nek, to váb bá – egész ség ügyi al kal mat lan ság
ese tén – egész sé gi ál la po tá nak meg fe le lõ má sik be töl tet len 
mun ka kör fel aján lá sá nak le he tõ sé gé rõl. A köz al kal ma zott
a tá jé koz ta tás köz lé sé tõl szá mí tott két mun ka na pon be lül
írás ban nyi lat ko zik a mun ka kör-fel aján lá si le he tõ ség
igény be vé te lé rõl. Ha a köz al kal ma zott a ha tár idõ le tel té ig
a nyi lat ko zat té telt el mu laszt ja, azt úgy kell te kin te ni, mint -
ha a mun ka kör-fel aján lá si le he tõ sé get nem igé nyel te vol -
na. A mun ka kör-fel aján lá si le he tõ ség igény be vé te le kor a
köz al kal ma zot ti jog vi szony fel men tés sel tör té nõ meg szün -
te té sé re csak ak kor ke rül het sor, ha az a)–c) pont ban fog -
lalt mun kál ta tó nál a köz al kal ma zott az is ko lai
végzettségé nek és szak kép zett sé gé nek, szak ké pe sí té sé nek,
to váb bá – egész ség ügyi al kal mat lan ság ese tén – egész sé gi 
ál la po tá nak meg fe le lõ má sik be töl tet len mun ka kör nincs,
vagy ha a köz al kal ma zott az ilyen mun ka kör be tör té nõ át -
he lye zés hez, il let ve ki ne ve zé se mó do sí tá sá hoz nem já rul
hoz zá.]

(2) A Kjt. 30/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Az (1)–(3) be kez dést, to váb bá a 30/C.  § (1) be kez -
dés a) pont ját, (2) be kez dés a) pont ját és (3)–(4) be kez dé -
sét meg fele lõen al kal maz ni kell a mun kál ta tó jog utód nél -
kü li meg szû né se kor is az zal, hogy

a) fel men té sen a mun kál ta tó jog utód nél kü li meg szû -
né sét kell ér te ni, és

b) a 30/A.  § és 30/C.  § sze rin ti el já rást leg alább a mun -
kál ta tó jog utód nél kü li meg szû né se elõtt tíz nap pal be kell
fe jez ni.”

13.  § A Kjt. 30/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(1) A 30.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti lét szám -
csök ken tést el ren de lõ dön tés ese tén nem szün tet he tõ meg
fel men tés sel azok nak az azo nos mun ka kört be töl tõ, e tör -
vény al kal ma zá sá ban nyug dí jas nak nem mi nõ sü lõ köz al -
kal ma zot tak nak a jog vi szo nya, akik együt te sen írás ban,
egy nyi lat ko zat ba fog lal tan olyan tar ta lom mal ké rik ki ne -
ve zé sük ben a mun ka idõ mér té ké nek mó do sí tá sát, hogy az
a mun kál ta tó ál tal kö zölt, a köz al kal ma zot tak kö zött ké rel -
mük sze rint el oszt ha tó napi vagy heti mun ka idõ együt tes
mér té két nem ha lad ja meg. A ké rel met az ab ban ré szes va -
la mennyi köz al kal ma zott nak alá kell ír nia, meg je löl ve a
ki ne ve zé sé ben ki kö ten dõ mun ka idõ mér té két, amely napi
négy órá nál rö vi debb nem le het, ki vé ve, ha a 30/C.  §
(1) be kez dés b) pont ja alap ján a mun kál ta tó erre le he tõ sé -
get ad. Több, a fel té te lek nek meg fe le lõ ké re lem ese tén a
mun kál ta tó – a (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en –
mér le ge lé si jog kö ré ben dönt ar ról, hogy mely ké re lem
alap ján mó do sít ja az azt be nyúj tó köz al kal ma zot tak ki ne -
ve zé sét.”

14.  § A Kjt. 30/C.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mun kál ta tó a 30/A.  §-ban fog lalt ál lás fel aján lás so -
rán a fel men tés köz lé sé nek ter ve zett idõ pont ja elõtt leg -
alább tíz nap pal kö te les írás ban tá jé koz tat ni a köz al kal -
ma zot tat]

„b)  a 30/B.  § sze rin ti le he tõ ség rõl és a ter ve zett fel -
men tés sel eset le ge sen érin tet tek ne vé rõl, mun ka kö rük
meg ne ve zé sé rõl, to váb bá a ki ne ve zés mó do sí tás sal a köz -
al kal ma zot tak kö zött el oszt ha tó mun ka idõ mér té ké nek
fel sõ ha tá rá ról, il let ve – dön té se ese tén – a napi négy órá -
nál rö vi debb mun ka idõ ki kö té sé nek le he tõ sé gé rõl.”

15.  § A Kjt. 30/E.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az e tör vény ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó fenn -
tar tó ja elekt ro ni kus adat nyil ván tart ást ve zet

a) a mun kál ta tó, to váb bá
b) a sa ját mun kál ta tói szer ve ze te e tör vény ha tá lya alá

tar to zó
be töl tet len mun ka kö re i rõl, az ah hoz szük sé ges ké pe sí té si
elõ írásokról és egész ség ügyi fel té te le i rõl.”

16.  § (1) A Kjt. 31.  §-ának fel ve ze tõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ben a ren del ke zés szá mo -
zá sa (1) be kez dés re vál to zik:

„A köz al kal ma zot ti jog vi szonyt a mun kál ta tó fel men -
tés sel nem szün tet he ti meg az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott
idõ tar tam alatt:”

[a) a kül föl dön nem zet kö zi szer ve zet nél, vagy állam -
közi egyez mény vég re haj tá sa ként ide gen ál la mi, ille tõ leg
egyéb in téz mény nél mun ká ra kö tött meg ál la po dás alap ján 
kül föl dön vég zett mun ka;

b) a tar tó san kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ sze mély kül -
föld re uta zá sá ra te kin tet tel fi ze tés nél kü li sza bad ság ban
ré sze sült há zas tár sá nál a fi ze tés nél kü li sza bad ság;

c) az ösz tön díj jal kül föl di ta nul mány út ra ki kül dött a ta -
nul mány út és az eset le ges elõ ze tes tan fo lyam, va la mint

d) a mun kál ta tó ál tal vagy hoz zá já ru lá sá val más szer -
vek ál tal is ko lai vagy is ko la rend sze ren kí vü li kép zés re kül -
dés  miatt a mun ka vég zés aló li fel men tés
ide je.]

(2) A Kjt. 31.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) A fel men té si idõ, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá -

ro zott fel men té si vé de lem idõ tar ta ma
a) a ti zen öt na pot meg ha lad ja, ezt köve tõen csak ti zen -

öt nap,
b) a har minc na pot meg ha lad ja, ezt köve tõen csak har -

minc nap
el tel té vel kez dõd het el.”

17.  § A Kjt. 33/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mun kál ta tó kö te les a rend kí vü li fel men tést a
30.  § (2) be kez dé se sze rint meg in do kol ni. Az in do ko lás ból 
a rend kí vü li fel men tés oká nak vi lá go san ki kell tûn nie.
Vita ese tén a rend kí vü li fel men tés in do ká nak va ló sá gát és
ok sze rû sé gét a mun kál ta tó nak kell bi zo nyí ta nia. A rend kí -
vü li fel men tés köz lé se elõtt le he tõ sé get kell adni a köz al -
kal ma zott nak a ter ve zett in téz ke dés in do ka i nak meg is me -
ré sé re és a vele szem ben fel ho zott ki fo gá sok el le ni vé de -
ke zés re, ki vé ve, ha az eset összes kö rül mé nye i bõl kö vet -
ke zõ en ez a mun kál ta tó tól nem vár ha tó el.”

18.  § (1) A Kjt. 34.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a mun kál ta tó a köz al -
kal ma zott köz al kal ma zot ti jog vi szo nyát jog el le ne sen szün -
tet te meg, a köz al kal ma zott ab ban az eset ben kér he ti az
ere de ti mun ka kö ré ben tör té nõ to vább fog lal koz ta tá sát, ha]

„a)  a meg szün te tés a ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö -
ve tel mé nyé be (Mun ka Tör vény köny ve 4.  §), az egyen lõ
bá nás mód kö ve tel mé nyé be (Mun ka Tör vény köny ve 5.  §),
il let ve fel men té si vé de lem be [31.  §, va la mint Mun ka Tör -
vény köny ve 90.  §-ának (1) be kez dé se] üt kö zik, vagy a
mun kál ta tó meg sze gi a fel men té si kor lá to zá sok ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket [30/A–30/D. §; 32.  § (2) be kez dé se], 
vagy

b) a mun kál ta tó a vá lasz tott szak szer ve ze ti tiszt ség vi -
se lõ, a köz al kal ma zot ti ta nács tag já nak (el nö ké nek, a köz -
al kal ma zot ti meg bí zott nak), il let ve a mun ka vé del mi kép -
vi se lõ nek (mun ka vé del mi bi zott ság tag ja i nak) köz al kal -
ma zot ti jog vi szo nyát a 45–53. és az 54/A.  §-ok ba, il let ve a
Mun ka Tör vény köny ve 28.  §-ába, vagy a 62/A.  §-ába üt -
kö zõ mó don szün tet te meg.”

(2) A Kjt. 34.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt nem az (1) be -
kez dés ben fog lalt mó don szün tet ték meg jog el le ne sen, a
köz al kal ma zot ti jog vi szony a meg szün te tés rõl  szóló jog -
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nyi lat ko zat sze rin ti idõ pont ban meg szû nik, de a köz al kal -
ma zott ré szé re – az eset összes kö rül mé nye i nek, így kü lö -
nö sen a jog sér tés és an nak kö vet kez mé nyei sú lyá nak mér -
le ge lé se alap ján – leg alább két, leg fel jebb har minc hat havi 
át lag ke re set nek meg fe le lõ áta lány-kár té rí tést kell fi zet ni.”

(3) A Kjt. 34.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A (2) be kez dés ben fog lalt eset ben nem kell meg té -
rí te ni az il let mény nek (egyéb já ran dó ság nak), il let ve a
kár nak azt a ré szét, amely más hon nan meg té rült vagy kel lõ 
gon dos ság mel lett meg té rül he tett vol na. A kel lõ gon dos -
ság el mu lasz tá sá nak kü lö nö sen azt kell te kin te ni, ha a köz -
al kal ma zott az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel nem mû kö -
dik együtt a mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony lé te sí té se
ér de ké ben, nem köt ál lás ke re sé si meg ál la po dást, il let ve az
e szerv ál tal fel aján lott – a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl
 szóló jog sza bály ban fog lalt fel té te lek re te kin tet tel – meg -
fe le lõ mun ka he lyet el uta sít ja, to váb bá maga nem ke res ak -
tí van mun ka he lyet. A bí ró ság a kel lõ gon dos ság el mu lasz -
tá sá nak az el ma radt il let mény, egyéb já ran dó sá gok, il let ve 
a köz al kal ma zot ti kár meg té rí té sé vel kap cso la tos kö vet -
kez mé nyét az eset összes kö rül mé nyé nek mér le ge lé se
alap ján ál la pít ja meg.”

(4) A Kjt. 34.  § (7) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szony a 22.  § (12) be kez dé se 
alap ján e tör vény ere jé nél fog va meg szûnt, és a bí ró ság
meg ál la pí tot ta a köz al kal ma zott „nem meg fe lelt” mi nõ sí -
té sé nek jog el le nes sé gét,]

„a) ha a mun kál ta tó el já rá sa a ren del te tés sze rû jog gya -
kor lás vagy az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé be üt kö -
zött, az (1)–(3), il let ve az (5) és (6) be kez dés ben foglal -
takat,

b) az a) pont ba nem tar to zó eset ben a (4)–(6) be kez dés -
ben fog lal ta kat”

[kell meg fele lõen al kal maz ni.]

19.  § A Kjt. 36.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A köz al kal ma zot ti iga zo lás nak – a Mun ka Tör -
vény köny ve 98.  § (2) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban és
(3)–(4) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en – tar tal maz -
nia kell

a) a köz al kal ma zott mun ka kö rét,

b) a 22.  § (8) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zot -
ta kat, a sor- és tar ta lé kos ka to nai, va la mint a pol gá ri szol -
gá lat és a szü lé si sza bad ság idõ tar ta mát,

c) min den olyan, a köz al kal ma zot ti jog vi szony meg -
szû né sé nek évé ben mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt
a köz al kal ma zott át lag ke re set fi ze tés ben ré sze sült,

d) a ti zen har ma dik havi il let mény nek a köz al kal ma zot -
ti jog vi szony meg szû né se évé ben tör té nõ ki fi ze té sét, il let -
ve en nek el ma ra dá sát,

e) a ju bi le u mi ju ta lom ki fi ze té sét és en nek idõ pont ját,

f) a köz al kal ma zott 37.  § (7) be kez dé sé ben meghatá -
rozott, emelt össze gû vég ki elé gí tés ben való ré sze sü lé sét,
to váb bá

g) a köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szû né sé nek mód -
ját, és ha e tör vény in do ko lá si kö te le zett sé get ír elõ, a meg -
szün te tés okát. Ez utób bi a kat a köz al kal ma zott ké ré sé re a
köz al kal ma zot ti iga zo lás ból mel lõz ni kell.”

20.  § A Kjt. 37.  §-a (9) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vég ki elé gí tés össze gé nek a fe lé re jo go sult a köz al -
kal ma zott, ha fel men té sé re vagy köz al kal ma zot ti jog vi -
szo nyá nak a 25.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti meg szû -
né sé re azért ke rült sor, mert a mun kál ta tó ál tal fel aján lott,
a 30/A.  § sze rin ti mun ka kör be he lye zé sé hez szük sé ges ki -
ne ve zés mó do sí tá sá hoz, ille tõ leg át he lye zé sé hez nem já -
rult hoz zá, ki vé ve, ha a hoz zá já ru lá sát ala pos in dok kal ta -
gad ta meg, így kü lö nö sen, ha”

21.  § A Kjt. 37/B.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo -
zá sa (4) be kez dés re mó do sul:

„(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en, e tör -
vény al kal ma zá sá ban nyug dí jas nak mi nõ sül az a köz al kal -
ma zott, aki az elõ re ho zott nyug díj fel té te le i vel ren del ke -
zik, és fel men té sé re a 30.  § (1) be kez dé se e) pont ja alap ján
ke rül sor.”

22.  § A Kjt. 38.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz al kal ma zot ti jog vi szony te kin te té ben a Mun -
ka Tör vény köny vé nek a mun ka vi szony meg szû né sé rõl és
meg szün te té sé rõl  szóló ren del ke zé sei kö zül (Har ma dik
rész, IV. fe je zet) a 85/A.  §-ának (5) és (6) be kez dé se, a
86–86/E.  §-a, a 87.  §-ának (1) be kez dé se, a 87/A.  §-a, a
88.  §-a, a 89.  §-ának (1)–(6) be kez dé se, a 90.  § (4) be kez -
dé se, a 92.  §-a, a 93.  §-ának (1) és (2) be kez dé se, a 95. és
96.  §-a, a 98.  §-ának (1) be kez dé se, a 99–101.  §-a nem al -
kal maz ha tó.”

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

„(1) Ha a fe gyel mi el já rás hoz a 47.  § (1) be kez dé sé ben
és a 49.  § (2) és (3) be kez dé sé ben elõ írt sze mé lyi fel té te lek
a mun kál ta tó nál nem biz to sít ha tók, a mun kál ta tó ké ré sé re
a vizs gá ló biz tost, va la mint a fe gyel mi ta nács tag ja it a
mun kál ta tó fenn tar tó ja je lö li ki az ügy ben el fo gu lat lan,

a) a fe gyel mi el já rás alá vont nál ma ga sabb vagy vele
azo nos ve ze tõi be osz tá sú, en nek hi á nyá ban a fe gyel mi el -
já rás alá vont tal leg alább azo nos be so ro lá sú köz al kal ma -
zot tai,

b) ha a fenn tar tó nem e tör vény ha tá lya alá tar to zik, sa -
ját tag jai, il let ve a fe gyel mi el já rás alá vont tal leg alább
azo nos szin tû is ko lai vég zett sé gû al kal ma zot tai

kö zül.”
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24.  § A Kjt. 54/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„54/A.  § E tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a
mun kál ta tó ve ze tõ je – ide nem ért ve az 53/A.  §-ban em lí -
tett ve ze tõ ket – el le ni fe gyel mi el já rást a ki ne ve zé si jog kör 
gya kor ló ja, il let ve a ma ga sabb ve ze tõi vagy ve ze tõi meg -
bí zást ado má nyo zó sze mély vagy szer ve zet, il let ve tes tü let 
ve ze tõ je (a továb biak ban: ki ne ve zõ) kö te les meg in dí ta ni
és le foly tat ni az zal, hogy a vizs gá ló biz tost, a fe gyel mi ta -
nács tag ja it és el nö két az ügy ben el fo gu lat lan, a kineve -
zõnek

a) a fe gyel mi el já rás alá vont nál ma ga sabb vagy vele
azo nos ve ze tõi be osz tá sú, il let ve be so ro lá sú, en nek hi á -
nyá ban a fe gyel mi el já rás alá vont tal ma ga sabb vagy vele
leg alább azo nos be so ro lá sú köz al kal ma zot tai,

b) az a) pont ban fog lal tak hi á nyá ban sa ját tag jai, il let ve 
a fe gyel mi el já rás alá vont tal leg alább azo nos szin tû is ko -
lai vég zett sé gû al kal ma zot tai
kö zül kell ki je löl nie.”

25.  § A Kjt. 67.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kol lek tív szer zõ dés, en nek ren del ke zé se hi á nyá -
ban a mun kál ta tó ha tá roz za meg, hogy a mun kál ta tó a gaz -
dál ko dás ered mé nyé nek mely há nya dát és mi lyen fel té te -
lek sze rint for dít ja il let mény ki egé szí tés re.”

26.  § A Kjt. 78.  § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a köz al kal ma zott jog vi szo nya a 30.  § (1) be kez -
dés d) vagy e) pont ja alap ján szû nik meg, ré szé re a meg -
szû nés évé ben ese dé kes sé váló ju bi le u mi ju tal mat az utol -
só mun ká ban töl tött na pon ki kell fi zet ni.

(4) Ha a köz al kal ma zott köz al kal ma zot ti jog vi szo nya
– a fe gyel mi el bo csá tás bün te tés vagy a 25.  § (2) be kez dés
b) 1. pont ja sze rin ti át he lye zés ki vé te lé vel – meg szû nik és
leg ké sõbb a meg szû nés idõ pont já ban nyug dí jas nak mi nõ -
sül [37/B.  § (1), il let ve (3) be kez dés], to váb bá leg alább
har minc öt évi köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal ren del ke zik,
a negy ven éves köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal járó jubi -
leumi ju tal mat ré szé re a jog vi szony meg szû né se kor ki kell
fi zet ni.”

27.  § A Kjt. 79/D.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (3) be kez dés sze rin ti fi ze té si fo ko za tok kö zöt ti
vá ra ko zá si idõ be nem szá mít ha tók be a 22.  § (8) be kez dé -
sé ben em lí tett idõ tar ta mok, va la mint a sor- és tar ta lé kos
ka to nai, il let ve a pol gá ri szol gá lat idõ tar ta ma.”

28.  § A Kjt. 82.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„82.  § Amennyi ben a kol lek tív szer zõ dés le he tõ vé te szi, 
hogy a mun kál ta tó a köz al kal ma zot tat köz vet le nül kár té rí -
tés re kö te lez ze, és a fe le lõs ség rõl tör té nõ dön té sig a köz al -
kal ma zot ti jog vi szony fenn áll, a fe le lõs ség meg ál la pí tá sá -

ra a fe gyel mi el já rás sza bá lya it az zal az el té rés sel kell al -
kal maz ni, hogy az el já rás meg in dí tá sá ra az el évü lés re vo -
nat ko zó ren del ke zé sek az irány adók.”

29.  § A Kjt. 83/A.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a fe gyel mi el já rás hoz szük sé ges sze mé lyi fel té -
te lek – a kép vi se lõ-tes tü let lét szá ma vagy össze fér he tet -
len ség foly tán – a kép vi se lõ-tes tü let tag jai kö zül nem biz -
to sít ha tók, a fe gyel mi ta nács tag ja it és a vizs gá ló biz tost a
kép vi se lõ-tes tü let a pol gár mes te ri hi va tal nak a fe gyel mi
el já rás alá vont nál ma ga sabb be so ro lá sú, en nek hi á nyá ban
a fe gyel mi el já rás alá vont tal leg alább azo nos szin tû is ko -
lai vég zett sé gû al kal ma zot tai kö zül je lö li ki.

(4) Ha a vizs gá ló biz tos ki je lö lé se a (3) be kez dés ben
fog lal tak al kal ma zá sá val sem le het sé ges, a kép vi se lõ-tes -
tü let a vizs gá ló biz to si fel ada tok el lá tá sá ra a fe gyel mi el já -
rás alá vont tal leg alább azo nos szin tû is ko lai vég zett sé gû
füg get len sze mélyt kér het fel.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a 14–19.  §, a 23.  §,
az 53/A.  §, va la mint az 54/A.  § nem al kal maz ha tó.”

30.  § A Kjt. 87/A.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sa kor köz al kal ma zot ti jog vi szony -
ban töl tött idõ nek kell te kin te ni]

„g) az ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony ban”
[töl tött idõt.]

A Munka Törvénykönyvérõl  szóló 
1992. évi XXII. tör vény módosítása

31.  § A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 86/E.  § (4) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A 109.  § alap ján meg ál la pí tott hát rá nyos jog kö vet -
kez ménnyel kap cso la tos pert meg kell szün tet ni.”

32.  § Az Mt. 192/B.  §-a je len le gi szö ve gé nek meg je lö -
lé se (1) be kez dés re vál to zik, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet -
ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) ha tá lya alá tar to zó
mun kál ta tó nál a Kjt. 22/B.  §-a sze rin ti ma ga sabb ve ze tõi
mun ka kört be töl tõ mun ka vi szo nya csak pá lyá zat alap ján
lé te sít he tõ. A pá lyá zat ra meg fele lõen al kal maz ni kell a
Kjt. 20/A–20/B.  §-át.”

A prémiumévek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról  szóló 

2004. évi CXXII. tör vény módosítása

33.  § (1) A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör -
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vény (a továb biak ban: Péptv.) 1.  § (1) be kez dé se a kö vet -
ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[E tör vény ha tá lya ki ter jed:]
„d) a 4/A., az 5. és a 6/A.  § ki vé te lé vel az ál lam tu laj do -

ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995.
évi XXXIX. tör vény 2007. szep tem ber 24-én ha tá lyos
mel lék le té ben fel so rolt, azon 100%-os ál la mi tu laj do nú
mun kál ta tók ra és azok mun ka vál la ló i ra, ame lyek re a pré -
mi um évek prog ra mot a mun kál ta tó fõ te vé keny sé ge sze rint 
fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ren de le té vel kiter -
jeszti.”

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

„(3) E tör vény köz szfé rá ban in dí tott pré mi um évek
prog ram ra, il let ve kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell

a) arra a 2006. jú ni us 30-án köz igaz ga tá si vagy he lyet -
tes ál lam tit ká ri ki ne ve zés sel ren del ke zõ sze mély re
(a továb biak ban: ál la mi ve ze tõ) is, aki nek ál lam tit ká ri
vagy szak ál lam tit ká ri ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szo -
nya fel men tés sel tör té nõ meg szû né sé re ke rül ne sor, és
meg fe lel a 3.  § (1) be kez dé sé nek a), b) és d) pont já ban fog -
lalt fel té te lek nek,

b) az au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé re, he lyet -
te sé re, tes tü le ti for má ban mû kö dõ au to nóm ál lam igaz ga -
tá si szerv ese té ben a tes tü let tag já ra, ha jog vi szo nya a ha tá -
ro zott ide jû ki ne ve zé se le jár tá ra te kin tet tel szû nik meg,
fel té ve, hogy meg fe lel a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) és
b) pont já ban fog lalt fel té te lek nek.”

(3) A Péptv. 1.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) E tör vény köz szfé rá ban in dí tott pré mi um évek
prog ram ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni az
(1) be kez dés d) pont já ban sze rep lõ mun kál ta tók ra és mun -
ka vál la lók ra, va la mint a (3) be kez dés b) pont já ban meg ha -
tá ro zott sze mély re és a vo nat ko zá sá ban a 3.  § (7) be kez dé -
se alap ján mun kál ta tó nak mi nõ sü lõ szerv re.”

34.  § A Péptv. 2.  § 1–4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„1. fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony: az ál la mi ve -

ze tõi szol gá la ti jog vi szony, a köz szol gá la ti, a köz al kal ma -
zot ti jog vi szony, ille tõ leg a mun ka vi szony;

2. prog ram ban részt vevõ: az az 1.  §-ban meg ha tá ro -
zott ál la mi ve ze tõ, köz tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott, ügy ke -
ze lõ, ille tõ leg mun ka vál la ló, aki meg fe lel a 3.  § (1) be kez -
dé sé ben elõ írt fel té te lek nek, to váb bá az 1.  § (3) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély;

3. köz szfé rá ban jog vi szony ban töl tött idõ:
a) ál la mi ve ze tõ, va la mint köz tiszt vi se lõ ese té ben a

Ktv. 72.  § (1)–(4) be kez dé se alap ján köz szol gá la ti jog vi -
szony ként el is mert idõ,

b) köz al kal ma zott ese té ben a Kjt. 87/A.  §-a alap ján
köz al kal ma zot ti jog vi szony ként el is mert idõ,

c) a Mun ka Tör vény köny ve Har ma dik Ré sze XII. Fe je -
ze té ben meg ha tá ro zott, a köz igaz ga tá si szer vek nél fog lal -
koz ta tott mun ka vál la ló ese tén a mun ka vi szony, köz al kal -
ma zot ti jog vi szony, köz szol gá la ti jog vi szony tar ta ma,

d) az 1.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
mun kál ta tó mun ka vál la ló ja ese tén a mun ka vi szony, köz al -
kal ma zot ti jog vi szony, köz szol gá la ti jog vi szony tar ta ma,

e) az 1.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mély ese té ben a mun ka vi szony, köz al kal ma zot ti jog -
viszony, köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma;

4. ko ráb bi il let mény: a prog ram ban részt ve võ nek a pré -
mi um évek prog ram ba tör té nõ be lé pé sét köz vet le nül meg -
elõ zõ ti zen két egész havi – a mun kál ta tó val fenn állt en nél
rö vi debb idõ tar ta mú jog vi szony ese tén a jog vi szony tel jes
idõ tar ta ma alat ti összes egész havi – il let mé nyé nek, mun -
ka bé ré nek havi át la ga az aláb bi ak sze rint:

a) köz tiszt vi se lõk ese té ben – meg ál la pí tá sa ese tén – a
Ktv. 44/B.  §-a sze rin ti sze mé lyi il let mény, il let ve a Ktv.
42.  § (2) be kez dé se, 45.  §-a alap ján az alap il let mény, az
 illetménykiegészítés és a rend sze res il let mény pót lé kok,

b) köz al kal ma zot tak ese té ben a Kjt. 66.  §-a alap ján a
ki ne ve zés ben fog lalt il let mény, va la mint a rend sze res il -
let mény pót lé kok,

c) mun ka vál la lók ese tén a sze mé lyi alap bér és a rend -
sze res bér pót lé kok,

d) ál la mi ve ze tõk ese tén a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok
jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 45., il let ve
56.  §-ában meg ha tá ro zott alap il let mény, il let mény ki egé -
szí tés és ve ze tõi il let mény pót lék,

e) az 1.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mély ese té ben az õt kü lön jog sza bály alap ján meg il le tõ
díj
együt tes össze ge. A rend sze res il let mény pót lé kot az Mt.
151/A.  § (2)–(4) be kez dé sé ben fog lal tak meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni;”

35.  § (1) A Péptv. 3.  § (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A pré mi um évek prog ram ban való rész vé tel hez tör -
té nõ hoz zá já ru lás sal egy ide jû leg a köz al kal ma zott ma ga -
sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ be osz tá sa, a köz tiszt vi se lõ és az 
ügy ke ze lõ ve ze tõ meg bí zá sa, az ál la mi ve ze tõ e meg bí za -
tá sa meg szû nik. A ve ze tõi mun ka kört be töl tõk re a 4.  §
(2) be kez dé se al kal ma zan dó. A pré mi um évek prog ram ba
való be lé pés kor meg kell ál la pí ta ni a prog ram ban részt
vevõ ezen idõ pon tig ki nem adott sza bad sá gát.”

(2) A Péptv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) E tör vény 1.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott sze mé lyek vo nat ko zá sá ban

a) a (2) be kez dés elsõ és má so dik mon da ta nem al kal -
maz ha tó,

b) a (3) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell
al kal maz ni, hogy a mun kál ta tó a prog ram ban való rész -
vétel 3.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt fel té -
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te le i vel ren del ke zõ érin tett szá má ra a prog ram ban való
rész vé tel le he tõ sé gét leg alább a jog vi szony, il let ve a meg -
bí za tás meg szû né se elõtt 30 nap pal kö te les írás ban fel aján -
la ni, és – az érin tett írás ban meg adott hoz zá já ru lá sa ese tén
– a prog ram ban való rész vé tel lel össze füg gés ben a
4.  §-ban fog lalt kö te le zett sé gei tel je sí té sé rõl kö te les gon -
dos kod ni. Ha az érin tett a hoz zá já ru lá sát meg ad ja, a jog vi -
szo nya,  illetve meg bí za tá sa meg szû né sét kö ve tõ nap tól a
pré miumévek prog ram ból ere dõ jo gok és kö te le zett sé gek
szem pont já ból úgy kell õt te kin te ni, mint ha köz szol gá la ti
jog viszonyban áll na.

(6) Amennyi ben e tör vény 1.  §-a (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott sze mély a prog ram ban való rész vé telt vá laszt ja,
a jog vi szo nya meg szû né sé re te kin tet tel a kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott dí ja zás ra nem jo go sult.

(7) E tör vény 1.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott sze mély vo nat ko zá sá ban a pré mi um évek prog -
ram idõ tar ta ma alatt mun kál ta tón a tes tü let hi va ta lát, iro -
dá ját kell ér te ni.”

36.  § (1) A Péptv. 4.  § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 3.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti ha tá ro zott idõ re
 szóló fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony nem szüntet -
hetõ meg fel men tés sel a 3.  § (1) be kez dés c) pont já ban sze -
rep lõ ok ból. A fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lal ta kon túl a jog vi szony
meg szû nik to váb bá]

„b)  új mun ka vi szony, köz al kal ma zot ti, köz szol gá la ti
jog vi szony, ál la mi ve ze tõi szol gá la ti vi szony létesíté -
sével.”

(2) A Péptv. 4.  §-a a kö vet ke zõ (9) és (10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott sze mély ese tén a (8) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az
el té rés sel kell al kal maz ni, hogy amennyi ben a prog ram ban 
részt ve võ leg ké sõbb a prog ram 24. hó nap já ra járó jut ta tás
ki fi ze té sét meg elõ zõ en a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lya
alá tar to zó mun ka vi szonyt lé te sít – ide nem ért ve a Ktv.
ha tá lya alá tar to zó szerv vel, ille tõ leg a leg alább 50%-os
 állami, ön kor mány za ti ré sze se dés sel mû kö dõ non pro fit
szer ve zet tel lé te sí tett mun ka vi szonyt –, ré szé re a 24. hó na -
pig hát ra lé võ jut ta tást, de leg fel jebb a pré mi um évek prog -
ram ba be lé pés idõ pont já ban õt kü lön jog sza bály sze rint a
meg bí za tá sa meg szû né sé re te kin tet tel meg il le tõ jut ta tást,
el lá tást a pré mi um évek prog ram ban való rész vé tel meg -
szû né sé nek idõ pont já ban ki kell fi zet ni.

(10) Amennyi ben a prog ram ban részt vevõ mun kál ta tó -
ja mun ka jo gi jog ál lá sa meg vál to zik, az új mun kál ta tó nál
tör té nõ to vább fog lal koz ta tás ra irány adó sza bá lyo kat a
prog ram ban részt ve võ re is al kal maz ni kell. Ha e ren del ke -
zé sek alap ján az új mun kál ta tó és a pré mi um évek prog -
ram ban részt vevõ kö zött fog lal koz ta tá si jog vi szony lé te -
sül, a pré mi um évek prog ram az új mun kál ta tó nál a jog -
viszony meg szû né sé nek idõ pont ja, va la mint a havi jut ta tás 

össze ge te kin te té ben vál to zat lan fel té te lek kel folyta -
tódik.”

37.  § (1) A Péptv. 7.  § (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) E tör vény alap ján a 3. és 4.  §-ban sza bá lyo zott pré -
mi um évek prog ram ba tör té nõ be lé pés re, il let ve a kü lön le -
ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ba he lye zés re 2005. ja nu ár
1-je és 2009. de cem ber 31-e kö zött ke rül het sor. Et tõl el té -
rõ en, a 4/A.  §-ban sza bá lyo zott pré mi um évek prog ram ba
2008. de cem ber 31-ig le het be lép ni.”

(2) A Péptv. 7.  §-a a kö vet ke zõ új (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Fel ha tal ma zást kap nak a mi nisz te rek, hogy az
 államháztartásért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ki -
adott ren de le tük kel a pré mi um évek prog ra mot ki ter -
jesszék az 1.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
mun kál ta tók ra és azok mun ka vál la ló i ra.”

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról  szóló 1991. évi IV. tör vény módosítása

38.  § A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Flt.) 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az (1) be kez -
dés sze rin ti ki vé te le ket és az en ge dé lye zés rész le tes sza bá -
lya it ren de let ben ál la pít sa meg.”

39.  § Az Flt. 16.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„16.  § A mun ka adó ré szé re kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott hát rá nyos hely ze tû sze mély mun ka vi szony ke -
re té ben tör té nõ fog lal koz ta tá sá hoz a mun ka bér és já ru lé ka
leg fel jebb öt ven szá za lé ká nak, meg vál to zott mun ka ké pes -
sé gû sze mély ese té ben leg fel jebb hat van szá za lé ká nak
meg fe le lõ össze gû tá mo ga tás nyújt ha tó leg fel jebb egy évi
idõ tar tam ra, ha a mun ka adó

a) a fog lal koz ta tást leg alább ti zen két hó nap idõ tar tam -
ban vál lal ja, és

b) a tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hat
hó nap ban azo nos vagy ha son ló mun ka kör ben fog lal koz ta tott 
mun ka vál la ló mun ka vi szo nyát a mû kö dé si kö ré ben felme -
rülõ ok ból ren des fel mon dás sal nem szün tet te meg, és

c) kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a mun ka vi szonyt a
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt a b) pont ban
meg ha tá ro zott ok ból nem szün te ti meg.”

Záró rendelkezések

40.  § (1) E tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
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(2) E tör vény
a) 6.  §-ával meg ál la pí tott Kjt. 23.  § (1) be kez dé se, va -

la mint
b) 18.  §-ával meg ál la pí tott Kjt. 34.  §-a, va la mint

42.  §-a
2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 41.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba. Az (5) be kez dés 2008. jú li us 2-án lép ha tály ba és
2008. jú li us 3-án ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Kjt. 19.  §-ából „a 44.  §-a,” szö veg rész,
b) a Kjt. 24.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ból „a ve ze tõ

mun ka vál la lók ra vo nat ko zó Har ma dik rész X. fe je ze te
(188–192/B.  §) az e tör vény sze rin ti el té rés sel” szö veg -
rész,

c) a Kjt. 30/A.  § (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
d) a Kjt. 48.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, va -

la mint a Kjt. 48.  § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
e) a Kjt. 52.  § (2) be kez dé se,
f) a Kjt. 85.  §-ának (5) be kez dé sé bõl a „ , va la mint

a Ma gyar Rá di ó nál, a Ma gyar Te le ví zi ó nál, va la mint a
 Magyar Táv ira ti Iro dá nál” szö veg rész,

g) az Mt. 117/A.  §-ának (3) be kez dé se.

(5) Ha tá lyát vesz ti e tör vény 1–39.  §-a, 40.  § (4) és
(6) be kez dé se, 41.  §-a, va la mint az 1.  §-át, 31.  §-át, 33.  §-át 
és 38.  §-át meg elõ zõ al cím.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Kjt. 20/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „30/C.  §

(3) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „25.  § (2) be kez dés
b) pont ja” szö veg rész,

b) a Kjt. 20/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „pá lyá zat be -
nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ” szö veg rész he lyé be a „pá -
lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je” szö veg rész,

c) a Kjt. 24.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a
„76.  §-ának (1)–(2) és (4)–(5) be kez dé se” szö veg rész he -
lyé be a „76.  §-ának (1)–(2) és (5) be kez dé se” szö veg rész,

d) a Kjt. 37.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „22.  § (3) be -
kez dés c) és d) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „22.  §
(8) be kez dés b) és c) pont já ban” szö veg rész,

e) a Kjt. 38/A.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „30.  § 
(1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja” szö veg rész he lyé be a
„30.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja” szö veg rész,

f) a Péptv. 5.  § (4) be kez dé sé ben a „4.  § (2)–(7) be kez -
dé sét” szö veg rész he lyé be a „4.  § (2)–(7), va la mint (9) be -
kez dé sét” szö veg rész
lép.

41.  § (1) Nem lép ha tály ba a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 

2007. évi C. tör vény (a továb biak ban: 2007. évi C. tör -
vény) 7.  § (1) be kez dé se ál tal meg ál la pí tott Kjt. 23.  §
(1) be kez dé se.

(2) A 2007. évi C. tör vény 31.  §-ának (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a Kjt.-nek az e tör vény

a) 3.  §-ával meg ál la pí tott 20/A.  § (4) be kez dé se,
16.  §-ával meg ál la pí tott 33.  § (1) és (2) be kez dé se, va la -
mint e tör vény 32.  §-ának (3) be kez dé se 2008. ja nu ár
1-jén,

b) 7.  §-ával meg ál la pí tott 23.  § (2) és (3) be kez dé se,
(5) és (7) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén

lép ha tály ba.”

(3) A 2007. évi C. tör vény 31.  §-ának (11) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(11) A köz al kal ma zott ál tal be töl tött ma ga sabb ve ze tõ, 
il let ve ve ze tõ be osz tás a Kjt. – e tör vény 7.  §-a (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott – 23.  § (2) be kez dé se sze rin ti mi -
nisz te ri dön tés alap ján ala kul át 2008. jú li us 1-jé vel ma ga -
sabb ve ze tõ vagy ve ze tõ mun ka kör ré. Ha az át ala ku lás kor
a köz al kal ma zot ti jog vi szony ha tá ro zat lan idõ tar ta mú
volt, de a ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ be osz tás ha tá ro -
zott idõ re szólt, a köz al kal ma zot ti jog vi szony ha tá ro zat lan
idõ tar ta ma az át ala ku lás sal nem vá lik ha tá ro zott ide jû vé.”

(4) A 2007. évi C. tör vény 31.  §-ának (13) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) Az e tör vény ha tály ba lé pé se és 2008. jú ni us 30.
kö zött a mun kál ta tó a ma ga sabb ve ze tõ, il let ve ve ze tõ be -
osz tás el lá tá sá val tör té nõ meg bí zást ak kor von hat ja vissza
– ide ért ve a fe gyel mi ha tá lyú vissza vo nást is –, il let ve ha -
tá ro zott idõ re  szóló meg bí zás ese tén a ha tá ro zott idõ le tel -
tét köve tõen a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt fel men tés sel
ak kor szün tet he ti meg, ha a köz al kal ma zott ere de ti vagy
más, is ko lai vég zett sé gé nek, szak kép zett sé gé nek vagy
szak ké pe sí té sé nek meg fe le lõ mun ka kör ben való to vább -
fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség.”

42.  § (1) Az e tör vény 18.  §-ával meg ál la pí tott Kjt. 34.  §
(1) be kez dés a) és b) pont ját, (4) be kez dé sét, va la mint a
(7) be kez dés a) és b) pont ját 2008. jú li us 1-jét köve tõen
kez de mé nye zett jog vi tá ban kell al kal maz ni.

(2) Az e tör vény 34.  §-ával meg ál la pí tott Péptv. 2.  §
4. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gét a 2008. ja nu ár 1-jét köve -
tõen fel aján lott pré mi um évek prog ram ese tén kell al kal -
maz ni.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

158/2007. (XII. 28.) FVM

rendelete

a 2008. évi iskolatej program szabályozásáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva – a következõket ren-
delem el:

1. §

(1) A tejfogyasztás növelése érdekében a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) a 2008. január 1. és 2008. december 31. kö-
zötti idõszakra az iskolatej-ellátás biztosításához iskolatej
programot hirdet.

(2) Az iskolatej programban a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény)
8. § (1) bekezdésének a)–c) pontjai szerinti óvodai neve-
lésben részt vevõ gyermekek (a továbbiakban: óvodások),
valamint az alapfokú nevelés-oktatásban (a továbbiakban:
általános iskolai tanulók), illetve a szakképesítés megszer-
zésére felkészítõ szakasz kivételével a középfokú és szak-
iskolai nevelés-oktatásban részt vevõ tanulók (a továb-
biakban: középiskolai tanulók) vehetnek részt.

(3) Az iskolatej program keretében óvodásonként, álta-
lános iskolai tanulónként és középiskolai tanulónként fog-
lalkozási és tanítási naponként átlagosan legfeljebb
0,25 liter tej egyenértékkel megegyezõ mennyiség erejéig
az e rendeletben meghatározott tejtermékek után támo-
gatás igényelhetõ.

2. §

Az iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos fel-
adatokat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések
Igazgatósága (a továbbiakban: MVH) látja el.

3. §

(1) Az iskolatej program tekintetében a támogatás
igénylõi az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel
való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében
az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcso-
latos szabályok megállapításáról szóló 2000. december
11-i 2707/2000/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
közösségi rendelet) 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában
említett és a közoktatási törvény 3. §-ának (2) bekezdése
szerinti óvodai nevelést, valamint az iskolai nevelési-okta-
tási feladatokat ellátó közoktatási intézmények fenntartói
(a továbbiakban együtt: kérelmezõ) lehetnek.

(2) Támogatást olyan kérelmezõ igényelhet, amely ren-
delkezik az MVH elõzetes jóváhagyásával és a Tv.-ben
elõírt regisztrációs kötelezettségének eleget tett. A regiszt-
rációs kérelem legkésõbb a jóváhagyási kérelemmel egy-
idejûleg nyújtható be.

4. §

(1) Az e rendelet 1. számú melléklete szerinti jóváha-
gyási kérelmet a jóváhagyással nem rendelkezõ kérelme-
zõnek legkésõbb a 2008. évre vonatkozó elsõ támogatási
kérelmével egyidejûleg postai úton kell benyújtani a kérel-
mezõ székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendelt-
ségéhez. A jóváhagyási kérelmek benyújtási határideje
jogvesztõ.

(2) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, va-
lamint a tagönkormányzatok közös jóváhagyási kérelmét
kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkor-
mányzat nyújthatja be. A települési önkormányzatok több-
célú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
alapján alakított többcélú kistérségi társulás esetében a jó-
váhagyási kérelmet a többcélú kistérségi társulás nyújt-
hatja be.

(3) Ha a kérelmezõ rendelkezik már a Tv. szerinti re-
gisztrációs számmal, valamint az iskolatej programot sza-
bályozó korábbi rendeletek alapján benyújtott jóváhagyási
kérelemre vonatkozó jóváhagyó határozattal, akkor újabb
regisztrációs kérelmet, illetve jóváhagyási kérelmet nem
kell benyújtania.

(4) Az MVH a hiányosan beküldött jóváhagyási kérel-
mek tekintetében egy alkalommal tizenöt napos határidõ
tûzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

(5) Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlási felszólítás-
nak határidõben nem tesz eleget, úgy az MVH a jóvá-
hagyási kérelmet annak tartalma alapján bírálja el.
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5. §

(1) E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a
kérelmezõ olyan, a Tv. szerint regisztrált, tejfeldolgozás-
sal, illetve tejtermeléssel foglalkozó, a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának c) pontja
szerinti gazdálkodó szervezettel (a továbbiakban: szállító)
köt szállítási szerzõdést (a továbbiakban: szerzõdés),
amely által biztosított termékek megfelelnek a
852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
illetve a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
letnek, azaz a termékeket engedélyezett üzemben állították
elõ, illetve megfelelnek a 853/2004/EK rendelet II. Mel-
lékletének I. Szakaszában meghatározott jelölési elõ-
írásoknak.

(2) Támogatás abban az esetben is igénybe vehetõ, ha a
kérelmezõ a szállítóval, továbbá a szállító által elõállított
termékek továbbértékesítését végzõ gazdálkodó szerve-
zettel egyidejûleg köt szállítási szerzõdést.

(3) A támogatás további feltétele, hogy a szerzõdés
– oktatási, illetve nevelési intézményenként – különösen
az alábbiakat tartalmazza:

a) a teljesítés helyszínét,
b) a tanítási, illetve foglalkozási napok számát az 1. §

(1) bekezdésében meghatározott idõszakra vonatkozóan,
c) az 1. § (2) bekezdése szerint jogosult tanulók, illetve

óvodások számát a támogatási kérelemmel érintett, a 7. §
(1) bekezdésében meghatározott idõszakokban,

d) a támogatott termék átvételének módját,
e) a termékek kiszerelési módját, illetve a kiszerelési

mód szerinti egységnyi mennyiséget,
f) a szállítandó termék e rendelet 2/b. számú melléklete

szerint számított tej egyenértékben megadott mennyiségét,
g) az adott termékre vonatkozó egységárat,
h) a fizetés feltételeit,
i) a szállítási idõszakot,
j) a szállítások ütemezését,
k) a szerzõdésmódosítás lehetõségét a szeptemberi ta-

nulólétszám ismeretében.

(4) A szerzõdés e rendeletben meghatározott feltételek-
nek való megfelelõségét az MVH a 10. § szerint végzett
helyszíni ellenõrzés során is ellenõrizheti.

6. §

(1) Az iskolatej program keretében az óvodások, az álta-
lános iskolai tanulók és a középiskolai tanulók részére a
foglalkozási, illetve a tanítási napokon az alábbi termékek
kerülhetnek kiszállításra:

a) a Magyar Élelmiszerkönyv (a továbbiakban: MÉ)
2–51/02. számú irányelvének 2.4. pontja szerinti zsíros tej
és a MÉ 2–51/02. számú irányelvének 2.1.5. pontja szerin-
ti ízesített zsíros tejféleség legalább kilencven tömegszá-
zaléknyi teljes tej tartalommal, továbbá a MÉ

2–51/02. számú irányelvének 2.4. pontja szerinti félzsíros
tej és a MÉ 2–51/02. számú irányelvének 2.1.5. pontja sze-
rinti ízesített félzsíros tejféleség legalább kilencven tö-
megszázaléknyi félzsíros tej tartalommal (a továbbiakban
együtt: I. kategória);

b) a MÉ 2–51/02. számú irányelvének 2.4. pontja sze-
rinti zsírszegény tej és a MÉ 2–51/02. számú irányelvének
2.1.5. pontja szerinti ízesített zsírszegény tejféleség leg-
alább kilencven tömegszázaléknyi zsírszegény tej tarta-
lommal (a továbbiakban: II. kategória);

c) a MÉ 2–51/09. számú irányelvének 9.4. pontja sze-
rinti, nem ízesített, félzsíros vagy zsíros ömlesztett sajt, a
sajt szárazanyagára vonatkoztatott legalább negyven szá-
zalék zsírtartalommal (a továbbiakban: III. kategória).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell
felelniük az e rendelet 2/a. számú mellékletében meghatá-
rozott minõségi követelményeknek.

(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az óvo-
dások, az általános iskolai tanulók és a középiskolai tanu-
lók részére kerülhet kiosztásra, azt a közoktatási intézmé-
nyek más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési)
célra nem használhatják fel.

(4) Nem vehetõ igénybe támogatás azon tej, ízesített tej
vagy sajtmennyiség után, amelyet olyan tanuló, illetve
óvodás részére nyújtanak, aki az adott tanítási/foglalkozá-
si napon már részesült az e rendelet szerint õt megilletõ és
maximálisan kiosztható 0,25 liter mennyiségû tejtermék-
bõl. Nem vehetõ igénybe támogatás továbbá arra a
mennyiségre sem, amely az adott tanítási/foglalkozási
napra leszállított mennyiségbõl nem került kiosztásra.

(5) A kiszállított tejtermékek tej egyenértékét a 2/b. szá-
mú mellékletben megadottak szerint kell kiszámolni.

7. §

(1) A kérelmezõ az e rendelet 3. számú melléklete sze-
rinti támogatási kérelmét a 2008. január 1. és 2008. már-
cius 31. közötti idõszakban (a továbbiakban: I. idõszak), a
2008. április 1. és a közoktatási intézmény nyári szüne-
tének hivatalos kezdõ idõpontja közötti idõszakban
(a továbbiakban: II. idõszak), a 2008. szeptember 1. és
2008. október 31. közötti idõszakban (a továbbiakban:
III. idõszak), és a 2008. november 1. és 2008. december
31. közötti idõszakban (a továbbiakban: IV. idõszak) ki-
szállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként egy
alkalommal nyújthatja be az adott idõszakot követõ negye-
dik hónap utolsó napjáig az MVH kérelmezõ székhelye
szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.

(2) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, va-
lamint a tagönkormányzatok közös támogatási kérelmét
kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkor-
mányzat nyújthatja be. A települési önkormányzatok több-
célú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
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alapján alakított többcélú kistérségi társulás esetében a
támogatási kérelmet a többcélú kistérségi társulás nyújt-
hatja be.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott idõ-
szakra vonatkozó, a támogatott termékek beszerzését iga-
zoló számlák másolati példányait és azok összesítõjét,
amely összesítõnek minden számla vonatkozásában tartal-
maznia kell a számlákon szereplõ, leszállított termék-
mennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti
(óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv
alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai
tanuló/szak-, illetve középiskolai tanuló) bontásban.
Amennyiben a kérelmezõ a szállítóval, továbbá a szállító
által elõállított termékek továbbértékesítését végzõ gaz-
dálkodó szervezettel egyidejûleg kötött szállítási szerzõ-
dést, úgy e szerzõdés másolati példányát is csatolni kell a
kérelemhez.

(4) A támogatási kérelem (1) bekezdésben meghatáro-
zott határidõn túli benyújtása esetén a közösségi rendelet
11. cikkének (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények
kerülnek alkalmazásra.

(5) Az e rendeletnek megfelelõ támogatási kérelemrõl
az MVH határozatot hoz, amely tartalmazza az igénybe
vehetõ támogatás összegét. A támogatás az MVH határo-
zata alapján a támogatási kérelem benyújtásának napjától
számított négy hónapon belül kerül átutalásra a kérelmezõ
által – a Tv. szerinti – ügyfélregisztrációs rendszerben
megadott bankszámlaszámra.

(6) Az MVH a hiányosan beküldött támogatási kérel-
mek tekintetében tizenöt napos határidõ tûzésével, egy al-
kalommal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

(7) Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlási felszólítás-
nak határidõben nem tesz eleget, úgy az MVH a támoga-
tási kérelmet annak tartalma alapján bírálja el.

8. §

(1) Az általános iskolai tanulók ellátása esetén az isko-
latej program lebonyolítása a közösségi rendelet szerinti
támogatás összegéig közösségi forrásból, illetve ehhez
kapcsolódóan a Magyar Köztársaság 2008. évi költségve-
tésében meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

(2) A közösségi támogatás forintban meghatározott ér-
tékének kiszámításakor az euróval kapcsolatos agromone-
táris rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes
rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i
1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésé-
nek megfelelõen az adott támogatási idõszakban annak az
idõszaknak a kezdõ napján érvényes, az Európai Központi
Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolya-
mot kell alapul venni, amelyre a támogatási kérelem
vonatkozik.

(3) Az iskolafenntartók székhelyük alapján az e rendelet
4–6. számú mellékletei szerint kerülnek az igényelhetõ tá-
mogatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási
kategóriákba való besorolás a fenntartó székhelye szerinti
önkormányzatnak a Magyar Köztársaság 2006. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 4. számú mel-
léklete szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében
év végén elfoglalt pozíciója, valamint 2005–2006. évi
önhibáján kívüli hátrányos helyzete figyelembevételével
történt.

(4) A megyei önkormányzatok, országos kisebbségi ön-
kormányzatok, gesztor települési önkormányzatok, alapít-
ványok, egyházak, illetve a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tör-
vény alapján alakított többcélú kistérségi társulások fenn-
tartásában mûködõ iskolák esetében e rendelet 4–6. számú
mellékletei szerinti besorolás alapja a közoktatási intéz-
mény székhelye.

(5) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 4. számú melléklete sze-
rinti székhelyû iskolafenntartó esetében a tejtermékek net-
tó vételárának száz százaléka.

(6) Gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ ál-
talános iskolai tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos
nevelési igényû tanulók esetében igényelhetõ támogatás a
tejtermékek nettó vételárának száz százaléka.

(7) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 5. számú melléklete sze-
rinti székhelyû iskolafenntartó esetében a közösségi ren-
delet szerinti támogatás, valamint a közösségi rendelet
szerinti támogatás és a nettó vételár különbözetének ötven
százaléka.

(8) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 6. számú melléklete sze-
rinti székhelyû iskolafenntartó esetében a közösségi ren-
delet szerinti támogatás, valamint a közösségi rendelet
szerinti támogatás és a nettó vételár különbözetének húsz
százaléka.

(9) E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a szer-
zõdés szerinti, áfával csökkentett nettó vételár, de leg-
feljebb

a) az I. kategóriájú termékek esetében 21 Ft/dl,
b) a II. kategóriájú termékek esetében 11 Ft/dl,
c) a III. kategóriájú termékek esetében 800 Ft/kg.

9. §

Óvodások és középiskolai tanulók ellátása esetén az is-
kolatej program lebonyolítása során a közösségi rendelet-
ben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igényel-
hetõ támogatás.
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10. §

(1) Az MVH a közoktatási intézményben, a kérelmezõ-
nél, illetve a szállítónál és annak alvállalkozójánál, vala-
mint a szállító által elõállított termékek továbbértékesíté-
sét végzõ gazdálkodó szervezetnél helyszíni ellenõrzést
végezhet.

(2) A közoktatási intézmény köteles naprakész nyilván-
tartást vezetni az intézménybe felvett tanulók, illetve óvo-
dások, valamint az adott tanítási, illetve foglalkozási na-
pon jelen lévõ tanulók, illetve óvodások számáról és a ki-
osztott tejtermékek mennyiségérõl a 6. § (1) bekezdésében
meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A közokta-
tási intézmény köteles a nyilvántartást az adott támogatási
idõszak lejártát követõ öt évig megõrizni és ellenõrzés ese-
tén azt az MVH rendelkezésére bocsátani.

(3) Amennyiben a támogatás átutalását megelõzõ ellen-
õrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmezõ, illetve a
közoktatási intézmény nem teljesítette a rendeletben fog-
laltakat – különös tekintettel a közoktatási intézmény nap-
rakész nyilvántartási kötelezettségére –, akkor a kérelme-
zõ nem jogosult az érintett közoktatási intézmény esetében
igényelhetõ támogatás igénybevételére, illetve külön jog-
szabályban meghatározottak szerint mulasztási bírsággal
sújtható.

(4) Amennyiben az átutalást követõ utóellenõrzés során
megállapítást nyer, hogy a kérelmezõ, illetve a közoktatási

intézmény nem teljesítette a rendeletben foglaltakat – kü-
lönös tekintettel a közoktatási intézmény naprakész nyil-
vántartási kötelezettségére –, akkor az érintett közoktatási
intézmény esetében a támogatás a Tv. 69. §-a szerinti jogo-
sulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

(5) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtását kö-
vetõ öt évig köteles megõrizni és ellenõrzés esetén az
MVH rendelkezésére bocsátani az 5. § szerint megkötött
szerzõdését, valamint az összes, a kiszállításokat és az el-
számolásokat alátámasztó bizonylatot.

11. §

(1) Ez a rendelet a 2007. január 1-jén lép hatályba és az-
zal egyidejûleg a 2007. évi iskolatej program szabályozá-
sáról szóló 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet hatályát
veszti.

(2) Ez a rendelet az iskolai tanulók tejjel és egyes tejter-
mékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás te-
kintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásá-
val kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2000.
december 11-i 2707/2000/EK bizottsági rendelet végre-
hajtását szolgálja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelethez
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2/a. számú melléklet

a 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelethez

A) Az iskolatej programban forgalmazható hõkezelt

fogyasztói tejféleség, illetve hõkezelt fogyasztói

ízesített tejféleség minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása

Az iskolatej olyan hõkezelt fogyasztói tejféleség, amely
megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ), illetve az állati
eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak
megállapításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács
853/2004/EK rendeletének (a továbbiakban:
853/2004/EK) rendelet elõírásainak megfelel, és azt

a) a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolya-
mára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú ta-
nulói részére támogatások igénybevételével térítésmente-
sen osztják ki;

b) az óvodákban, illetve a középiskolákban, a Bizott-
ság 2707/2000/EK rendeletében meghatározott közösségi
támogatás igénybevételével, térítésmentesen osztják ki.

2. Felhasználható anyagok

Az iskolatej gyártásához kizárólag a MÉ idevonatkozó
elõírásainak, illetve a 853/2004/EK rendeletnek megfelelõ
tehéntej használható fel.

A termék gyártásához csak a kötelezõ érvényû elõ-
írásoknak (MÉ, a hatályos vonatkozó jogszabályok, szab-
ványok) megfelelõ anyagok használhatók fel.

A hõkezelt fogyasztói ízesített tejféleségek gyártásához
tej, ízesítõanyagok, továbbá szükség szerint egyéb élelmi-
szerek, aromák, színezékek, egyéb adalékanyagok (kakaó-
por, répacukor és/vagy izoszörp, valamint üledékmentes-
séget biztosító stabilizálószerek) használhatók fel úgy,
hogy a termék tejhányada legalább kilencven tömegszáza-
lék legyen.

3. Minõségi követelmények

A termék minõségi jellemzõinek meg kell felelnie a MÉ
hatályos elõírásainak, amelyre a termék hõkezelésének
módjától függõen a

– MÉ 2–51–/02/11 Pasztõrözött tej,
– MÉ 2–52–/02/12 Magas hõmérsékleten pasztõrözött,

illetve hõkezelt tej,
– MÉ 2–52–/02/13 Ultramagas hõmérsékleten hõke-

zelt, más néven UHT tej,
– MÉ 2–51–/02/15 Ízesített tejkészítmények [kivétel,

hogy az ízesítés elõtti tejhányad legalább 90 (m/m) legyen]
követelményeinek, a mikrobiológiai határértékekre a
853/2004/EK rendelet elõírásait kell alkalmazni.

– MÉ 3–2–1/2004. A nyerstej árkonzekvens minõsíté-
sének vizsgálati módszerei.

A termék zsírtartalmára vonatkozóan a MÉ 2.4. pontja
szerinti zsíros (legalább 3,5 m/m% zsírtartalommal) vagy
félzsíros (2,8 + 0,1 m/m% zsírtartalommal) vagy zsírsze-

gény (1,5–1,8 m/m% közötti zsírtartalommal) tejre vonat-
kozó elõírásnak kell megfelelni.

3.1. Fogyaszthatósági határidõ
A MÉ, illetve a 853/2004/EK rendelet elõírásainak

megfelelõen, a csomagoláson feltüntetett ideig, a tárolási
elõírások betartásával.

4. A gyártási folyamat fõbb irányelvei

4.1. Technológia
– A hõkezelt fogyasztói tejféleségnek megfelelõ isko-

latej a 2. pontban elõírt minõségû nyers tehéntejbõl állítha-
tó elõ úgy, hogy a tejet tisztítják, zsírtartalmát beállítják,
szükség szerint homogénezik, megfelelõ módon hõkeze-
lik, tárolási hõmérsékletre hûtik és csomagolják.

– A hõkezelt fogyasztói ízesített tejféleségek a fentiek-
ben leírt tejbõl a termékféleségre jellemzõ érzékszervi tu-
lajdonságokat biztosító anyagok (ízesítõanyagok, édesítõ-
szerek, aromák, színezékek, stabilizátorok és emulgeáló-
szerek) bekeverése után – esetleg homogénezve – pasztõ-
rözve, magas hõmérsékleten hõkezelve, ultramagas hõ-
mérsékleten hõkezelve, majd azt követõen a tárolási hõ-
mérsékletre hûtve és csomagolva állítható elõ.

4.2. Csomagolás és jelölés
Az iskolatej program keretében kiosztásra kerülõ termé-

kek tekintetében az élelmiszerek jelölésérõl szóló
19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rende-
let és a 853/2004/EK rendelet elõírásai az irányadóak.

4.3. Általános szállítási és tárolási követelmények
Szállításnál általános követelmény a napi rendszeressé-

gû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságai-
nak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményei-
nek függvényében módosulhat, igazodva a közoktatási in-
tézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító
logisztikai és disztribúciós lehetõségeihez.

4.3.1. Szállítási és tárolási követelmények a
853/2004/EK rendelet szerint pasztõrözött, illetve a MÉ
2–52–/02/12. pontja szerint magas hõmérsékleten pasztõ-
rözött, illetve hõkezelt tej, illetve hõkezelt ízesített tejféle-
ségek esetében:

A hûtést igénylõ iskolatejet, illetve ízesített tejkészít-
ményt úgy kell szállítani, hogy hõmérsékletük a szállítás
teljes idõtartama alatt nem haladhatja meg a +6 °C-os hõ-
mérsékletet.

Azoknak az intézményeknek, amelyeknek nincs megfe-
lelõ kapacitásuk a beérkezõ hûtve tárolást igénylõ iskola-
tej vagy ízesített tejkészítmény hûtve tárolására, gondos-
kodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követõ
két órán belül a tanulók, illetve középiskolások, óvodások
elfogyasszák.

Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hû-
tést igénylõ el nem fogyasztott termékek hûtve tárolásának
feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három
órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség
elõírásszerû megsemmisítésérõl. A fel nem használt isko-

2007/185. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15427



latej gyártó üzembe történõ visszaszállítása nem engedé-
lyezett.

Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak
megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a ter-
mék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határ-
idõig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hõmér-
sékleten hõkezelt termékek szobahõmérsékleten, a termék
csomagolásán feltüntetett minõségmegõrzési határidõig
tárolhatók.

Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig termék)
kiosztását úgy kell végezni, hogy a termékben minõségi
romlás ne következzék be.

B) Az iskolatej programban forgalmazható ömlesztett

sajt minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása

Az iskolai célú felhasználásra készült ömlesztett sajtnak
meg kell felelnie a MÉ 2–51/09. számú irányelvének
9.4. pontja szerinti, nem ízesített, félzsíros vagy zsíros öm-
lesztett sajtra vonatkozó elõírásainak, és a zsírtartalom a
sajt szárazanyagában legalább 40 százalék (m/m) kell le-
gyen. A gyártáshoz kizárólag a 853/2004/EK rendeletnek
megfelelõ tehéntej használható fel. A terméket

a) a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolya-
mára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú ta-
nulói részére támogatások igénybevételével térítésmente-
sen osztják ki;

b) az óvodákban, illetve a középiskolákban, a Bizott-
ság 2707/2000/EK rendeletében meghatározott közösségi
támogatás igénybevételével térítésmentesen osztják ki.

2. Felhasználható anyagok

A termék gyártásához csak a kötelezõ érvényû elõ-
írásoknak (MÉ, hatályos, vonatkozó jogszabályok, szab-
ványok) megfelelõ anyagok használhatók fel, ízesíteni
nem lehet.

3. Minõségi követelmények

A termék minõségi követelményeinek meg kell felel-
niük a MÉ és a 853/2004/EK rendelet elõírásainak.

3.1. Fogyaszthatósági határidõ
A MÉ elõírásainak megfelelõen.

4. A gyártási folyamat fõbb irányelvei

4.1. Technológia
A termék homogenitását a gondosan aprított kompo-

nensek alapos, gépi úton való keverésével kell biztosítani.
Az anyagkeverék megömlesztését – ömlesztõsók jelen-

létében – legalább 70 °C hõmérsékleten 30 másodperces
hõntartással vagy ennél nagyobb hõmérséklet-idõtartam
kombináció alkalmazásával kell végezni.

4.2. Csomagolás
A végtermék csomagolása forrón – 70–80 °C hõmérsék-

leten –, hígan folyó állapotban történhet, kivéve a lapka
sajtokat.

Az iskolatej program keretében kiosztásra kerülõ termé-
kek tekintetében az élelmiszerek jelölésérõl szóló
19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rende-
let és a 853/2004/EK rendelet elõírásai az irányadóak.

4.3. Általános szállítási és tárolási követelmények
Magas hõmérsékletû hõkezelés alkalmazása esetén a

termék megfelelõ mikrobiológiai tisztaságát aszeptikus
csomagolással kell megõrizni.

Az ömlesztett sajtok tárolási körülményeinél a MÉ
2–51/09 irányelvének 9.3. pontjában foglaltakat kell szem
elõtt tartani. Az ömlesztett sajtot 5–10 °C hõmérsékleten,
40–60% relatív páratartalom mellett célszerû tárolni.

Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak
megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a ter-
mék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határ-
idõig tárolható és felhasználható.

2/b. számú melléklet

a 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelethez

A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei

a) 1 liter kiszállított teljes vagy félzsíros vagy zsírsze-
gény, a 2008. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet elõírásainak megfelelõ
hõkezelt fogyasztói tejféleség, illetve hõkezelt fogyasztói
ízesített tejféleség 1 liter tejegyenértéknek felel meg.

b) 1 kg kiszállított, a 2008. évi iskolatej program szabá-
lyozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet elõ-
írásainak megfelelõ ömlesztett sajt 2,912 liter tejegyenér-
téknek felel meg.
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3. számú melléklet a 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelethez
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4. számú melléklet

a 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelethez

Sorszám KSH szám Település neve

1 1612441 Abádszalók

2 0212548 Abaliget

3 1024554 Abasár

4 0526718 Abaújkér

5 0503595 Abaújszántó

6 0502273 Abaújvár

7 0811882 Abda

8 1104428 Ács

9 1318573 Acsa

10 1807214 Acsád

11 0833385 Acsalag

12 1118139 Ácsteszér

13 1023241 Adács

14 1406080 Ádánd

15 1907302 Adásztevel

16 0708925 Adony

17 1931307 Adorjánháza

18 0317686 Ágasegyháza

19 0804880 Ágfalva

20 0509362 Aggtelek

21 0829407 Agyagosszergény

22 1508776 Ajak

23 0321944 Akasztó

24 0533093 Alacska

25 0726824 Alap

26 1625265 Alattyán

27 0715176 Alcsútdoboz

28 1006345 Aldebrõ

29 0213329 Almamellék

30 0429595 Almáskamarás

31 0927641 Álmosd

32 0520482 Alsóberecki

33 0519664 Alsódobsza

34 1729665 Alsónána

35 2019512 Alsónemesapáti

36 1930526 Alsóörs

37 2032081 Alsópáhok

38 1216425 Alsópetény

39 0725283 Alsószentiván

40 0233279 Alsószentmárton

41 1822725 Alsóújlak

42 0529814 Alsóvadász

43 0521032 Alsózsolca

44 0616197 Ambrózfalva

45 1529975 Anarcs

46 1428714 Andocs

47 1017987 Andornaktálya

Sorszám KSH szám Település neve

48 1134227 Annavölgy

49 1520303 Apagy

50 1333561 Apaj

51 1726125 Aparhant

52 0614252 Apátfalva

53 1808873 Apátistvánfalva

54 1007241 Apc

55 0321148 Apostag

56 1509353 Aranyosapáti

57 0514331 Arló

58 0503771 Arnót

59 0503823 Ároktõ

60 0619062 Árpádhalom

61 0610339 Ásotthalom

62 0826921 Ásványráró

63 0504233 Aszaló

64 1123852 Ászár

65 1316188 Aszód

66 1006503 Átány

67 1016090 Atkár

68 1732735 Attala

69 0205403 Babarc

70 1430474 Babócsa

71 1428316 Bábonymegyer

72 0815042 Babót

73 0310180 Bácsbokod

74 0327234 Bácsborsód

75 1922327 Badacsonytomaj

76 1309131 Bag

77 0920011 Bagamér

78 2030368 Bagod

79 0828769 Bágyogszovát

80 1129212 Baj

81 0303522 Baja

82 1817020 Bajánsenye

83 1116744 Bajna

84 1129355 Bajót

85 2004738 Bak

86 0915167 Bakonszeg

87 1923746 Bakonybél

88 0708730 Bakonycsernye

89 1929513 Bakonyjákó

90 1925991 Bakonynána

91 1930410 Bakonyoszlop

92 1125229 Bakonysárkány

93 1922813 Bakonyszentkirály

94 0805944 Bakonyszentlászló

95 1122381 Bakonyszombathely

96 1924129 Bakonytamási

97 0629106 Baks

98 0203975 Baksa
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Sorszám KSH szám Település neve

99 0518184 Baktakék

100 0522521 Balajt

101 1213657 Balassagyarmat

102 0623676 Balástya

103 1011527 Balaton

104 1905838 Balatonalmádi

105 1427377 Balatonberény

106 1433853 Balatonboglár

107 1912238 Balatonederics

108 1419460 Balatonendréd

109 1420729 Balatonfenyves

110 1929461 Balatonfõkajár

111 1905148 Balatonkenese

112 1407375 Balatonkeresztúr

113 1433862 Balatonlelle

114 2026462 Balatonmagyaród

115 1416601 Balatonszabadi

116 1424907 Balatonszárszó

117 1422822 Balatonszemes

118 1421324 Balatonszentgyörgy

119 1903559 Balatonvilágos

120 1526958 Balkány

121 0313408 Ballószög

122 1805102 Balogunyom

123 0325937 Balotaszállás

124 1515963 Balsa

125 1131422 Bana

126 0525159 Bánhorváti

127 2008439 Bánokszentgyörgy

128 0521953 Bánréve

129 0224378 Bár

130 1526480 Barabás

131 0707047 Baracs

132 0708581 Baracska

133 0926693 Báránd

134 0224749 Baranyajenõ

135 0806196 Barbacs

136 1432799 Barcs

137 1403735 Bárdudvarnok

138 1220048 Bárna

139 1711712 Báta

140 1708864 Bátaszék

141 0303656 Bátmonostor

142 1233534 Bátonyterenye

143 1502990 Bátorliget

144 0418102 Battonya

145 0311961 Bátya

146 2024864 Batyk

147 2018698 Bázakerettye

148 2023144 Becsehely

149 1212016 Becske

Sorszám KSH szám Település neve

150 2018360 Becsvölgye

151 1420710 Bedegkér

152 0933446 Bedõ

153 0506929 Bekecs

154 0426189 Békéssámson

155 0402680 Békésszentandrás

156 1004400 Bekölce

157 1033260 Bélapátfalva

158 0810588 Beled

159 1417127 Beleg

160 2009168 Belezna

161 0419390 Bélmegyer

162 0708466 Beloiannisz

163 1525441 Benk

164 1325098 Bénye

165 1232911 Bér

166 1202389 Bercel

167 1520677 Beregsurány

168 0918467 Berekböszörmény

169 1634005 Berekfürdõ

170 0912788 Berettyóújfalu

171 1209034 Berkenye

172 0216461 Berkesd

173 1507472 Berkesz

174 1318777 Bernecebaráti

175 0526356 Berzék

176 1430119 Berzence

177 1513639 Besenyõd

178 1027517 Besenyõtelek

179 1611305 Besenyszög

180 0716346 Besnyõ

181 1521227 Beszterec

182 0829805 Bezenye

183 0213310 Bicsérd

184 0919956 Biharkeresztes

185 0924828 Biharnagybajom

186 0929887 Bihartorda

187 0429610 Biharugra

188 0204899 Bikal

189 1502945 Biri

190 1829203 Boba

191 2017543 Bocfölde

192 1022354 Boconád

193 0308305 Bócsa

194 0934102 Bocskaikert

195 0718254 Bodajk

196 1410506 Bodrog

197 0523737 Bodroghalom

198 0530784 Bodrogkeresztúr

199 0533808 Bodrogkisfalud

200 0514401 Bodrogolaszi
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Sorszám KSH szám Település neve

201 0505926 Bódvaszilas

202 0525195 Bogács

203 0232151 Bogád

204 0221892 Bogádmindszent

205 1703425 Bogyiszló

206 0804367 Bogyoszló

207 0914137 Bojt

208 1107311 Bokod

209 1003452 Boldog

210 0514474 Boldogkõváralja

211 0508396 Boldva

212 1418120 Bolhó

213 1706497 Bonyhád

214 1714818 Bonyhádvarasd

215 0608192 Bordány

216 0206725 Borjád

217 0319327 Borota

218 2010056 Borsfa

219 0530669 Borsodbóta

220 0516124 Borsodgeszt

221 0506707 Borsodivánka

222 0505315 Borsodnádasd

223 0530207 Borsodszentgyörgy

224 0516799 Borsodszirák

225 1209894 Borsosberény

226 1930252 Borzavár

227 1522239 Botpalád

228 1805476 Bõ

229 1811651 Bögöt

230 1426532 Böhönye

231 1511299 Bököny

232 1706558 Bölcske

233 0833950 Bõny

234 0806619 Börcs

235 0815501 Bõsárkány

236 0413471 Bucsa

237 2020613 Búcsúszentlászló

238 0332823 Bugac

239 1332027 Bugyi

240 1519707 Buj

241 1214234 Buják

242 1417358 Buzsák

243 0527890 Bükkaranyos

244 0223162 Bükkösd

245 1002963 Bükkszék

246 1010621 Bükkszenterzsébet

247 0508022 Bükkszentkereszt

248 0532887 Bükkzsérc

249 0713152 Cece

250 1509681 Cégénydányád

251 1320640 Ceglédbercel

Sorszám KSH szám Település neve

252 1827094 Celldömölk

253 1203665 Cered

254 1622938 Cibakháza

255 0503939 Cigánd

256 1719284 Cikó

257 0815954 Cirák

258 0431334 Csabacsûd

259 0730544 Csabdi

260 1930924 Csabrendek

261 1512928 Csaholc

262 1916072 Csajág

263 1803911 Csákánydoroszló

264 0705360 Csákberény

265 0720002 Csákvár

266 0602121 Csanádalberti

267 0420455 Csanádapáca

268 0605379 Csanádpalota

269 1016841 Csány

270 0219901 Csányoszró

271 0622293 Csanytelek

272 0808563 Csapod

273 1529416 Csaroda

274 1116416 Császár

275 0310472 Császártöltés

276 1509715 Császló

277 0326471 Csátalja

278 0316373 Csávoly

279 1230270 Csécse

280 1526107 Csegöld

281 1819488 Csehi

282 1812724 Csehimindszent

283 1305184 Csemõ

284 1823816 Csempeszkopács

285 1530641 Csenger

286 1524095 Csengersima

287 1526851 Csengerújfalu

288 0312344 Csengõd

289 1809070 Csénye

290 0508493 Csenyéte

291 1613170 Csépa

292 1812140 Csepreg

293 0506974 Cserépfalu

294 0525575 Cserépváralja

295 1222594 Cserhátsurány

296 1605795 Cserkeszõlõ

297 0528459 Csernely

298 2007135 Cserszegtomaj

299 2002583 Csesztreg

300 1931699 Csetény

301 1318476 Csévharaszt

302 1711998 Csibrák

15440 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/185. szám



Sorszám KSH szám Település neve

303 0315699 Csikéria

304 1730094 Csikóstõttõs

305 1826064 Csipkerek

306 0505333 Csobád

307 0520774 Csobaj

308 1306822 Csobánka

309 0721908 Csókakõ

310 1405971 Csokonyavisonta

311 0514289 Csokvaomány

312 1118926 Csolnok

313 0312025 Csólyospálos

314 1333118 Csomád

315 2031149 Csonkahegyhát

316 1902185 Csopak

317 0709779 Csór

318 1932878 Csót

319 1932814 Csögle

320 0912450 Csökmõ

321 1424314 Csököly

322 2029364 Csömödér

323 1822390 Csönge

324 0706734 Csõsz

325 1326985 Csõvár

326 1421315 Csurgó

327 1917172 Dabronc

328 1133163 Dad

329 1122910 Dág

330 1729230 Dalmand

331 1331811 Dánszentmiklós

332 1318397 Dány

333 1431352 Darány

334 0821865 Darnózseli

335 0734342 Daruszentmiklós

336 0914678 Darvas

337 0310533 Dávod

338 1724989 Decs

339 0504686 Dédestapolcsány

340 0732753 Dég

341 1212511 Dejtár

342 1309973 Délegyháza

343 1517756 Demecser

344 1008660 Demjén

345 0207773 Dencsháza

346 0905573 Derecske

347 0607834 Derekegyház

348 0624077 Deszk

349 1932276 Devecser

350 1206743 Diósjenõ

351 0232373 Diósviszló

352 0433190 Doboz

353 0630535 Dóc

Sorszám KSH szám Település neve

354 0525690 Domaháza

355 0613383 Domaszék

356 0424031 Dombegyház

357 0422132 Dombiratos

358 1707685 Dombóvár

359 1514508 Dombrád

360 1304808 Domony

361 1007515 Domoszló

362 1030261 Dormánd

363 1224439 Dorogháza

364 1702565 Döbrököz

365 1503647 Döge

366 0821917 Dör

367 0217419 Drávafok

368 0228608 Drávaszabolcs

369 0221698 Drávasztára

370 1208156 Drégelypalánk

371 1902936 Dudar

372 1133835 Dunaalmás

373 1325362 Dunabogdány

374 0321069 Dunaegyháza

375 0312566 Dunafalva

376 0307861 Dunapataj

377 0821078 Dunaszeg

378 0209186 Dunaszekcsõ

379 0311606 Dunaszentbenedek

380 1709539 Dunaszentgyörgy

381 0815875 Dunaszentpál

382 0810454 Dunasziget

383 0314766 Dunatetétlen

384 0307612 Dunavecse

385 0304109 Dusnok

386 0914614 Ebes

387 0816708 Écs

388 1017181 Ecséd

389 1204251 Ecseg

390 0409432 Ecsegfalva

391 1324518 Ecser

392 0510728 Edelény

393 0228918 Egerág

394 1012821 Egerbakta

395 1026019 Egerbocs

396 1016610 Egercsehi

397 1002981 Egerfarmos

398 1024758 Egerszalók

399 1013648 Egerszólát

400 2033428 Egervár

401 1828796 Egervölgy

402 0820288 Egyed

403 0915741 Egyek

404 1217659 Egyházasdengeleg
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Sorszám KSH szám Település neve

405 0815237 Egyházasfalu

406 1205980 Egyházasgerge

407 0216498 Egyházasharaszti

408 1810232 Egyházashetye

409 1830429 Egyházashollós

410 0227401 Egyházaskozár

411 1825946 Egyházasrádóc

412 0720358 Elõszállás

413 0504677 Emõd

414 0533048 Encs

415 1532328 Encsencs

416 1225496 Endrefalva

417 0815033 Enese

418 0702802 Enying

419 0622992 Eperjes

420 1518528 Eperjeske

421 1129638 Epöl

422 0525326 Erdõbénye

423 0522503 Erdõhorváti

424 1313480 Erdõkertes

425 1028556 Erdõkövesd

426 1222655 Erdõkürt

427 0218704 Erdõsmecske

428 1221795 Erdõtarcsa

429 1024235 Erdõtelek

430 1020118 Erk

431 1510852 Érpatak

432 0311864 Érsekcsanád

433 1221582 Érsekvadkert

434 0925469 Esztár

435 2006178 Eszteregnye

436 1106664 Ete

437 1215370 Etes

438 0702316 Etyek

439 1523250 Fábiánháza

440 0619974 Fábiánsebestyén

441 1724192 Fácánkert

442 1718980 Fadd

443 0502741 Fáj

444 0303230 Fajsz

445 0833996 Farád

446 0534272 Farkaslyuk

447 1309122 Farmos

448 1616647 Fegyvernek

449 1518971 Fehérgyarmat

450 0806956 Fehértó

451 0732203 Fehérvárcsurgó

452 0729939 Felcsút

453 1020747 Feldebrõ

454 0622646 Felgyõ

455 0833251 Felpéc

Sorszám KSH szám Település neve

456 0508174 Felsõberecki

457 1813587 Felsõcsatár

458 0509742 Felsõdobsza

459 0531723 Felsõkelecsény

460 0333598 Felsõlajos

461 1413985 Felsõmocsolád

462 1715820 Felsõnána

463 0532762 Felsõnyárád

464 1717914 Felsõnyék

465 1924369 Felsõörs

466 1306035 Felsõpakony

467 1224323 Felsõpetény

468 2021476 Felsõrajk

469 0302954 Felsõszentiván

470 0208819 Felsõszentmárton

471 1823287 Felsõszölnök

472 1016328 Felsõtárkány

473 0531671 Felsõtelekes

474 0523533 Felsõvadász

475 1522415 Fényeslitke

476 0618999 Ferencszállás

477 0809885 Fertõd

478 0809487 Fertõendréd

479 0812414 Fertõrákos

480 2019187 Fityeház

481 0302149 Foktõ

482 0517932 Fony

483 0530483 Forró

484 0609210 Földeák

485 0903258 Földes

486 0522123 Fulókércs

487 0916993 Furta

488 0706114 Füle

489 0922150 Fülöp

490 0331468 Fülöpháza

491 0333622 Fülöpjakab

492 0314058 Fülöpszállás

493 1717950 Fürged

494 0517109 Füzér

495 0511378 Füzérkomlós

496 1003276 Füzesabony

497 0918175 Gáborján

498 1513727 Gacsály

499 0409511 Gádoros

500 0528307 Gagybátor

501 0503744 Gagyvendégi

502 2012991 Galambok

503 1225663 Galgaguta

504 1313295 Galgagyörk

505 1319503 Galgahévíz

506 1327128 Galgamácsa
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Sorszám KSH szám Település neve

507 1406451 Gamás

508 0715750 Gánt

509 0331848 Gara

510 2012946 Garabonc

511 0510904 Garadna

512 0326383 Gátér

513 1505801 Gávavencsellõ

514 1503629 Géberjén

515 0303577 Géderlak

516 1505670 Gégény

517 0523719 Gelej

518 1504613 Gelénes

519 2012089 Gelse

520 1513000 Gemzse

521 1824183 Gencsapáti

522 1826152 Gérce

523 0407393 Gerendás

524 0202857 Geresdlak

525 1705731 Gerjen

526 1830942 Gersekarát

527 0417394 Geszt

528 0515608 Gesztely

529 1528893 Geszteréd

530 1916717 Gic

531 0521564 Girincs

532 0513134 Golop

533 1309441 Gomba

534 0233233 Gödre

535 1430571 Gölle

536 0515936 Gönc

537 0518643 Göncruszka

538 0802060 Gönyû

539 0916568 Görbeháza

540 0230438 Görcsöny

541 1414599 Görgeteg

542 1529443 Gulács

543 2002097 Gutorfölde

544 0826860 Gyarmat

545 1430960 Gyékényes

546 2023302 Gyenesdiás

547 0218315 Gyód

548 0823843 Gyóró

549 0820400 Gyömöre

550 1811943 Gyöngyösfalu

551 1017534 Gyöngyöshalász

552 1013338 Gyöngyösoroszi

553 1008323 Gyöngyöspata

554 1019123 Gyöngyössolymos

555 1028088 Gyöngyöstarján

556 1730289 Gyönk

557 0808721 Gyõrasszonyfa

Sorszám KSH szám Település neve

558 1725539 Györe

559 0505069 Györgytarló

560 1712326 Györköny

561 0813198 Gyõrladamér

562 0831316 Gyõrság

563 0819309 Gyõrsövényház

564 0815653 Gyõrszemere

565 1510126 Gyõrtelek

566 0807481 Gyõrújbarát

567 0831787 Gyõrújfalu

568 1809724 Gyõrvár

569 0815228 Gyõrzámoly

570 1507676 Gyulaháza

571 1730359 Gyulaj

572 1909520 Gyulakeszi

573 0715918 Gyúró

574 1533774 Gyüre

575 2010269 Hahót

576 0926170 Hajdúbagos

577 0931097 Hajdúsámson

578 0917473 Hajdúszovát

579 1915361 Hajmáskér

580 0318759 Hajós

581 0826790 Halászi

582 1309690 Halásztelek

583 0527942 Halmaj

584 0525104 Hangony

585 0723427 Hantos

586 1714164 Harc

587 0807649 Harka

588 0308350 Harkakötöny

589 1408837 Háromfa

590 0505847 Harsány

591 1925566 Hárskút

592 0318458 Harta

593 0812308 Hédervár

594 1416726 Hedrehely

595 0817905 Hegyeshalom

596 1832188 Hegyfalu

597 1818032 Hegyhátszentjakab

598 0818403 Hegykõ

599 0502468 Hegymeg

600 1203993 Héhalom

601 0506655 Hejõbába

602 0504604 Hejõkeresztúr

603 0516780 Hejõpapi

604 0304093 Helvécia

605 0929391 Hencida

606 0530137 Hercegkút

607 0312937 Hercegszántó

608 1020242 Heréd
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609 1111891 Héreg

610 1923658 Herend

611 1309849 Hernád

612 0524165 Hernádkak

613 0531200 Hernádnémeti

614 0519840 Hernádvécse

615 1409928 Hetes

616 0207126 Hetvehely

617 1014526 Heves

618 1010241 Hevesaranyos

619 1004084 Hevesvezekény

620 1313949 Hévízgyörk

621 0206798 Hidas

622 0511697 Hidasnémeti

623 0525672 Hidvégardó

624 0227933 Himesháza

625 0804020 Himod

626 0233932 Hobol

627 1513019 Hodász

628 0531167 Hollóháza

629 1233242 Hollókõ

630 0327845 Homokmégy

631 1419150 Homokszentgyörgy

632 0229966 Homorúd

633 0521236 Homrogd

634 1004145 Hort

635 0904118 Hortobágy

636 1816887 Horvátzsidány

637 0230836 Hosszúhetény

638 0906266 Hosszúpályi

639 1820880 Hosszúpereszteg

640 1726055 Hõgyész

641 1216878 Hugyag

642 0433297 Hunya

643 1525636 Ibrány

644 1411192 Igal

645 0525399 Igrici

646 1427784 Iharosberény

647 1811387 Ikervár

648 1303300 Iklad

649 1509654 Ilk

650 0308095 Imrehegy

651 0508086 Ináncs

652 1332106 Inárcs

653 1426301 Inke

654 1229319 Ipolyvece

655 1704701 Iregszemcse

656 1307807 Isaszeg

657 1010074 Istenmezeje

658 1421333 Istvándi

659 0831635 Iván

Sorszám KSH szám Település neve

660 1831680 Ivánc

661 0713462 Iváncsa

662 1727711 Izmény

663 0321999 Izsák

664 0505591 Izsófalva

665 1813958 Ják

666 0317923 Jakabszállás

667 1415927 Jákó

668 1517075 Jánd

669 1507843 Jánkmajtis

670 1622859 Jánoshida

671 0526657 Járdánháza

672 1517589 Jármi

673 1917437 Jásd

674 1622929 Jászágó

675 1630711 Jászalsószentgyörgy

676 1622202 Jászapáti

677 1615811 Jászboldogháza

678 1617978 Jászdózsa

679 1623579 Jászfelsõszentgyörgy

680 1624086 Jászivány

681 1625186 Jászjákóhalma

682 1311004 Jászkarajenõ

683 1622798 Jászkisér

684 1621111 Jászladány

685 1613514 Jászszentandrás

686 0308378 Jászszentlászló

687 1623135 Jásztelek

688 1513143 Jéke

689 0715972 Jenõ

690 1208712 Jobbágyi

691 1417279 Juta

692 1426453 Kadarkút

693 0812113 Kajárpéc

694 0721342 Kajászó

695 1714100 Kajdacs

696 1702033 Kakasd

697 1332230 Kakucs

698 1032179 Kál

699 1829957 Káld

700 1208642 Kálló

701 1531404 Kállósemjén

702 1406105 Kálmáncsa

703 1527225 Kálmánháza

704 0306442 Kalocsa

705 0716683 Káloz

706 1804640 Kám

707 0404279 Kamut

708 1502671 Kántorjánosi

709 1405272 Kánya

710 1914553 Kapolcs
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Sorszám KSH szám Település neve

711 1015307 Kápolna

712 1433394 Kapoly

713 1409098 Kaposfõ

714 1418227 Kaposmérõ

715 1718962 Kaposszekcsõ

716 1406424 Kaposszerdahely

717 1914270 Káptalanfa

718 0828334 Kapuvár

719 1005935 Karácsond

720 1405263 Karád

721 1208855 Karancskeszi

722 1226897 Karancsság

723 0521218 Karcsa

724 0424794 Kardos

725 0530508 Karos

726 1330696 Kartal

727 0330605 Kaskantyú

728 0311280 Katymár

729 0506691 Kazincbarcika

730 0513374 Kázsmárk

731 1104525 Kecskéd

732 2032902 Kehidakustány

733 1528431 Kék

734 1514359 Kékcse

735 0327571 Kelebia

736 0512034 Kelemér

737 1519992 Kemecse

738 1322345 Kemence

739 1812247 Kemenesmagasi

740 1813426 Kemenesmihályfa

741 0210542 Kémes

742 0505458 Kenézlõ

743 1607418 Kengyel

744 1809937 Kenyeri

745 1028079 Kerecsend

746 1110995 Kerékteleki

747 1334166 Kerepes

748 1925654 Kerta

749 0412618 Kertészsziget

750 1231413 Keszeg

751 0529249 Kesznyéten

752 1129577 Kesztölc

753 0403461 Kétegyháza

754 1411174 Kéthely

755 1619813 Kétpó

756 0403106 Kétsoprony

757 0208572 Kétújfalu

758 1721731 Kéty

759 0431574 Kevermes

760 0814748 Kimle

761 0702343 Kincsesbánya

Sorszám KSH szám Település neve

762 0532090 Királd

763 0220552 Királyegyháza

764 0712636 Kisapostag

765 1519424 Kisar

766 0822886 Kisbajcs

767 1424493 Kisbárapáti

768 1717710 Kisdorog

769 0833695 Kisfalud

770 0522840 Kisgyõr

771 0528875 Kishuta

772 1018281 Kisköre

773 0309344 Kiskõrös

774 0728990 Kisláng

775 1528477 Kisléta

776 1930173 Kislõd

777 0915477 Kismarja

778 1333738 Kismaros

779 1012502 Kisnána

780 1305227 Kisnémedi

781 1329850 Kisoroszi

782 0514702 Kissikátor

783 0328158 Kisszállás

784 0512399 Kistokaj

785 1625919 Kisújszállás

786 1509265 Kisvárda

787 1512672 Kisvarsány

788 0626666 Kiszombor

789 0608253 Klárafalva

790 1102510 Kocs

791 1332771 Kocsér

792 1722433 Kocsola

793 1507445 Kocsord

794 1331361 Kóka

795 0917455 Kokad

796 1930182 Kolontár

797 0902167 Komádi

798 0516559 Komlóska

799 1527146 Komoró

800 1023995 Kompolt

801 0532498 Kondó

802 0410287 Kondoros

803 0811262 Kóny

804 0925964 Konyár

805 0806895 Kópháza

806 0824633 Koroncó

807 1327687 Kosd

808 1324679 Kóspallag

809 1523728 Kótaj

810 0528547 Kovácsvágás

811 0206336 Kozármisleny

812 1516665 Kölcse
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813 1710463 Kölesd

814 0217899 Kölked

815 1014535 Kömlõ

816 1107630 Kömlõd

817 1523612 Kömörõ

818 0313806 Kömpöc

819 1813532 Körmend

820 1130553 Környe

821 0526602 Köröm

822 1415510 Kõröshegy

823 0410764 Körösnagyharsány

824 0412900 Köröstarcsa

825 1332975 Kõröstetétlen

826 0908943 Körösszegapáti

827 1816832 Kõszeg

828 1820109 Kõszegszerdahely

829 1418148 Kötcse

830 0406804 Kötegyán

831 1611235 Kõtelek

832 1923454 Kõvágóörs

833 0215538 Kõvágószõlõs

834 0519576 Krasznokvajda

835 0734209 Kulcs

836 0305856 Kunadacs

837 0416045 Kunágota

838 0306044 Kunbaja

839 0307728 Kunbaracs

840 0329027 Kunfehértó

841 1622567 Kunhegyes

842 1623171 Kunmadaras

843 0331918 Kunpeszér

844 0331893 Kunszállás

845 1632504 Kunszentmárton

846 1720507 Kurd

847 0511819 Kurityán

848 2019479 Kustánszeg

849 1428857 Kutas

850 0614410 Kübekháza

851 1916142 Külsõvat

852 1428291 Lábod

853 0520844 Lácacséke

854 1416258 Lad

855 0305786 Ladánybene

856 0707506 Lajoskomárom

857 0515857 Lak

858 0306202 Lakitelek

859 1411040 Lakócsa

860 0233330 Lánycsók

861 1521290 Laskod

862 0804376 Lázi

863 1125487 Leányvár

864 0833668 Lébény

865 0511660 Legyesbénye

866 0503531 Léh

867 1724411 Lengyel

868 2012575 Lenti

869 0707269 Lepsény

870 1921962 Lesenceistvánd

871 1917871 Lesencetomaj

872 0905768 Létavértes

873 2012122 Letenye

874 1322682 Letkés

875 0819239 Levél

876 1530979 Levelek

877 0222974 Lippó

878 1904552 Litér

879 1204871 Litke

880 1918856 Lókút

881 1526091 Lónya

882 1309140 Lórév

883 0719114 Lovasberény

884 2028167 Lovászi

885 1905087 Lovászpatona

886 0421209 Lõkösháza

887 1507995 Lövõpetri

888 1220190 Lucfalva

889 1202778 Ludányhalászi

890 0503902 Mád

891 0323357 Madaras

892 1729337 Madocsa

893 1310922 Maglód

894 0206813 Mágocs

895 1516629 Magy

896 0727678 Magyaralmás

897 1410427 Magyaratád

898 0427906 Magyarbánhegyes

899 0225177 Magyarbóly

900 0605962 Magyarcsanád

901 0229753 Magyaregregy

902 1226967 Magyargéc

903 0903683 Magyarhomorog

904 1706017 Magyarkeszi

905 1803221 Magyarlak

906 0205412 Magyarmecske

907 1232407 Magyarnándor

908 0222600 Magyarszék

909 0227863 Majs

910 1304394 Makád

911 0519600 Makkoshotyka

912 1027696 Maklár
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913 0527395 Mályi

914 0514915 Mályinka

915 1517826 Mándok

916 0723490 Mány

917 1418500 Marcali

918 1122637 Máriahalom

919 0812283 Máriakálnok

920 0214483 Máriakéménd

921 1304570 Márianosztra

922 1519655 Máriapócs

923 1533224 Márokpapi

924 0610515 Maroslele

925 0625733 Mártély

926 1518874 Mátészalka

927 1019965 Mátraballa

928 1014872 Mátraderecske

929 1220075 Mátramindszent

930 1219372 Mátranovák

931 1224332 Mátraszele

932 1029045 Mátraszentimre

933 1204330 Mátraszõlõs

934 1233525 Mátraterenye

935 1230100 Mátraverebély

936 0716948 Mátyásdomb

937 0215051 Matty

938 0233756 Máza

939 0213444 Mecseknádasd

940 0827359 Mecsér

941 0420765 Medgyesbodzás

942 0430128 Medgyesegyháza

943 1730562 Medina

944 1825760 Meggyeskovácsi

945 0521768 Megyaszó

946 0423931 Méhkerék

947 1529799 Méhtelek

948 0316018 Mélykút

949 1303692 Mende

950 0525618 Méra

951 1507463 Mérk

952 1423630 Mernye

953 1630234 Mesterszállás

954 1416106 Mesztegnyõ

955 0513833 Mezõcsát

956 1430854 Mezõcsokonya

957 0717552 Mezõfalva

958 0404206 Mezõgyán

959 0411873 Mezõhegyes

960 0511323 Mezõkeresztes

961 0705689 Mezõkomárom

962 0430322 Mezõkovácsháza

963 0519433 Mezõkövesd

964 1532656 Mezõladány

965 1923560 Mezõlak

966 0518379 Mezõnagymihály

967 0511749 Mezõnyárád

968 0812812 Mezõörs

969 0918847 Mezõsas

970 1025089 Mezõszemere

971 0706576 Mezõszentgyörgy

972 0729036 Mezõszilas

973 1031662 Mezõtárkány

974 0503443 Mezõzombor

975 2027526 Miháld

976 2002130 Mihályfa

977 1213222 Mihálygerge

978 1904668 Mihályháza

979 0821980 Mihályi

980 1420905 Mike

981 1324466 Mikebuda

982 0924217 Mikepércs

983 1031282 Mikófalva

984 0524253 Mikóháza

985 1830599 Mikosszéplak

986 1531750 Milota

987 0621555 Mindszent

988 0216285 Mindszentgodisa

989 0330632 Miske

990 0530456 Miskolc

991 1126930 Mocsa

992 1317783 Mogyoród

993 1128255 Mogyorósbánya

994 1227915 Mohora

995 2021014 Molnári

996 0507825 Monok

997 1924040 Monostorapáti

998 0925894 Monostorpályi

999 1720701 Mórágy

1000 0802556 Mórichida

1001 1431343 Mosdós

1002 0833677 Mosonszentmiklós

1003 0229540 Mozsgó

1004 1707029 Mucsi

1005 0521546 Múcsony

1006 0502158 Muhi

1007 2025210 Murakeresztúr

1008 2033987 Muraszemenye

1009 0411989 Murony

1010 1519211 Nábrád

1011 1806716 Nádasd

1012 0713903 Nádasdladány
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1013 0928103 Nádudvar

1014 1415909 Nágocs

1015 1923551 Nagyacsád

1016 1927979 Nagyalásony

1017 1504710 Nagyar

1018 1417941 Nagyatád

1019 1421652 Nagybajom

1020 0426028 Nagybánhegyes

1021 0325955 Nagybaracska

1022 0529188 Nagybarca

1023 1216391 Nagybárkány

1024 1429063 Nagyberény

1025 1421449 Nagyberki

1026 1314775 Nagybörzsöny

1027 0802495 Nagycenk

1028 1522743 Nagycserkesz

1029 1521485 Nagydobos

1030 0233899 Nagydobsza

1031 1718388 Nagydorog

1032 1506488 Nagyecsed

1033 0620914 Nagyér

1034 1923180 Nagyesztergár

1035 1026879 Nagyfüged

1036 1527155 Nagyhalász

1037 0202653 Nagyharsány

1038 1621689 Nagyiván

1039 0404242 Nagykamarás

1040 2020589 Nagykapornak

1041 0707001 Nagykarácsony

1042 1313435 Nagykáta

1043 0908907 Nagykereki

1044 1727182 Nagykónyi

1045 1432805 Nagykorpád

1046 1309991 Nagykovácsi

1047 1024943 Nagykökényes

1048 1615574 Nagykörû

1049 2022178 Nagykutas

1050 1221102 Nagylóc

1051 0732364 Nagylók

1052 0832939 Nagylózs

1053 0617233 Nagymágocs

1054 1714030 Nagymányok

1055 1331732 Nagymaros

1056 0214650 Nagynyárád

1057 1223986 Nagyoroszi

1058 0219877 Nagypall

1059 0227164 Nagypeterd

1060 1921403 Nagypirit

1061 0906309 Nagyrábé

1062 2014979 Nagyrécse

1063 1031486 Nagyréde

1064 1606318 Nagyrév

1065 0533181 Nagyrozvágy

1066 1127076 Nagysáp

1067 1826143 Nagysimonyi

1068 1425520 Nagyszakácsi

1069 1706761 Nagyszékely

1070 1527988 Nagyszekeres

1071 0408244 Nagyszénás

1072 0833543 Nagyszentjános

1073 1713709 Nagyszokoly

1074 1027605 Nagytálya

1075 1323409 Nagytarcsa

1076 1010418 Nagyút

1077 1533783 Nagyvarsány

1078 1919196 Nagyvázsony

1079 0726134 Nagyvenyim

1080 1028282 Nagyvisnyó

1081 1702796 Nak

1082 1508420 Napkor

1083 1120163 Naszály

1084 0528033 Nekézseny

1085 2006169 Nemesapáti

1086 1823320 Nemescsó

1087 1407913 Nemesdéd

1088 1905652 Nemesgörzsöny

1089 0332540 Nemesnádudvar

1090 1921759 Nemesszalók

1091 1417561 Nemesvid

1092 1715006 Németkér

1093 1133826 Neszmély

1094 1209797 Nézsa

1095 1410959 Nikla

1096 1204358 Nógrád

1097 1229832 Nógrádmarcal

1098 1212131 Nógrádmegyer

1099 1219497 Nógrádsipek

1100 1227340 Nógrádszakál

1101 1018810 Noszvaj

1102 2003355 Nova

1103 1029276 Novaj

1104 0527191 Novajidrány

1105 1229425 Nõtincs

1106 1929009 Nyárád

1107 1323038 Nyáregyháza

1108 0323056 Nyárlõrinc

1109 1320066 Nyársapát

1110 0512885 Nyékládháza

1111 1115352 Nyergesújfalu

1112 0932294 Nyírábrány
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1113 0914003 Nyíracsád

1114 1924004 Nyirád

1115 0906187 Nyíradony

1116 1514845 Nyírbátor

1117 1515802 Nyírbéltek

1118 1531158 Nyírbogát

1119 1528802 Nyírbogdány

1120 1507904 Nyírcsaholy

1121 1525973 Nyírcsászári

1122 1528440 Nyírgelse

1123 1509238 Nyírgyulaj

1124 1514696 Nyíribrony

1125 1531477 Nyírjákó

1126 1518290 Nyírkarász

1127 1532452 Nyírkáta

1128 1525928 Nyírkércs

1129 1511095 Nyírlövõ

1130 1511271 Nyírlugos

1131 1512274 Nyírmada

1132 0932382 Nyírmártonfalva

1133 1523269 Nyírmeggyes

1134 1526365 Nyírmihálydi

1135 1510807 Nyírparasznya

1136 1533145 Nyírpazony

1137 1503878 Nyírpilis

1138 1528060 Nyírtass

1139 1513550 Nyírtelek

1140 1509256 Nyírtét

1141 1512098 Nyírtura

1142 1516522 Nyírvasvári

1143 0504215 Nyomár

1144 0812955 Nyúl

1145 1304075 Ócsa

1146 1522284 Ófehértó

1147 2027775 Óhíd

1148 0419257 Okány

1149 0218555 Olasz

1150 1926514 Olaszfalu

1151 0531778 Olaszliszka

1152 0221704 Old

1153 0522558 Onga

1154 0522628 Ónod

1155 1527924 Ópályi

1156 0612797 Ópusztaszer

1157 0316276 Ordas

1158 0211730 Orfû

1159 0316939 Orgovány

1160 0534069 Ormosbánya

1161 0815121 Osli

1162 1027216 Ostoros

1163 1419770 Osztopán

1164 0514492 Ózd

1165 1705661 Ozora

1166 1708961 Õcsény

1167 1628006 Öcsöd

1168 1531769 Ököritófülpös

1169 1812043 Ölbõ

1170 1526550 Ömböly

1171 1509025 Õr

1172 1308545 Õrbottyán

1173 0308679 Öregcsertõ

1174 1407056 Öreglak

1175 1203249 Õrhalom

1176 1810630 Õriszentpéter

1177 1629382 Örményes

1178 1924068 Õsi

1179 1925450 Öskü

1180 0802635 Öttevény

1181 0631079 Öttömös

1182 1432115 Ötvöskónyi

1183 0515893 Pácin

1184 2031741 Pacsa

1185 0318670 Páhi

1186 2029160 Páka

1187 2024271 Pakod

1188 0725751 Pákozd

1189 1709371 Pálfa

1190 0512362 Pálháza

1191 0819637 Páli

1192 1434041 Pálmajor

1193 0302705 Pálmonostora

1194 0210135 Palotabozsok

1195 1205883 Palotás

1196 1322248 Pánd

1197 1823108 Pankasz

1198 0824305 Pannonhalma

1199 1527748 Pap

1200 1911855 Pápakovácsi

1201 1931255 Pápateszér

1202 1907348 Papkeszi

1203 1007436 Parád

1204 1531972 Paszab

1205 1207409 Pásztó

1206 1207199 Patak

1207 0728848 Pátka

1208 1512186 Pátroha

1209 1523685 Pátyod

1210 0721786 Pázmánd

1211 0812715 Pázmándfalu

1212 1814988 Pecöl
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1213 1922451 Pécsely

1214 0216115 Pellérd

1215 1019567 Pély

1216 1318689 Penc

1217 1517084 Penészlek

1218 1532692 Penyige

1219 0815529 Pér

1220 1328185 Perbál

1221 0524420 Pere

1222 0823773 Pereszteg

1223 0719354 Perkáta

1224 0533419 Perkupa

1225 1304181 Perõcsény

1226 1321847 Péteri

1227 1012070 Pétervására

1228 1517224 Petneháza

1229 1033686 Petõfibánya

1230 0315431 Petõfiszállás

1231 1211590 Piliny

1232 1307144 Piliscsaba

1233 1121874 Piliscsév

1234 1334148 Pilisjászfalu

1235 1114669 Pilismarót

1236 1305290 Pilisszántó

1237 1318731 Pilisszentkereszt

1238 1308457 Pilisszentlászló

1239 1719585 Pincehely

1240 1503391 Piricse

1241 0315398 Pirtó

1242 0606284 Pitvaros

1243 0911837 Pocsaj

1244 1511244 Pócspetri

1245 0217242 Pogány

1246 2021050 Pókaszepetk

1247 0717525 Polgárdi

1248 1517215 Porcsalma

1249 1022196 Poroszló

1250 1923515 Porva

1251 2009867 Pölöske

1252 1733570 Pörböly

1253 0521272 Prügy

1254 1513860 Pusztadobos

1255 0405397 Pusztaföldvár

1256 1719938 Pusztahencse

1257 1419026 Pusztakovácsi

1258 2006530 Pusztamagyaród

1259 0606354 Pusztamérges

1260 1615246 Pusztamonostor

1261 0419594 Pusztaottlaka

1262 0729018 Pusztaszabolcs

1263 2026639 Pusztaszentlászló

1264 0628592 Pusztaszer

1265 1323083 Pusztavacs

1266 0527410 Putnok

1267 0812964 Püski

1268 1321388 Püspökhatvan

1269 0910162 Püspökladány

1270 1807278 Püspökmolnári

1271 1304303 Püspökszilágy

1272 0804792 Rábacsanak

1273 0833701 Rábacsécsény

1274 1826736 Rábagyarmat

1275 1803197 Rábahídvég

1276 0814793 Rábakecöl

1277 0825335 Rábapatona

1278 1826073 Rábapaty

1279 0824721 Rábapordány

1280 0815273 Rábaszentandrás

1281 0833710 Rábaszentmihály

1282 0815422 Rábatamási

1283 0709900 Rácalmás

1284 0702015 Ráckeresztúr

1285 1302370 Rád

1286 0521193 Radostyán

1287 0506053 Ragály

1288 0826587 Rajka

1289 0529717 Rakaca

1290 0516133 Rakacaszend

1291 1514739 Rakamaz

1292 1614207 Rákóczifalva

1293 1612423 Rákócziújfalu

1294 1531857 Ramocsaháza

1295 0531909 Rásonysápberencs

1296 0512469 Rátka

1297 0821801 Ravazd

1298 1009609 Recsk

1299 1130012 Réde

1300 2031592 Rédics

1301 1715459 Regöly

1302 0326310 Rém

1303 0531884 Répáshuta

1304 0814438 Répceszemere

1305 0807746 Répcevis

1306 1521573 Rétközberencs

1307 1905625 Révfülöp

1308 0509317 Révleányvár

1309 2023898 Rezi

1310 0519220 Ricse

1311 1228884 Rimóc

1312 1426754 Rinyaszentkirály
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1313 1524581 Rohod

1314 0817507 Románd

1315 1212195 Romhány

1316 0204516 Rózsafa

1317 1517428 Rozsály

1318 1027650 Rózsaszentmárton

1319 0613161 Röszke

1320 0523029 Rudabánya

1321 0534120 Rudolftelep

1322 1810597 Rum

1323 0603966 Ruzsa

1324 1414942 Ságvár

1325 0527331 Sajóecseg

1326 0503081 Sajóhídvég

1327 0514313 Sajókaza

1328 0526949 Sajókeresztúr

1329 0527173 Sajólád

1330 0511332 Sajónémeti

1331 0516638 Sajópetri

1332 0523782 Sajópüspöki

1333 0516054 Sajószentpéter

1334 0520738 Sajóvámos

1335 0527757 Sajóvelezd

1336 2027720 Salomvár

1337 0504729 Sály

1338 0631705 Sándorfalva

1339 0926116 Sáp

1340 0925007 Sáránd

1341 0702723 Sáregres

1342 2008101 Sárhida

1343 1126903 Sárisáp

1344 0425168 Sarkadkeresztúr

1345 0731802 Sárkeresztes

1346 0725344 Sárkeresztúr

1347 2014906 Sármellék

1348 0725140 Sárosd

1349 0527474 Sárospatak

1350 1704747 Sárpilis

1351 0923940 Sárrétudvari

1352 0731538 Sárszentágota

1353 1720817 Sárszentlõrinc

1354 0711776 Sárszentmihály

1355 1007180 Sarud

1356 0232160 Sásd

1357 0502875 Sáta

1358 0505120 Sátoraljaújhely

1359 0233482 Sátorhely

1360 1402051 Sávoly

1361 1427368 Segesd

1362 0228741 Sellye

1363 0525380 Selyeb

1364 0523755 Semjén

1365 1504491 Sényõ

1366 0720206 Seregélyes

1367 0532531 Serényfalva

1368 1725645 Sióagárd

1369 1008527 Sirok

1370 1830748 Sitke

1371 0812627 Sokorópátka

1372 0329115 Solt

1373 0318218 Soltszentimre

1374 0223472 Somberek

1375 1925779 Somlószõlõs

1376 1926569 Somlóvásárhely

1377 0223807 Somogyapáti

1378 1418078 Somogyfajsz

1379 1420330 Somogygeszti

1380 0229142 Somogyhárságy

1381 1428963 Somogyjád

1382 1412876 Somogymeggyes

1383 1415626 Somogysámson

1384 1428723 Somogysárd

1385 1418546 Somogyszob

1386 1404853 Somogyudvarhely

1387 1421856 Somogyvámos

1388 1419442 Somogyvár

1389 0733321 Soponya

1390 1807171 Sorkifalud

1391 1829692 Sorokpolány

1392 1214881 Sóshartyán

1393 1306840 Sóskút

1394 0513268 Sóstófalva

1395 1822983 Sótony

1396 2019080 Söjtör

1397 1824800 Söpte

1398 0714951 Sukoró

1399 1131990 Súr

1400 2002404 Surd

1401 0321245 Sükösd

1402 1321713 Sülysáp

1403 1925593 Sümeg

1404 2021397 Sümegcsehi

1405 1108688 Süttõ

1406 0728705 Szabadbattyán

1407 0718740 Szabadhídvég

1408 0431325 Szabadkígyós

1409 0325061 Szabadszállás

1410 0215079 Szabadszentkirály

1411 1428574 Szabás

1412 1519169 Szabolcs
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1413 1522053 Szabolcsbáka

1414 1503586 Szabolcsveresmart

1415 0208475 Szajk

1416 1605874 Szajol

1417 0503805 Szakáld

1418 1704464 Szakály

1419 1710083 Szakcs

1420 0319530 Szakmár

1421 1504774 Szakoly

1422 1133516 Szákszend

1423 0222257 Szalánta

1424 0531015 Szalaszend

1425 0319947 Szalkszentmárton

1426 0516753 Szalonna

1427 1516300 Szamoskér

1428 1510436 Szamossályi

1429 1513046 Szamosszeg

1430 1530085 Szamostatárfalva

1431 1213754 Szanda

1432 0808536 Szany

1433 0719549 Szár

1434 0815714 Szárföld

1435 1133491 Szárliget

1436 1605777 Szászberek

1437 0233765 Szászvár

1438 1531237 Szatmárcseke

1439 1215325 Szátok

1440 0612007 Szatymaz

1441 1206628 Szécsény

1442 1233011 Szécsényfelfalu

1443 0205607 Szederkény

1444 1716814 Szedres

1445 0533817 Szegi

1446 0632489 Szegvár

1447 1531088 Székely

1448 0612265 Székkutas

1449 1833172 Szeleste

1450 1620428 Szelevény

1451 0509830 Szemere

1452 1204507 Szendehely

1453 0508077 Szendrõ

1454 0527456 Szendrõlád

1455 1415103 Szenna

1456 1425706 Szentbalázs

1457 0232009 Szentdénes

1458 1013231 Szentdomonkos

1459 1907922 Szentgál

1460 2018652 Szentgyörgyvölgy

1461 0522169 Szentistván

1462 0321120 Szentkirály

1463 1916267 Szentkirályszabadja

1464 0216355 Szentlászló

1465 0215866 Szentlõrinc

1466 1307542 Szentlõrinckáta

1467 1328653 Szentmártonkáta

1468 1821254 Szentpéterfa

1469 0919099 Szentpéterszeg

1470 2011165 Szentpéterúr

1471 2007700 Szepetnek

1472 0328820 Szeremle

1473 0933437 Szerep

1474 1326259 Szigetbecse

1475 1315185 Szigetszentmárton

1476 1322114 Szigetújfalu

1477 1924891 Szigliget

1478 1011013 Szihalom

1479 0819266 Szil

1480 0803364 Szilsárkány

1481 1005643 Szilvásvárad

1482 0520871 Szin

1483 1221634 Szirák

1484 0509496 Szirmabesenyõ

1485 1324916 Szob

1486 1306947 Szokolya

1487 1122619 Szomód

1488 0518892 Szomolya

1489 1121421 Szomor

1490 1312690 Szõd

1491 1328866 Szõdliget

1492 0516179 Szögliget

1493 1411101 Szõlõsgyörök

1494 1228194 Szuha

1495 0511110 Szuhakálló

1496 0524606 Szuhogy

1497 1410986 Szulok

1498 1219044 Szurdokpüspöki

1499 1009982 Szûcsi

1500 1218786 Szügy

1501 1408590 Tab

1502 0714465 Tabajd

1503 0325432 Tabdi

1504 1308332 Táborfalva

1505 0729267 Tác

1506 1331963 Tahitótfalu

1507 1913125 Takácsi

1508 1330720 Taksony

1509 0503708 Taktabáj

1510 0518245 Taktaharkány

1511 0528787 Taktakenéz

1512 0503133 Taktaszada
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1513 0512210 Tállya

1514 0814261 Táp

1515 1315015 Tápióbicske

1516 1317303 Tápiógyörgye

1517 1309405 Tápióság

1518 1331796 Tápiószecsõ

1519 1314146 Tápiószele

1520 1314571 Tápiószentmárton

1521 1302769 Tápiószõlõs

1522 1832045 Táplánszentkereszt

1523 0821971 Tápszentmiklós

1524 1232896 Tar

1525 1416735 Tarany

1526 0521740 Tarcal

1527 0508165 Tard

1528 0514784 Tardona

1529 1130225 Tardos

1530 0433075 Tarhos

1531 1118935 Tarján

1532 1120987 Tárkány

1533 1032966 Tarnabod

1534 1013240 Tarnalelesz

1535 1023348 Tarnaméra

1536 1014128 Tarnaörs

1537 1016160 Tarnaszentmiklós

1538 1017163 Tarnazsadány

1539 1304154 Tárnok

1540 1504312 Tarpa

1541 0320525 Tass

1542 1404932 Taszár

1543 1108758 Tát

1544 0314544 Tataháza

1545 1327386 Tatárszentgyörgy

1546 0324998 Tázlár

1547 0923214 Téglás

1548 0412681 Telekgerendás

1549 0513763 Telkibánya

1550 1706901 Tengelic

1551 1432416 Tengõd

1552 1014076 Tenk

1553 0811457 Tényõ

1554 0931042 Tépe

1555 1533358 Terem

1556 1204844 Terény

1557 1224174 Tereske

1558 2008828 Teskánd

1559 0919691 Tetétlen

1560 1731459 Tevel

1561 0530447 Tibolddaróc

1562 1508952 Tiborszállás

1563 1930465 Tihany

1564 1524475 Timár

1565 1307108 Tinnye

1566 1509423 Tiszaadony

1567 0324545 Tiszaalpár

1568 0502291 Tiszabábolna

1569 1517817 Tiszabecs

1570 1503850 Tiszabercel

1571 1520172 Tiszabezdéd

1572 1610773 Tiszabõ

1573 1622770 Tiszabura

1574 0915644 Tiszacsege

1575 0529133 Tiszacsermely

1576 1506433 Tiszadada

1577 1616230 Tiszaderzs

1578 1512593 Tiszadob

1579 1509113 Tiszaeszlár

1580 1613815 Tiszaföldvár

1581 1629726 Tiszafüred

1582 1630304 Tiszagyenda

1583 0930845 Tiszagyulaháza

1584 1628699 Tiszaigar

1585 1629346 Tiszajenõ

1586 1508554 Tiszakanyár

1587 0513976 Tiszakarád

1588 1504446 Tiszakerecseny

1589 0513888 Tiszakeszi

1590 1508794 Tiszakóród

1591 1630386 Tiszakürt

1592 0519381 Tiszaladány

1593 1523524 Tiszalök

1594 0528398 Tiszalúc

1595 1527252 Tiszanagyfalu

1596 1007083 Tiszanána

1597 1615787 Tiszaörs

1598 0508633 Tiszapalkonya

1599 1603373 Tiszapüspöki

1600 1510205 Tiszarád

1601 1620181 Tiszaroff

1602 1621494 Tiszasas

1603 1617695 Tiszasüly

1604 1513541 Tiszaszalka

1605 1622789 Tiszaszentimre

1606 1527544 Tiszaszentmárton

1607 0616966 Tiszasziget

1608 1607852 Tiszaszõlõs

1609 0530377 Tiszatarján

1610 1514447 Tiszatelek

1611 1609627 Tiszatenyõ

1612 0314094 Tiszaug
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1613 1631866 Tiszavárkony

1614 1507597 Tiszavasvári

1615 1527261 Tisztaberek

1616 1321467 Tóalmás

1617 0518306 Tokaj

1618 1114155 Tokod

1619 1134023 Tokodaltáró

1620 0528051 Tolcsva

1621 1206381 Tolmács

1622 1725274 Tolna

1623 1711031 Tolnanémedi

1624 1609557 Tomajmonostora

1625 0721005 Tordas

1626 0518801 Tornanádaska

1627 2032638 Tornyiszentmiklós

1628 1516957 Tornyospálca

1629 1829878 Torony

1630 1607490 Tószeg

1631 0416434 Tótkomlós

1632 2016382 Tótszentmárton

1633 1902714 Tótvázsony

1634 1329823 Tököl

1635 0816674 Töltéstava

1636 0625900 Tömörkény

1637 1420093 Törökkoppány

1638 1627313 Törökszentmiklós

1639 1322008 Törtel

1640 1513213 Tunyogmatolcs

1641 1309593 Tura

1642 1513602 Túristvándi

1643 1508998 Túrricse

1644 1509919 Tuzsér

1645 2012609 Türje

1646 1904631 Tüskevár

1647 1531398 Tyukod

1648 1924767 Ugod

1649 0512487 Újcsanálos

1650 1533659 Újdombrád

1651 1526611 Újfehértó

1652 0923393 Újiráz

1653 1510117 Újkenéz

1654 0819673 Újkér

1655 0402352 Újkígyós

1656 1319682 Újlengyel

1657 0920419 Újléta

1658 0206062 Újpetre

1659 0831839 Újrónafõ

1660 1615291 Újszász

1661 0614924 Újszentiván

1662 0932568 Újszentmargita

1663 1317808 Újszilvás

1664 0911925 Újtikos

1665 2032197 Újudvar

1666 1923010 Ukk

1667 0820792 Und

1668 1127632 Úny

1669 1528981 Ura

1670 1821537 Uraiújfalu

1671 0717622 Úrhida

1672 1328644 Úri

1673 1920853 Úrkút

1674 0316294 Uszód

1675 0621412 Üllés

1676 1305917 Vácduka

1677 1330331 Vácegres

1678 1319886 Váchartyán

1679 1317668 Vácrátót

1680 1309104 Vácszentlászló

1681 0507223 Vadna

1682 0802237 Vág

1683 1518591 Vaja

1684 0530003 Vajdácska

1685 0228538 Vajszló

1686 0705829 Vál

1687 1317598 Valkó

1688 1506938 Vállaj

1689 1527322 Vámosatya

1690 1014580 Vámosgyörk

1691 1310737 Vámosmikola

1692 0908989 Vámospércs

1693 0515149 Vámosújfalu

1694 0812405 Vámosszabadi

1695 0916762 Váncsod

1696 1230915 Vanyarc

1697 1921777 Vanyola

1698 0521810 Varbó

1699 1709414 Várdomb

1700 1117251 Várgesztes

1701 1907065 Városlõd

1702 1229498 Varsány

1703 2014182 Várvölgy

1704 1322585 Vasad

1705 1802884 Vasalja

1706 0202264 Vásárosdombó

1707 1518324 Vásárosnamény

1708 0328343 Vaskút

1709 1527100 Vasmegyer

1710 1825982 Vassurány

1711 1829373 Vasszécseny

1712 1804695 Vasvár
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1713 1926648 Vaszar

1714 1802246 Vát

1715 0431228 Végegyháza

1716 0725016 Velence

1717 0220279 Véménd

1718 1826426 Vép

1719 0703498 Vereb

1720 1333729 Verõce

1721 1024147 Verpelét

1722 1322488 Verseg

1723 0219725 Versend

1724 0702750 Vértesacsa

1725 0713897 Vértesboglár

1726 1132586 Vérteskethely

1727 1115282 Vértessomló

1728 1129629 Vértestolna

1729 1131264 Vértesszõlõs

1730 1408183 Vése

1731 0804589 Veszkény

1732 0822691 Veszprémvarsány

1733 1621157 Vezseny

1734 0511581 Vilmány

1735 1915705 Vilonya

1736 0505096 Viss

1737 1807940 Viszák

1738 1003513 Visznek

1739 0825797 Vitnyéd

1740 1429780 Vízvár

1741 1210320 Vizslás

1742 0521087 Vizsoly

1743 0205892 Vokány

1744 2012919 Vonyarcvashegy

1745 1803142 Vönöck

1746 0503063 Zádorfalva

1747 1614836 Zagyvarékas

1748 1021722 Zagyvaszántó

1749 1516203 Záhony

1750 1414623 Zákány

1751 0605546 Zákányszék

1752 2017400 Zalaapáti

1753 2007579 Zalabaksa

1754 2024280 Zalabér

1755 2004002 Zalacsány

1756 1912654 Zalahaláp

1757 2010348 Zalakomár

1758 2030313 Zalalövõ

1759 2022947 Zalaszabar

1760 2033288 Zalaszántó

1761 2018564 Zalaszentbalázs

1762 2032522 Zalaszentgrót

1763 2002608 Zalaszentiván

1764 2007232 Zalaszentlászló

1765 2018449 Zalaszentmihály

1766 2029683 Zalatárnok

1767 2013736 Zalavár

1768 1406008 Zamárdi

1769 0730243 Zámoly

1770 1920826 Zánka

1771 0531608 Zemplénagárd

1772 0215848 Zengõvárkony

1773 0519275 Ziliz

1774 1721625 Zomba

1775 0406257 Zsadány

1776 0904817 Zsáka

1777 1325034 Zsámbék

1778 1322035 Zsámbok

1779 0804622 Zsira

1780 0617765 Zsombó

1781 0519105 Zubogy

5. számú melléklet

a 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelethez

Sorszám KSH szám Település neve

1 0717376 Aba

2 1327872 Abony

3 1906673 Ajka

4 1331653 Albertirsa

5 0310719 Bácsalmás

6 1407117 Balatonföldvár

7 1921175 Balatonfüred

8 0902918 Balmazújváros

9 1108624 Bársonyos

10 0409760 Békés

11 1933127 Berhida

12 0810560 Bezi

13 1311341 Cegléd

14 0632285 Csengele

15 0605111 Csongrád

16 0426709 Csorvás

17 1309247 Dabas

18 0424819 Dévaványa

19 1329647 Dömsöd

20 1731501 Dunaföldvár

21 0432957 Elek

22 1330988 Érd

23 0333589 Érsekhalma

24 0502848 Felsõzsolca

25 0815343 Fertõszentmiklós
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Sorszám KSH szám Település neve

26 1414632 Fonyód

27 0633020 Forráskút

28 1332610 Fót

29 0412256 Füzesgyarmat

30 0710296 Gárdony

31 2008068 Gellénháza

32 1325627 Gyál

33 0433455 Gyomaendrõd

34 1329735 Gyömrõ

35 0405032 Gyula

36 0912803 Hajdúdorog

37 0910393 Hajdúhadház

38 0905175 Hajdúszoboszló

39 1907898 Halimba

40 0221528 Harkány

41 0820604 Ikrény

42 0309469 Jánoshalma

43 1811679 Jánosháza

44 0829221 Jánossomorja

45 1622105 Jászárokszállás

46 1623339 Jászfényszaru

47 0902307 Kaba

48 0721926 Kápolnásnyék

49 0422752 Kaszaper

50 0319789 Kecel

51 0322530 Kerekegyháza

52 0332434 Kiskunhalas

53 0324396 Kiskunmajsa

54 1334157 Kistarcsa

55 0631024 Kistelek

56 0226408 Komló

57 0411615 Körösladány

58 0328130 Kunszentmiklós

59 0317677 Lajosmizse

60 1414863 Látrány

61 1330809 Leányfalu

62 1426675 Lengyeltóti

63 1030401 Lõrinci

64 1015796 Ludas

65 1310755 Majosháza

66 0607357 Makó

67 0704659 Martonvásár

68 1310551 Monor

69 0604349 Mórahalom

70 1319716 Nagykõrös

71 1902787 Nemesgulács

72 1232300 Nógrádkövesd

73 1208387 Nógrádsáp

74 1914757 Noszlop

75 1416823 Ordacsehi

76 1130766 Oroszlány

Sorszám KSH szám Település neve

77 1305281 Örkény

78 0526745 Parasznya

79 1304057 Pécel

80 0210825 Pécsvárad

81 1309821 Pilis

82 1314340 Pilisvörösvár

83 0923117 Polgár

84 1306372 Pomáz

85 1317260 Ráckeve

86 1212520 Ságújfalu

87 0723694 Sárbogárd

88 0428565 Sarkad

89 1720783 Simontornya

90 0319983 Soltvadkert

91 1321458 Szada

92 0423870 Szarvas

93 1315440 Szentendre

94 0614456 Szentes

95 1307870 Szigetcsép

96 1313277 Szigethalom

97 1326213 Szigetmonostor

98 1120127 Tata

99 0819035 Tét

100 0330623 Tiszakécske

101 0328486 Tompa

102 2025113 Tótszerdahely

103 1628228 Túrkeve

104 1312894 Üllõ

105 1311934 Üröm

106 1911439 Várpalota

107 0429531 Vésztõ

108 0228024 Villány

109 1314960 Zebegény

110 1926499 Zirc

6. számú melléklet

a 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelethez

Sorszám KSH szám Település neve

1 0634245 Algyõ

2 1132346 Almásfüzitõ

3 1323199 Alsónémedi

4 1310108 Áporka

5 1119363 Bábolna

6 1502325 Baktalórántháza

7 1903072 Balatoncsicsó

8 1902219 Balatonfûzfõ

9 1728909 Bátaapáti

10 0415200 Békéscsaba

11 1528246 Beregdaróc
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Sorszám KSH szám Település neve

12 0231927 Beremend

13 0534290 Berente

14 1308891 Biatorbágy

15 0710481 Bicske

16 0233154 Bóly

17 0505306 Bõcs

18 1303407 Budajenõ

19 1323463 Budakalász

20 1312052 Budakeszi

21 1323278 Budaörs

22 0113578 Budapest

23 1802431 Bük

24 0513596 Bükkábrány

25 2006132 Csapi

26 0425502 Csárdaszállás

27 0804039 Csorna

28 1322804 Csömör

29 0915130 Debrecen

30 1009201 Detk

31 1324013 Diósd

32 1110490 Dorog

33 1309584 Dunaharaszti

34 1318616 Dunakeszi

35 0827739 Dunakiliti

36 0703115 Dunaújváros

37 1320534 Dunavarsány

38 1020491 Eger

39 0723603 Ercsi

40 1125131 Esztergom

41 0831440 Fertõszéplak

42 1918193 Gógánfa

43 1323649 Göd

44 1332559 Gödöllõ

45 1106521 Gyermely

46 1005236 Gyöngyös

47 0825584 Gyõr

48 0903045 Hajdúböszörmény

49 0922406 Hajdúnánás

50 1011411 Halmajugra

51 1022309 Hatvan

52 1333552 Herceghalom

53 2003814 Hévíz

54 0608314 Hódmezõvásárhely

55 1927818 Homokbödöge

56 0732018 Iszkaszentgyörgy

57 1618209 Jászberény

58 1420473 Kaposvár

59 1221041 Karancslapujtõ

60 1604923 Karcag

61 0412177 Kardoskút

62 1228389 Kazár

Sorszám KSH szám Település neve

63 0326684 Kecskemét

64 1617145 Kenderes

65 2018421 Keszthely

66 1117330 Kisbér

67 0320297 Kiskunfélegyháza

68 1310816 Kiskunlacháza

69 1105449 Komárom

70 0831626 Kunsziget

71 1115255 Lábatlan

72 0831194 Lövõ

73 1920437 Magyarpolány

74 1922220 Marcaltõ

75 1016540 Markaz

76 1602626 Martfû

77 0419628 Mezõberény

78 1626286 Mezõhék

79 1604260 Mezõtúr

80 0223959 Mohács

81 0718485 Mór

82 0804783 Mosonmagyaróvár

83 0828149 Mosonszolnok

84 0909478 Nagyhegyes

85 1122372 Nagyigmánd

86 1524785 Nagykálló

87 2030933 Nagykanizsa

88 0505245 Nemesbikk

89 1902194 Nemesvámos

90 1517206 Nyíregyháza

91 0423065 Orosháza

92 1832629 Ostffyasszonyfa

93 1704862 Paks

94 1931945 Pápa

95 1315024 Páty

96 0219415 Pécs

97 1934254 Pétfürdõ

98 0822831 Petõháza

99 1329601 Pilisborosjenõ

100 1311396 Pilisszentiván

101 0717774 Pusztavám

102 1315583 Pusztazámor

103 1830881 Répcelak

104 1223825 Rétság

105 0503504 Sajóbábony

106 0530340 Sajószöged

107 1225788 Salgótarján

108 1821306 Sárvár

109 0205519 Siklós

110 1417631 Siófok

111 1307384 Solymár

112 0808518 Sopron

113 0829090 Sopronhorpács

2007/185. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15457



Sorszám KSH szám Település neve

114 0825724 Sopronkövesd

115 0713259 Szabadegyháza

116 0311794 Szank

117 1317312 Százhalombatta

118 0203018 Szebény

119 0633367 Szeged

120 0421883 Szeghalom

121 0714827 Székesfehérvár

122 1722761 Szekszárd

123 1831583 Szentgotthárd

124 0530739 Szerencs

125 1328954 Szigetszentmiklós

126 0226578 Szigetvár

127 0521351 Szikszó

128 1627854 Szolnok

129 1803009 Szombathely

130 1534388 Szorgalmatos

131 1724563 Tamási

132 1929434 Tapolca

133 1118157 Tatabánya

134 1308280 Telki

135 0528352 Tiszaújváros

136 2005342 Tófej

137 1306859 Törökbálint

138 1306293 Újhartyán

139 1324934 Vác

140 0310667 Városföld

141 0530076 Vatta

142 1326815 Vecsés

143 1318342 Veresegyház

144 1911767 Veszprém

145 1328413 Visegrád

146 1031246 Visonta

147 2032054 Zalaegerszeg

Sorszám KSH szám Település neve

148 2011785 Zalakaros

149 0734263 Zichyújfalu

150 0315158 Zsana

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

66/2007. (XII. 28.) IRM

rendelete

a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás

egyes kérdéseirõl szóló

21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a vég-
elszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az igazságügyi
és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kér-
déseirõl szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 1. számú mel-
lékletének „Nyilatkozat az APEH számára” elnevezésû
1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

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

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet a 66/2007. (XII. 28.) IRM rendelethez
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Cégbejegyzési kérelem

1. számú melléklet 

Nyilatkozat az APEH számára 

a) Az általános forgalmi adónak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: áfa tv.) 5. §-a szerint nem alanya (jelölje 1-gyel), az áfa tv. 7. §-a szerint nem alanya (jelölje 2-

vel) 

b) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség megállapításának módja
1

Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg. (1) 

Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazzuk. (G) 

Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az áfa tv. XVI/2. alfejezetének 
rendelkezéseit. 

(H) 

Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk. (I) 

M alkotásnak, gy jteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, 
illetve m alkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történ  közvetlen beszerzése esetében a 
termék értékesítésének adóalapját az áfa tv. 216. §-a és 217. §-a alapján állapítjuk meg. 

(J)

Az áfa fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervez jére vonatkozó különös szabályok szerint 
állapítjuk meg. 

(K) 

Az áfa fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok alapján 
állapítjuk meg. 

(L)

Befektetési arany más adóalany részére történ  értékesítésére az általános szabályokat alkalmazzuk.  (M) 

Befektetési aranyat értékesít  fél nevében és javára folytatott közvetít i tevékenységünket adókötelessé 
tesszük.

(R)

Az áfa fizetési kötelezettséget a mez gazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfa-fizetési 
szabályok szerint állapítjuk meg. 

(N) 

Az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységünkre adómentesség helyett az 
általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 

(O) 

Az egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes 
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre, az adómentesség helyett az általános 
szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 

(P)

                                                          
1
 Áfa megállapításának módja. Ha áfafizetési kötelezettsége van (áfakód = 2), e rovatban jelöli a választását. Ez esetben legalább egy választásnak lennie kell!   

A szöveg utáni számot, vagy bet jelet kérjük a kódkockába beírni. 
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Cégbejegyzési kérelem

c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség
1
:

Kizárólag közérdek  vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk. (6)

Alanyi adómentességet választunk. (2)

Az áfa-törvény XIV. fejezete alapján mez gazdasági tevékenységnek min sül  tevékenységet folytatunk és 
a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

(7)

Mez gazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk. (8)

Lemondunk a mez gazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választunk. (5)

d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján (jelölje 1-gyel a kódkockában) az 

alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük:
2

e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:3

Az Art. (az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján (kereskedelmi 
kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illet séggel bíró adóalannyal). 

(1)

Az Art. 22. § (8) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt). (2)

Az Art. 22. § (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz 
értékesítése miatt). 

(4)

Az Art. 22. § (11) bekezdés alapján (kizárólag adólevonásra nem jogosító értékesítést végz  adóalany 
közösségi termékértékesítése). 

(5)

Az Art. 22. § (6) bekezdés alapján (ha az EK más tagállamából beszerzett termék ellenértéke a törvényben 
jelzett értékhatárt vélhet leg nem fogja meghaladni, de belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választ). 

(9)

f) A 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján az adóhatóság nyilvántartásához szükséges további 

adatok elektronikus úton történ  továbbítását kérjük.
4

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
képvisel  aláírása 

                                                          
1

Áfamentesség. Ha áfafizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs (áfakód = 1), e rovatban kell jelölni adómentességi jogcímét. 
2

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (13) bekezdése alapján az áfafizetési kötelezettségét 
értékhatár-túllépés miatt (okkód = 2) majd az Európai Közösség  más tagállamában kell teljesítenie, azt az állami adóhatósághoz közvetlenül kell bejelentenie.
3

Ezt a pontot akkor lehet kitölteni, ha az a) pontot nem jelölte meg. Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjék beírni azt a kódértéket, amely a 
közösségi adószám kérésének okául szolgáló törvényszakasz mellett szerepel. A közösségi adószám törlését az állami adóhatóságnál kell kezdeményezni. 
4

Ezt a pontot csak az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során lehet kitölteni. 



Az igazságügyi és rendészeti miniszter
67/2007. (XII. 28.) IRM

rendelete

a Rendõrség szervei illetékességi területének
megállapításáról

A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
101. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának n) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva a következõket rendelem el:

1. §

A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok, a rend-
õrkapitányságok, és a határrendészeti kirendeltségek ille-
tékességi területét e rendelet melléklete, a Repülõtéri
Rendõr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) illetékességi
területét e rendelet 3. §-a, valamint melléklete, a vízirendé-
szeti rendõrkapitányságok illetékességi területét pedig e
rendelet 4. §-a tartalmazza.

2. §

(1) Az Országos Rendõr-fõkapitányság feladatait orszá-
gos illetékességgel látja el.

(2) A Készenléti Rendõrség, a Köztársasági Õrezred, és
a Nemzeti Nyomozó Iroda feladatait országos illeté-
kességgel látja el.

3. §

(1) Az RRI a Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szer-
veinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-ának (1) bekez-
désében meghatározott feladatait országos illetékességgel
látja el.

(2) Az RRI az R. 10. §-ának (2) bekezdésében meghatá-
rozott feladatait Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér
(a továbbiakban: repülõtér) területén látja el.

(3) Az RRI illetékessége az R. 11. §-a (2) bekezdése
i) pontjának 1. alpontja meghatározott feladatok tekinteté-
ben Budapest, Pest megye és az államhatárral nem rendel-
kezõ megyék területére terjed ki.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott illetékességi terü-
let a repülõtér nyilvános, a közforgalom számára megnyi-
tott területeire, a repülõtéri belsõ parkolókra, a repülõteret
határoló kerítéssel bezárt területre, valamint a repülõtér
jegykezelési, vámkezelési és tranzit területeire, továbbá a

forgalmi elõterére, a külsõ parkolókra és a terminálokhoz
vezetõ utakra terjed ki.

4. §

A vízirendészeti rendõrkapitányságok illetékességi te-
rülete a következõkre terjed ki:

a) a Dunai Vízirendészeti Rendõrkapitányság illeté-
kességi területe: a Dunának országhatártól országhatárig
terjedõ szakasza (1850,2–1433 fkm), ideértve a fõmeder-
bõl közvetlenül hajózható mellékágakat is;

b) a Tiszai Vízirendészeti Rendõrkapitányság illeté-
kességi területe: a Tiszának országhatártól országhatárig
terjedõ szakasza (744,8–159,6 fkm), ideértve a fõmeder-
bõl hajózható mellékágakat és a Tisza-tó teljes vízterüle-
tét;

c) a Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság illeté-
kességi területe: a Balaton vízterülete a siófoki Sió-zsili-
pig.

5. §

(1) A közlekedésrendészeti és balesethelyszínelõi fel-
adatokat

a) a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság az M1, az M6
és az M7 autópálya Pest megyei,

b) a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság az M3 és az
M5 autópálya, valamint az M0 autóút budapesti, valamint

c) a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság az M7
autópálya Veszprém megyei
szakaszára kiterjedõ illetékességgel látja el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott különös illeté-
kesség a gyorsforgalmi útra, annak kezdetét és végét jelzõ
tábláig az arra fel és arról lehajtást biztosító bekötõ útsza-
kaszra, továbbá a gyorsforgalmi utak mentén létesített mû-
tárgyakig terjedõ területre, illetve ezek hiányában a burko-
lattól mért 10 méteres szélességû sávra, valamint a gyors-
forgalmi úthoz ki- és bejárattal csatlakozó – elsõsorban a
gyorsforgalmi úton közlekedõket szolgáló – létesítmé-
nyekre (így különösen benzinkút, szerviz, segélyszolgálat,
parkoló, pihenõ, vendéglátó-ipari objektum), a gyorsfor-
galmi utak felett átívelõ kizárólag a gyorsforgalmi út, vagy
az azon közlekedõket szolgáló létesítmények megközelí-
tésére szolgáló mûtárgyak teljes területére terjed ki.

6. §

Ideiglenes határátkelõhely megnyitásának engedélye-
zése esetén – amennyiben jogszabály másként nem rendel-
kezik – a megyei rendõr-fõkapitányság határozatában kell
kijelölni azt a határrendészeti kirendeltséget, illetve rend-
õri szervet, amelynek illetékességébe tartozik az ideigle-
nesen megnyitott határátkelõhely.
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7. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 5. §-a 2008. június 30-án hatályát veszti.

(3) A rendelet hatálybalépéssel egyidejûleg hatályát
veszti

a) a megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságok és
rendõrkapitányságok illetékességi területének megállapítá-
sáról szóló 22/2004. (VI. 2.) BM rendelet, a megyei (buda-
pesti) rendõr-fõkapitányságok és rendõrkapitányságok ille-
tékességi területének megállapításáról szóló 22/2004. (VI.
2.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó
szervek és az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati
viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök
szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hiva-
tásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.)
BM rendelet módosításáról szóló 35/2005. (VII. 27.) BM
rendelet, a megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságok és
rendõrkapitányságok illetékességi területének megállapítá-
sáról szóló 22/2004. (VI. 2.) BM rendelet módosításáról
szóló 4/2007. (II. 12.) IRM rendelet, a megyei (budapesti)
rendõr-fõkapitányságok és rendõrkapitányságok illeté-
kességi területének megállapításáról szóló 22/2004. (VI. 2.)
BM rendelet módosításáról szóló 31/2007. (VI. 18.) IRM
rendelet,

b) a Határõrség határrendészeti szerveinek és nyomozó
hatóságainak illetékességi területérõl szóló 18/2004.
(VI. 1.) BM rendelet, a Határõrség határrendészeti szervei-
nek és nyomozó hatóságainak illetékességi területérõl
szóló 18/2004. (VI. 1.) BM rendelet és a közúti közlekedé-
si igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM
rendelet módosításáról szóló 53/2004. (IX. 15.) BM rende-
let, a Határõrség határrendészeti szerveinek és nyomozó
hatóságainak illetékességi területérõl szóló 18/2004.
(VI. 1.) BM rendelet módosításáról szóló 3/2007. (II. 9.)
IRM rendelet,

c) a vízi közlekedés rendõrhatósági igazgatásáról szóló
13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 16. §-a.

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet
a 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelethez

I. BARANYA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Komlói Rendõrkapitányság
Alsómocsolád
Apátvarasd
Ág
Bakóca
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy

Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Erdõsmecske
Felsõegerszeg
Gerényes
Gödre
Hegyhátmaróc
Hidas
Hosszúhetény
Kárász
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Lovászhetény
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Martonfa
Mágocs
Mánfa
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Nagypall
Oroszló
Óbánya
Ófalu
Palé
Pécsvárad
Sásd
Szalatnak
Szágy
Szárász
Szászvár
Tarrós
Tékes
Tormás
Tófû
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zengõvárkony

2. Mohácsi Rendõrkapitányság
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Borjád
Bóly
Dunaszekcsõ
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Erdõsmárok
Erzsébet
Fazekasboda
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kátoly
Kékesd
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Szellõ
Székelyszabar
Szûr
Töttös
Udvar
Versend
Véménd

3. Pécsi Rendõrkapitányság
Abaliget
Aranyosgadány
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Cserkút
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótöttös

Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfû
Ócsárd
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szemely
Szilágy
Szõke

4. Siklósi Rendõrkapitányság
Adorjás
Alsószentmárton
Áta
Babarcszõlõs
Baksa
Baranyahídvég
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmindszent
Bosta
Csarnóta
Csányoszró
Cún
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávaiványi
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egerág
Egyházasharaszti
Garé
Gilvánfa
Gordisa
Gyûrûspuszta
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kemse
Kémes
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisherend
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Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kisszentmárton
Kistapolca
Kistótfalu
Kovácshida
Kórós
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Magyarmecske
Magyartelek
Marócsa
Matty
Márfa
Márok
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Okorág
Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Peterd
Pécsdevecser
Piskó
Rádfalva
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szalánta
Szaporca
Szava
Szilvás
Szõkéd
Tengeri
Tésenfa
Téseny
Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta

5. Szigetvári Rendõrkapitányság
Almamellék
Almáskeresztur
Basal
Bánfa
Bicsérd
Boda
Bogdása

Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csebény
Cserdi
Csertõ
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
Drávafok
Drávakeresztúr
Endrõc
Felsõszentmárton
Gerde
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Markóc
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorvölgy
Patapoklosi
Pettend
Pécsbagota
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhatvan
Somogyhárságy
Somogyviszló
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentkatalin
Szentlászló
Szentlõrinc
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
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Vá rad
Vá sá ros bérc
Ve lény
Zá dor
Zók

6. Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sellye
Ad or jás
Ba ra nya hid vég
Bog dá sa
Csá nyosz ró
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
End rõc
Fel sõ szent már ton
Gyön gyös mel lék
Hi rics
Ká kics
Kem se
Két új fa lu
Kis szent már ton
Kó rós
Lú zsok
Mar kóc
Ma ró csa
Nagy csány
Pis kó
Sá mod
Sellye
Só sver ti ke
Szö rény
Tek la fa lu
Vajsz ló
Vej ti
Zá dor
Za lá ta

7. Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Sik lós
Al só szent már ton
Cún
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Gor di sa
Har kány
Ipacs fa
Ké mes
Ko vács hi da
Már fa
Matty
Rád fal va
Sik lós
Sza por ca

Té sen fa
Drá va sza bolcs köz úti ha tár át ke lõ hely
Drá va sza bolcs ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ -
hely

8. Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Be re mend
Be re mend
Il locs ka
Ká sád
Kis har sány
Kis lip pó
Kis ta pol ca
La pán csa
Ma gyar bóly
Má rok
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Old
Sik lós nagy fa lu
Vil lány
Vil lány kö vesd
Be re mend köz úti ha tár át ke lõ hely
Ma gyar bóly vas úti ha tár át ke lõ hely
Ma gyar bóly–Be li Mo nas tír 
 (Pél mo nos tor) vas út vo nal

9. Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Mo hács
Bár
Be ze dek
Bor jád
Bóly
Du na szek csõ
Ho mo rúd
Iván dár da
Köl ked
Lány csók
Lip pó
Majs
Mo hács
Nagy nyá rád
Sá rok
Sá tor hely
Töt tös
Ud var
Ud var köz úti ha tár át ke lõ hely
Mo hács ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely
Mo hács–Bu da pest Nem zet kö zi Ha jó-
 ál lo más vízi út

II. BÁCS-KIS KUN ME GYEI
REND ÕR-FÕ KA PI TÁNY SÁG

1. Ba jai Rend õr ka pi tány ság
Bá csal más
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Bácsszõ lõs
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Baja
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Csikéria
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Tataháza
Vaskút

2. Kalocsai Rendõrkapitányság
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktõ
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Solt
Szakmár
Uszód
Újsolt
Újtelek

3. Kecskeméti Rendõrkapitányság
Ágasegyháza
Ballószög
Felsõlajos
Fülöpháza
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek

Nyárlõrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld

4. Rendõrkapitányság Kiskõrös
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengõd
Fülöpszállás
Imrehegy
Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár

5. Kiskunfélegyházi Rendõrkapitányság
Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab
Gátér
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Pálmonostora
Petõfiszállás
Tiszaalpár

6. Kiskunhalasi Rendõrkapitányság
Balotaszállás
Borota
Csólyospálos
Harkakötöny
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kelebia
Kéleshalom
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Mélykút
Móricgát
Pirtó
Szank
Tompa
Zsana

7. Kunszentmiklósi Rendõrkapitányság
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs

15466 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/185. szám



Kun pe szér
Kun szent mik lós
Sza bad szál lás
Szalk szent már ton
Tass

8. Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Her ceg szán tó
Bácsszent györgy
Bát mo nos tor
Csá tal ja
Dá vod
Du na fal va
Gara
Her ceg szán tó
Nagy ba racs ka
Vas kút
Her ceg szán tó köz úti ha tár át ke lõ hely
Baja Ro-Ro ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely

9. Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bács bo kod
Bács bo kod
Bács bor sód
Katy már

10. Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Bá csal más
Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Mély kút
Ta ta há za
Bá csal más köz úti ha tár át ke lõ hely

11. Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Kel ebia
Ba lo ta szál lás
Kel ebia
Kis szál lás
Tom pa
Tom pa köz úti ha tár át ke lõ hely
Kel ebia vas úti ha tár át ke lõ hely
Bu da pest–Kel ebia–Su bo ti ca (Sza bad ka)
 vas út vo nal

III. BÉ KÉS ME GYEI REND ÕR-FÕ KA PI TÁNY SÁG

1. Bé ké si Rend õr ka pi tány ság
Bé kés
Bél me gyer
Csár da szál lás
Ka mut
Kö rös tar csa
Me zõ be rény
Mu rony
Tar hos

2. Bé kés csa bai Rend õr ka pi tány ság
Bé kés csa ba
Csa ba sza ba di

Csor vás
Do boz
Ge ren dás
Két sop rony
Kon do ros
Sza bad kí gyós
Te lek ge ren dás
Új kí gyós

3. Gyu lai Rend õr ka pi tány ság
Elek
Gyu la
Két egy há za
Lö kös há za

4. Me zõ ko vács há zi Rend õr ka pi tány ság
Al más ka ma rás
Bat to nya
Domb egy ház
Domb ira tos
Ka sza per
Ke ver mes
Kis domb egy há za
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar domb egy ház
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Vég egy há za

5. Oros há zi Rend õr ka pi tány ság
Bé kés sám son
Csa ná da pá ca
Gá do ros
Kar dos kút
Nagy szé nás
Oros há za
Pusz ta föld vár
Tót kom lós

6. Sar ka di Rend õr ka pi tány ság
Bi ha rug ra
Geszt
Kö rös nagy har sány
Köt egyán
Me zõ gyán
Méh ke rék
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta
Zsa dány

7. Szar va si Rend õr ka pi tány ság
Bé késszen tand rás
Csa ba csûd
Dé va vá nya
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Ecsegfalva
Gyomaendrõd
Hunya
Kardos
Örménykút
Szarvas

8. Szeghalmi Rendõrkapitányság
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Okány
Szeghalom
Vésztõ

9. Határrendészeti Kirendeltség Battonya
Battonya
Dombegyház
Kaszaper
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Tótkomlós
Végegyháza
Battonya közúti határátkelõhely

10. Határrendészeti Kirendeltség Lökösháza
Almáskamarás
Dombiratos
Elek
Kétegyháza
Kevermes
Lõkösháza
Medgyesegyháza
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Szabadkígyós
Lõkösháza vasúti határátkelõhely
Budapest–Lõkösháza–Curtici (Kürtös)

vasútvonal

11. Határrendészeti Kirendeltség Gyula
Doboz
Gyula
Gyula közúti határátkelõhely

12. Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán
Kötegyán
Méhkerék
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Méhkerék közúti határátkelõhely
Kötegyán vasúti határátkelõhely

13. Határrendészeti Kirendeltség Biharugra
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Mezõgyán
Okány
Zsadány

IV. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Edelényi Rendõrkapitányság
Aggtelek
Abod
Balajt
Becskeháza
Boldva
Borsodszirák
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Jósvafõ
Komjáti
Lak
Ládbesenyõ
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrõ
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc
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Viszló
Ziliz

2. Encsi Rendõrkapitányság
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal
Fáj
Felsõdobsza
Felsõgagy
Felsõvadász
Fony
Forró
Fulókércs
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Halmaj
Hejce
Hernádbûd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Keresztéte
Kéked
Kiskinizs
Korlát
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Litka

Méra
Mogyoróska
Monaj
Nagykinizs
Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Szikszó
Telkibánya
Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta

3. Kazincbarcikai Rendõrkapitányság
Alacska
Alsószuha
Alsótelekes
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Dövény
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Felsõtelekes
Imola
Izsófalva
Jákfalva
Kazincbarcika
Kánó
Kurityán
Mályinka
Múcsony
Nagybarca
Ormosbánya
Ragály
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szuhafõ
Szuhakálló
Tardona
Trizs
Vadna
Zádorfalva
Zubogy
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4. Mezõkövesdi Rendõrkapitányság
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Kács
Mezõkeresztes
Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta

5. Miskolci Rendõrkapitányság
Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emõd
Felsõzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyõr
Kistokaj
Kondó
Mályi
Miskolc
Muhi
Nyékládháza
Onga
Ónod
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhidvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye

Sajóvámos
Szirmabesenyõ
Varbó

6. Ózdi Rendõrkapitányság
Arló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dubicsány
Farkaslyuk
Gömörszõlõs
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony

7. Sárospataki Rendõrkapitányság
Bodrogolaszi
Erdõhorváti
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Kenézlõ
Komlóska
Makkoshottyka
Olaszliszka
Sárazsadány
Sárospatak
Tolcsva
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Zalkod

8. Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányság
Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bózsva
Cigánd
Dámóc
Felsõberecki
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Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kishuta
Kisrozvágy
Kovácsvágás
Lácacséke
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sátoraljaújhely
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Vágáshuta
Vilyvitány
Zemplénagárd

9. Szerencsi Rendõrkapitányság
Abaújszántó
Alsódobsza
Baskó
Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdõbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tarcal
Tállya

Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj
Újcsanálos

10. Tiszaújvárosi Rendõrkapitányság
Ároktõ
Gelej
Girincs
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Igrici
Kesznyéten
Kiscsécs
Köröm
Mezõcsát
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros

V. BUDAPESTI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. I. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest I. kerület

2. II. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest II. kerület

3. III. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest III. kerület

4. IV. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest IV. kerület

5. V. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest V. kerület

6. VI. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest VI. kerület

7. VII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest VII. kerület

8. VIII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest VIII. kerület

9. IX. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest IX. kerület
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10. X. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest X. kerület

11. XI. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XI. kerület

12. XII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XII. kerület

13. XIII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XIII. kerület

14. XIV. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XIV. kerület

15. XV. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XV. kerület

16. XVI. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XVI. kerület

17. XVII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XVII. kerület

18. XVIII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XVIII. kerület

19. XIX. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XIX. kerület

20. XX-XXIII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XX. kerület
Budapest XXIII. kerület

21. XXI. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XXI. kerület

22. XXII. Kerületi Rendõrkapitányság, Budapest
Budapest XXII. kerület

23. Dunai Vízirendészeti Rendõrkapitányság Budapest

VI. CSONGRÁD MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Csongrádi Rendõrkapitányság
Csanytelek
Csongrád
Felgyõ
Tömörkény

2. Hódmezõvásárhelyi Rendõrkapitányság
Hódmezõvásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas

3. Kisteleki Rendõrkapitányság
Baks
Balástya
Csengele
Kistelek
Ópusztaszer
Pusztaszer

4. Makói Rendõrkapitányság
Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros

5. Szegedi Rendõrkapitányság
Algyõ
Ásotthalom
Bordány
Deszk
Domaszék
Dóc
Forráskút
Kübekháza
Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Röszke
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó

6. Szentesi Rendõrkapitányság
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár
Szentes

7. Határrendészeti Kirendeltség Szeged
Ásotthalom
Domaszék
Mórahalom
Öttömös
Röszke
Ruzsa
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Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zá kány szék
Sze ged (Rösz ke) köz úti ha tár át ke lõ hely
Ti sza szi get köz úti ha tár át ke lõ hely
Sze ged (Rösz ke) vas úti ha tár át ke lõ hely
Sze ged–Rösz ke–Hor gos (Hor gos) 
 vas út vo nal
Sze ged ki kö tõ vízi ha tár át ke lõ hely
Sze ged vas út ál lo más

8. Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Ki szom bor
Deszk
Fe renc szál lás
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kü bek há za
Makó
Ma ros le le
Ki szom bor köz úti ha tár át ke lõ hely

9. Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt ség Nagy lak
Amb róz fal va
Apát fal va
Csa ná dal ber ti
Csa nád pa lo ta
Ki rály he gyes
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Nagy ér
Nagy lak
Pit va ros
Nagy lak köz úti ha tár át ke lõ hely

VII. FEJ ÉR ME GYEI REND ÕR-FÕ KA PI TÁNY SÁG

1. Bics kei Rend õr ka pi tány ság
Al csút do boz
Bics ke
Bod mér
Csab di
Csák vár
Etyek
Fel csút
Gánt
Mány
Óba rok
Szár
Ta bajd
Új ba rok
Vál
Vér te sa csa
Vér tes bog lár

2. Du na új vá ro si Rend õr ka pi tány ság
Adony
Ba racs
Be lo i an nisz

Bes nyõ
Da ru szent mik lós
Du na új vá ros
Elõ szál lás
Er csi
Iván csa
Kis apos tag
Kulcs
Me zõ fal va
Nagy ka rá csony
Nagy ve nyim
Per ká ta
Pusz ta sza bolcs
Rác al más
Rác ke reszt úr

3. Gár do nyi Rend õr ka pi tány ság
Ba racs ka
Gár dony
Gyú ró
Ka já szó
Ká pol nás nyék
Mar ton vá sár
Na dap
Pá kozd
Páz mánd
Su ko ró
Tor das
Ve len ce
Ver eb
Zi chy új fa lu

4. Móri Rend õr ka pi tány ság
Ba kony cser nye
Ba kony kú ti
Ba lin ka
Bo dajk
Csák be rény
Csó ka kõ
Fe hér vár csur gó
Isz ti mér
Kin cses bá nya
Ma gyar al más
Mór
Nagy ve leg
Pusz ta vám
Sö réd

5. Rend õr ka pi tány ság Sár bo gárd
Alap
Al só szen ti ván
Cece
Han tos
Igar
Ká loz
Me zõ szi las
Nagy lók
Pusz ta eg res
Sár bo gárd
Sár eg res
Sár hat van
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Sárkeresztúr
Sárosd
Sárszentágota
Szabadegyháza
Vajta

6. Székesfehérvári Rendõrkapitányság
Aba
Csór
Csõsz
Dég
Enying
Füle
Iszkaszentgyörgy
Jenõ
Kisláng
Kõszárhegy
Lajoskomárom
Lepsény
Lovasberény
Mátyásdomb
Mezõkomárom
Mezõszentgyörgy
Moha
Nádasdladány
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Szabadbattyán
Szabadhídvég
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Zámoly

VIII. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Csornai Rendõrkapitányság
Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bezi
Bodonhely
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Fehértó
Gyõrsövényház
Jobaháza

Kisbabot
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Mérges
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza

2. Gyõri Rendõrkapitányság
Abda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Börcs
Bõny
Csikvánd
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Écs
Felpéc
Fenyõfõ
Gönyû
Gyarmat
Gyömöre
Gyõr
Gyõrasszonyfa
Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrszemere
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezõörs
Mórichida
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Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábapatona
Rábaszentmiklós
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Szerecseny
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényõ
Tét
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének

3. Kapuvári Rendõrkapitányság
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd

4. Mosonmagyaróvári Rendõrkapitányság
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja

Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog

5. Soproni Rendõrkapitányság
Agyagosszergény
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõboz
Fertõd
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõrákos
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykõ
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petõháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Und
Újkér
Völcsej
Zsira
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IX. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Balmazújvárosi Rendõrkapitányság
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Tiszacsege
Újszentmargita

2. Berettyóújfalui Rendõrkapitányság
Ártánd
Bakonszeg
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmõ
Darvas
Derecske
Esztár
Furta
Gáborján
Hencida
Kismarja
Komádi
Konyár
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezõpeterd
Mezõsas
Nagykereki
Pocsaj
Szentpéterszeg
Tépe
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka

3. Debreceni Rendõrkapitányság
Debrecen
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kokad
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Sáránd

4. Hajdúböszörményi Rendõrkapitányság
Hajdúböszörmény

5. Hajdúhadházi Rendõrkapitányság
Álmosd
Bagamér
Bocskaikert
Fülöp

Hajdúhadház
Hajdúsámson
Nyíracsád
Nyírábrány
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Téglás
Újléta
Vámospércs

6. Hajdúnánási Rendõrkapitányság
Folyás
Görbeháza
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Polgár
Tiszagyulaháza
Újtikos

7. Hajdúszoboszlói Rendõrkapitányság
Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes
Nádudvar

8. Püspökladányi Rendõrkapitányság
Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

9. Határrendészeti Kirendeltség Biharkeresztes
Ártánd
Bedõ
Berekböszörmény
Biharkeresztes
Berettyóújfalu
Bojt
Gáborján
Hencida
Komádi
Körösszakáll
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezõpeterd
Mezõsas
Nagykereki
Szentpéterszeg
Told
Váncsod
Ártánd közúti határátkelõhely
Biharkeresztes vasúti határátkelõhely
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Püspökladány vasútállomás
Püspökladány-Biharkeresztes vasútvonal

10. Határrendészeti Kirendeltség Létavértes
Álmosd
Derecske
Esztár
Hajdúbagos
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Pocsaj
Sáránd
Tépe
Újléta
Létavértes közúti határátkelõhely

11. Határrendészeti Kirendeltség Nyírábrány
Bagamér
Debrecen
Fülöp
Hajdúsámson
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Vámospércs
Nyírábrány közúti határátkelõhely
Nyírábrány vasúti határátkelõhely
Debrecen repülõtér légi határátkelõhely

X. HEVES MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Egri Rendõrkapitányság
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Bükkszék
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Erdõkövesd
Fedémes
Felsõtárkány
Hevesaranyos

Istenmezeje
Ivád
Kerecsend
Kisfüzes
Maklár
Mátraballa
Mátraderecske
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szarvaskõ
Szentdomonkos
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Terpes
Váraszó
Verpelét

2. Füzesabonyi Rendõrkapitányság
Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Feldebrõ
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlõrincfalva

3. Gyöngyösi Rendõrkapitányság
Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
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Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek

4. Hatvani Rendõrkapitányság
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lõrinci
Nagykökényes
Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó

5. Hevesi Rendõrkapitányság
Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk

XI. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Jászberényi Rendõrkapitányság
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy

Jászapáti
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkísér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor

2. Karcagi Rendõrkapitányság
Berekfürdõ
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunmadaras

3. Kunszentmártoni Rendõrkapitányság
Cibakháza
Cserkeszõlõ
Csépa
Kunszentmárton
Mesterszállás
Mezõhék
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas

4. Mezõtúri Rendõrkapitányság
Kétpó
Mezõtúr
Túrkeve

5. Szolnoki Rendõrkapitányság
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kõtelek
Martfû
Nagykörû
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszaföldvár
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszavárkony

15478 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/185. szám



Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas

6. Tiszafüredi Rendõrkapitányság
Abádszalók
Nagyiván
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
Tomajmonostora

7. Törökszentmiklósi Rendõrkapitányság
Fegyvernek
Kengyel
Kuncsorba
Örményes
Tiszabõ
Tiszagyenda
Tiszapüspöki
Tiszaroff
Tiszatenyõ
Törökszentmiklós

8. Tiszai Vízirendészeti Renõrkapitányság Szolnok

XII. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Esztergomi Rendõrkapitányság
Bajót
Dömös
Esztergom
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nyergesújfalu
Pilismarót
Süttõ
Tát

2. Dorogi Rendõrkapitányság
Annavölgy
Bajna
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
Sárisáp

Tokod
Tokodaltáró
Úny

3. Kisbéri Rendõrkapitányság
Aka
Ácsteszér
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csatka
Császár
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Réde
Súr
Vérteskéthely

4. Komáromi Rendõrkapitányság
Almásfüzitõ
Ács
Bana
Bábolna
Csém
Csép
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
Tárkány

5. Oroszlányi Rendõrkapitányság
Bokod
Dad
Kecskéd
Kömlõd
Oroszlány
Szákszend

6. Tatai Rendõrkapitányság
Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna

7. Tatabányai Rendõrkapitányság
Gyermely
Héreg
Környe
Szárliget
Szomor
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Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs

XIII. NÓGRÁD MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Balassagyarmati Rendõrkapitányság
Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Õrhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény

2. Pásztói Rendõrkapitányság
Alsótold
Bér
Bokor
Buják
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon

Kozárd
Kutasó
Mátraszõlõs
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc

3. Rétsági Rendõrkapitányság
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nõtincs
Õsagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács

4. Salgótarjáni Rendõrkapitányság
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Salgótarján
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Vizslás
Zabar
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5. Bátonyterenyei Rendõrkapitányság
Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Rákóczibánya
Sámsonháza
Szuha

6. Szécsényi Rendõrkapitányság
Endrefalva
Hollókõ
Karancsság
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Ságújfalu
Szalmatercs
Szécsény
Szécsényfelfalu
Varsány

XIV. PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Budaörsi Rendõrkapitányság
Biatorbágy
Budajenõ
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenõ
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszõlõs
Solymár
Telki
Tinnye
Tök

Törökbálint
Üröm
Zsámbék

2. Ceglédi Rendõrkapitányság
Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dánszentmiklós
Jászkarajenõ
Kõröstetétlen
Mikebuda
Tápiószõlõs
Törtel
Újszilvás

3. Dabasi Rendõrkapitányság
Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Felsõpakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Újhartyán
Újlengyel

4. Dunakeszi Rendõrkapitányság
Dunakeszi
Fót
Göd

5. Érdi Rendõrkapitányság
Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok

6. Gödöllõi Rendõrkapitányság
Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdõkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllõ
Hévízgyörk
Iklad
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Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Valkó
Vácegres
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Veresegyház
Verseg
Zsámbok

7. Monori Rendõrkapitányság
Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrõ
Káva
Maglód
Mende
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Úri
Üllõ
Vasad
Vecsés

8. Nagykátai Rendõrkapitányság
Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás

9. Nagykõrösi Rendõrkapitányság
Kocsér
Nagykõrös
Nyársapát

10. Ráckevei Rendõrkapitányság
Apaj
Áporka
Délegyháza

Dömsöd
Dunavarsány
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu

11. Szentendrei Rendõrkapitányság
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pomáz
Pócsmegyer
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád

12. Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság
Dunaharaszti
Halásztelek
Szigethalom
Szigetszentmiklós
Taksony
Tököl

13. Váci Rendõrkapitányság
Acsa
Bernecebaráti
Csomád
Csörög
Csõvár
Galgagyörk
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Õrbottyán
Penc
Perõcsény
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
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Szokolya
Szõd
Szõdliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Vámosmikola
Verõce
Zebegény

XV. SOMOGY MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Barcsi Rendõrkapitányság
Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kastélyosdombó
Kálmáncsa
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár

2. Fonyódi Rendõrkapitányság
Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Hollád
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod

Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szõlõsgyörök
Tikos
Visz
Vörs

3. Kaposvári Rendõrkapitányság
Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
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Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál

4. Marcali Rendõrkapitányság
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fõnyed
Gadány
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony

Táska
Varászló
Vése

5. Nagyatádi Rendõrkapitányság
Bakháza
Beleg
Berzence
Bolhás
Csurgó
Csurgónagymarton
Görgeteg
Gyékényes
Háromfa
Iharos
Iharosberény
Inke
Kaszó
Kisbajom
Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Õrtilos
Ötvöskónyi
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyszob
Somogyudvarhely
Szabás
Szenta
Tarany
Zákány
Zákányfalu

6. Siófoki Rendõrkapitányság
Andocs
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonöszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bábonymegyer
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kapoly
Karád
Kánya
Kára
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Kereki
Kisbárapáti
Kötcse
Kõröshegy
Lulla
Miklósi
Nagyberény
Nagycsepely
Nágocs
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszõlõs
Siófok
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szántód
Szorosad
Szólád
Tab
Teleki
Tengõd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zamárdi
Zics

7. Balatoni Vízirendészeti Rendõrkapitányság Siófok

8. Határrendészeti Kirendeltség Zákány
Csurgó
Csurgónagymarton
Gyékényes
Õrtilos
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Somogybükkösd
Zákány
Zákányfalu
Gyékényes vasúti határátkelõhely
Budapest–Gyékényes–Koprivnica

(Kapronca) vasútvonal

9. Határrendészeti Kirendeltség Bolhó
Babócsa
Bakháza
Bélavár
Berzence
Bolhó
Háromfa
Heresznye
Nagyatád
Rinyaújnép
Somogyudvarhely

Szenta
Tarany
Vízvár
Berzence közúti határátkelõhely

10. Határrendészeti Kirendeltség Barcs
Barcs
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Istvándi
Kastélyosdombó
Komlósd
Lakócsa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Barcs közúti határátkelõhely

XVI. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Fehérgyarmati Rendõrkapitányság
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nábrád
Nemesborzova
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Olcsvaapáti
Panyola
Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakórod
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán

2. Kisvárdai Rendõrkapitányság
Ajak
Anarcs
Berkesz
Dombrád
Döge
Gégény
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Laskod
Lövõpetri
Mezõladány
Nyírkarász
Nyírlövõ
Nyírtass
Pap
Pátroha
Petneháza
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újdombrád
Újkenéz

3. Mátészalkai Rendõrkapitányság
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord

Komlódtótfalu
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Pátyod
Porcsalma
Rápolt
Rohod
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamosszeg
Szamostatárfalva
Tiborszállás
Tyukod
Ura
Vaja
Vállaj

4. Nyírbátori Rendõrkapitányság
Balkány
Bátorliget
Encsencs
Kállósemjén
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ófehértó
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Szakoly
Terem

5. Nyíregyházi Rendõrkapitányság
Apagy
Baktalórántháza
Balsa
Besenyõd
Beszterec
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Biri
Bököny
Buj
Demecser
Érpatak
Gávavencsellõ
Geszteréd
Ibrány
Kálmánháza
Kemecse
Kék
Kótaj
Levelek
Magy
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykálló
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Paszab
Rakamaz
Ramocsaháza
Sényõ
Szabolcs
Székely
Timár
Tiszabercel
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Újfehértó
Vasmegyer

6. Tiszavasvári Rendõrkapitányság
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszavasvári

7. Vásárosnaményi Rendõrkapitányság
Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre

Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyírmada
Olcsva
Pusztadobos
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény

8. Záhonyi Rendõrkapitányság
Benk
Eperjeske
Fényeslitke
Gyõröcske
Komoró
Mándok
Tiszabezdéd
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tuzsér
Záhony
Zsurk

9. Határrendészeti Kirendeltség Nyírbátor
Bátorliget
Encsencs
Fábiánháza
Mérk
Nagyecsed
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírkáta
Nyírlugos
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ömböly
Penészlek
Piricse
Terem
Tiborszállás
Vállaj
Vállaj közúti határátkelõhely
Tiborszállás/Ágerdõmajor vasúti határ-

átkelõhely
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10. Határrendészeti Kirendeltség Csenger
Cégénydányád
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Géberjén
Gyõrtelek
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kishódos
Kisnamény
Kisszekeres
Kocsord
Komlódtótfalu
Mátészalka
Méhtelek
Nagydobos
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nyírcsaholy
Ököritófülpös
Pátyod
Porcsalma
Rápolt
Rozsály
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Tyukod
Ura
Zajta
Zsarolyán
Csengersima közúti határátkelõhely

11. Határrendészeti Kirendeltség Kölcse
Botpalád
Csaholc
Fehérgyarmat
Fülesd
Kérsemjén
Kisar
Kispalád
Kölcse
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Milota
Nábrád
Nagyar

Nemesborzova
Olcsvaapáti
Ópályi
Panyola
Penyige
Sonkád
Szamoskér
Szamosszeg
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Tiszabecs közúti határátkelõhely

12. Határrendészeti Kirendeltség Beregsurány
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gulács
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Márokpapi
Olcsva
Tákos
Tarpa
Tivadar
Vásárosnamény
Beregsurány közúti határátkelõhely

13. Határrendészeti Kirendeltség Barabás
Aranyosapáti
Barabás
Gelénes
Gemzse
Gyüre
Kisvarsány
Lónya
Mátyus
Nagyvarsány
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Vámosatya
Barabás közúti határátkelõhely
Lónya közúti határátkelõhely

14. Határrendészeti Kirendeltség Záhony
Anarcs
Benk
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gyõröcske
Jéke

15488 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/185. szám



Kékcse
Kisvárda
Komoró
Lövõpetri
Mándok
Mezõladány
Nyírlövõ
Pap
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újkenéz
Záhony
Zsurk
Záhony közúti határátkelõhely
Záhony vasúti határátkelõhely
Eperjeske vasúti határátkelõhely
Debrecen vasútállomás
Debrecen-Záhony vasútvonal

XVII. TOLNA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Bonyhádi Rendõrkapitányság
Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Duzs
Felsõnána
Grábóc
Györe
Hõgyész
Izmény
Kakasd
Kalaznó
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Mucsi
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod
Zomba

2. Dombóvári Rendõrkapitányság
Attala
Csibrák
Csikóstõttõs
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Nak
Szakcs
Várong

3. Paksi Rendõrkapitányság
Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc

4. Szekszárdi Rendõrkapitányság
Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fadd
Fácánkert
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Õcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tolna
Várdomb

5. Tamási Rendõrkapitányság
Belecske
Diósberény
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Értény
Felsõnyék
Fürged
Gyönk
Iregszemcse
Keszõhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád

XVIII. VAS MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Celldömölki Rendõrkapitányság
Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápoc
Szergény

Tokorcs
Vönöck

2. Körmendi Rendõrkapitányság
Alsószölnök
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Felsõszölnök
Gasztony
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Magyarszombatfa
Molnaszecsõd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Orfalu
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rábagyarmat
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafõ
Szarvaskend
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Szatta
Szentgotthárd
Szõce
Vasalja
Vasszentmihály
Velemér
Viszák

3. Kõszegi Rendõrkapitányság
Bozsok
Bük
Cák
Csepreg
Gyöngyösfalu
Horvátzsidány
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Nemescsó
Ólmod
Peresznye
Pusztacsó
Tormásliget
Tömörd
Velem

4. Sárvári Rendõrkapitányság
Bejcgyertyános
Bögöt
Bögöte
Bõ
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Iklanberény
Jákfa
Káld
Kenéz
Lócs
Meggyeskovácsi
Megyehíd
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyõgér
Ölbõ
Pecöl
Porpác
Pósfa

Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny

5. Szombathelyi Rendõrkapitányság
Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bucsu
Csempeszkopács
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Horvátlövõ
Ják
Kisunyom
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbõd
Nemeskolta
Perenye
Pornóapáti
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Vép
Zsennye
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6. Vasvári Rendõrkapitányság
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa
Püspökmolnári
Rábahidvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár

XIX. VESZPRÉM MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Ajkai Rendõrkapitányság
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kislõd
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Oroszi
Öcs
Pusztamiske

Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szõc
Tüskevár
Úrkút
Városlõd
Vid

2. Balatonalmádi Rendõrkapitányság
Alsóörs
Balatonfõkajár
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonvilágos
Csajág
Felsõörs
Királyszentistván
Küngös
Litér
Lovas
Papkeszi
Vilonya

3. Balatonfüredi Rendõrkapitányság
Aszófõ
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonfüred
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Csopak
Dörgicse
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Paloznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka

4. Pápai Rendõrkapitányság
Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskeszõ
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Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsõvat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Vaszar
Várkeszõ
Vinár

5. Tapolcai Rendõrkapitányság
Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Hetyefõ
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti

Köveskál
Kõvágóörs
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Megyer
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Nyírád
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Sümeg
Sümegprága
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Ukk
Uzsa
Veszprémgalsa
Vigántpetend
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár

6. Várpalotai Rendõrkapitányság
Berhida
Öskü
Õsi
Pétfürdõ
Tés
Várpalota

7. Veszprémi Rendõrkapitányság
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Barnag
Bánd
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Jásd
Lókút
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Márkó
Mencshely
Nagyesztergár
Nagyvázsony
Nemesvámos
Olaszfalu
Pénzesgyõr
Porva
Pula
Sóly
Szápár
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tótvázsony
Veszprém
Veszprémfajsz
Vöröstó
Zirc

XX. ZALA MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

1. Keszthelyi Rendõrkapitányság
Almásháza
Alsópáhok
Balatongyörök
Batyk
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Döbröce
Dötk
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Kallósd
Karmacs
Kehidakustány
Keszthely
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Nemesbük
Óhíd
Pakod
Rezi
Sármellék
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Szentgyörgyvár
Tilaj
Türje

Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszõlõs
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalabér
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalaszentmárton
Zalavár
Zalavég

2. Lenti Rendõrkapitányság
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsõsárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördõce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
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Szentpéterfölde
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

3. Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Alsórajk
Balatonmagyaród
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Belezna
Bocska
Borsfa
Börzönce
Bucsuta
Csapi
Csörnyefölde
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Füzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kerkaszentkirály
Kilimán
Kiscsehi
Kisrécse
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Maróc
Miháld
Molnári
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Oltárc
Orosztony

Pat
Petrivente
Pölöskefõ
Pötréte
Pusztamagyaród
Rigyác
Sand
Semjénháza
Sormás
Surd
Szentliszló
Szentmargitfalva
Szepetnek
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Újudvar
Valkonya
Várfölde
Zajk
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak

4. Zalaegerszegi Rendõrkapitányság
Alibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gõsfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
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Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövõ
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok

5. Határrendészeti Kirendeltség Letenye
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye

Becsehely
Belezna
Borsfa
Csörnyeföld
Eszteregnye
Fityeház
Kerkaszentmihály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Liszó
Maróc
Molnári
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Nagykanizsa
Nemespátró
Petrivente
Rigyác
Semjénháza
Sormás
Surd
Szentmargitfalva
Szepetnek
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk
Letenye közúti határátkelõhely
Murakeresztúr vasúti határátkelõhely
Budapest–Murakeresztúr–Kotoriba

(Kotor) vasútvonal
Sármellék repülõtér légi határátkelõhely

XXI. MÁS RENDÕRI SZERV

1. Repülõtéri Rendõr Igazgatóság
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõ-
tér
Ferihegy–1 terminál légi határátkelõhely
Ferihegy–2/A terminál légi határátkelõ-
hely
Ferihegy–2/B terminál légi határátkelõ-
hely
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
68/2007. (XII. 28.) IRM

rendelete

a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron
történõ átléptetésérõl, a nemzetközi forgalom
számára ideiglenesen megnyitott repülõtéren

közlekedõ légi jármûvek határforgalmi ellenõrzésérõl,
valamint a menet közbeni ellenõrzésre kijelölt

vasútvonalakról és víziutakról

A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
101. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján a honvédelemért felelõs miniszterrel, c) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján a közlekedésért, valamint
az adópolitikáért felelõs miniszterrel, d) pontjában kapott
felhatalmazása alapján az adópolitikáért felelõs miniszter-
rel egyetértésben, az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának n) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron
történõ átléptetésének rendje

1. §

(1) Külföldi vagy magyar katonai alakulat és szállít-
mány államhatáron történõ átlépésekor – nemzetközi szer-
zõdés vagy jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – el-
lenõrizni kell a külföldi vagy magyar fegyveres szerv által
kiadott arcképes igazolványt, egyéni vagy csoportos me-
netparancsot.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben ellenõrizni kell a
katonai alakulat polgári állományú tagjának úti okmányát.

(3) Ha nemzetközi szerzõdés vagy jogszabály a katonai
szállítmány hazai biztosítására rendõri kísérést határoz
meg, a katonai alakulat beléptetése csak a kísérõ rendõri
erõk megérkezését követõen hajtható végre.

A nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott
repülõtéren a nemzetközi forgalomban közlekedõ légi

jármûvek határforgalom-ellenõrzésének szabályai

2. §

(1) A nemzetközi határforgalom számára ideiglenesen
megnyitott repülõtéren a nemzetközi forgalomban közle-
kedõ légi jármû elhagyását, a légi jármûbe való beszállást,
valamint áru ki- és berakodását a Rendõrség illetékes szer-
ve és – az Európai Unió valamely tagállamába irányuló
légi járat kivételével – a vámhatóság illetékes szerve
ellenõrzi.

(2) A nemzetközi határforgalom számára ideiglenesen
megnyitott repülõtéren a nemzetközi forgalomban közle-
kedõ belsõ légi járat elhagyása, a légi jármûbe való beszál-
lás, valamint áru ki- és berakodása esetén az ellenõrzés
mellõzhetõ.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott repülõtérrõl tör-
ténõ légi jármû indítása esetén a határforgalmi és – az
Európai Unió valamely tagállamába irányuló légi járat ki-
vételével – a vámellenõrzést követõen ellenõrizni kell a
szükséges hatósági engedélyt.

Menet közbeni ellenõrzés

3. §

(1) A nemzetközi forgalomban közlekedõ vasúti és vízi-
jármûveken menet közbeni ellenõrzés a rendelet mellékle-
tében felsorolt vasútvonalakon és víziutakon végezhetõ.

(2) A szomszéd állam területén lévõ vasútvonalon a me-
net közbeni ellenõrzést – nemzetközi szerzõdés alapján – a
nemzetközi szerzõdés rendelkezései szerint kell végrehaj-
tani.

(3) Nem menetrend szerint közlekedõ autóbuszon, vas-
úti és vízijármûvön történõ menet közbeni ellenõrzés kére-
lemre engedélyezhetõ.

(4) A schengeni vívmányokat nem teljes körûen alkal-
mazó Európai Uniós tagállammal közös határszakaszon
történõ menet közbeni ellenõrzést az illetékes megyei (fõ-
városi) rendõrfõkapitány engedélyezi.

(5) A nem Európai Uniós tagállammal közös határsza-
kaszon történõ menet közbeni ellenõrzést az illetékes me-
gyei (fõvárosi) rendõrfõkapitány a vámhatóság illetékes
szervének parancsnokával együttesen engedélyezi.

(6) A kérelmet a menet közbeni ellenõrzés tervezett idõ-
pontja elõtt legalább nyolc munkanappal az illetékes me-
gyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitánysághoz kell benyújtani.
A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság a benyújtott ké-
relemrõl az (5) bekezdésben foglalt esetekben – a kérelem
másolati példányának megküldésével – haladéktalanul
értesíti a vámhatóság illetékes szervét.

(7) A menet közbeni ellenõrzés költségeit a kérelmezõ-
nek meg kell térítenie.

4. §

(1) A menet közbeni ellenõrzésre irányuló – a 3. §
(3) bekezdése szerinti – kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmezõ természetes személy nevét, lakcímét, ál-
lampolgárságát, úti okmányának számát, jogi személy, to-
vábbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet ese-
tén annak megnevezését, székhelyét, a bírósági bejegyzés
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vagy nyilvántartásba vétel számát, a képviselõ nevét és
lakcímét;

b) a jármû útvonalát, a határátlépés tervezett helyét,
idejét;

c) a jármû típusát, forgalmi rendszámát, színét, vízijár-
mû esetén lajstromozását és nevét;

d) a jármûvezetõ nevét, születési helyét, idejét, lakcí-
mét, állampolgárságát, úti okmányának számát;

e) az utasok számát, állampolgárságát;

f) az értesítési címet (postai cím, telefon/telefaxszám).

(2) Az eljáró hatóság határozathozatal helyett a kérel-
mezõvel hatósági szerzõdést köthet.

(3) A menet közbeni ellenõrzés akkor engedélyezhetõ,
ha

a) az nem veszélyezteti a Rendõrség – és a 3. § (5) be-
kezdésében foglalt esetben a vámhatóság – jogszabályban
meghatározott feladatainak ellátását;

b) elõzetesen megállapodásban rögzítik a menet közbe-
ni ellenõrzés rendjét, valamint a kérelmezõ kötelezettség-
vállalását arra vonatkozóan, hogy a menet közbeni ellen-
õrzéssel járó többletköltségeket a menet közbeni ellenõr-
zést követõ nyolc napon belül a Rendõrség – és a 3. §
(5) bekezdésében foglalt esetekben a vámhatóság – részé-
re, a megállapodásban rögzített számlájára átutalja.

Hatásköri szabályok

5. §

(1) Nemzetközi szerzõdés alapján a határátkelõhelyen
kívüli munkavégzés céljából történõ határátlépést – a
schengeni vívmányokat nem teljes körûen alkalmazó
Európai Uniós tagállammal közös határszakaszon – az
illetékes megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitány engedélyezi.

(2) Nemzetközi szerzõdés alapján a határátkelõhelyen
kívüli munkavégzés céljából történõ határátlépést – nem
Európai Uniós tagállammal közös határszakaszon – az
illetékes megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitány a vámható-
ság illetékes szervének parancsnokával együttesen enge-
délyezi.

(3) A kérelemnek – nemzetközi szerzõdés eltérõ rendel-
kezésének hiányában – tartalmaznia kell a határátlépés ter-
vezett helyét, idejét, a munkavégzés helyét, célját, idõtar-
tamát, a munkát végzõ személyek nevét, lakcímét, úti ok-
mányának számát, a visszalépés tervezett helyét, várható
idõpontját.

(4) A szomszéd állam illetékes határrendészeti szer-
veinek hozzájárulását az illetékes megyei (fõvárosi)
rendõr-fõkapitányság szerzi be.

6. §

(1) A kényszerleszállást végrehajtó – nemzetközi forga-
lomban közlekedõ vagy külföldi – légi jármû továbbhala-
dását, az Európai Unió tagállamai közötti légi járat esetén
az illetékes megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitány önállóan,
más légi járat esetén – a (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – a vámhatóság illetékes szervének parancsnokával
együttesen engedélyezi.

(2) Külsõ légi járat továbbhaladását Pest megyében, Bu-
dapesten vagy olyan megyében, amelynek területe az ál-
lamhatárt nem érinti a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság
igazgatója a vámhatóság illetékes szervének parancsnoká-
val együttesen engedélyezi.

(3) A nemzetközi forgalomban közlekedõ vízijármû
kényszerkikötése esetén az (1) bekezdésben foglaltakat
kell alkalmazni.

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-ának (2) bekezdése 2008. március
30-án lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron
történõ átlépésérõl, a határterületnek minõsülõ repülõ-
terekrõl, kikötõkrõl és vasútállomásokról, a menet közbeni
ellenõrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról, a nem-
zetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülõ-
téren közlekedõ légi jármûvek határforgalmi ellenõrzésé-
rõl szóló 34/2001. (XII. 22.) BM rendelet, valamint a mó-
dosításáról szóló 30/2004. (VI. 19.) BM rendelet.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. §

E rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabá-
lyok közösségi kódexének (Schengeni határellenõrzési
kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i
562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
VI. számú mellékletének 1.2.1., 3.1.1., valamint 4.3. pont-
ja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg.

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet
a 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelethez

Menet közbeni ellenõrzésre kijelölt vasútvonalak
és víziutak

1. Menet közbeni ellenõrzésre kijelölt vasútvonalak

1. Debrecen–Záhony
2. Budapest–Gyékényes–Koprivnica (Kapronca)
3. Budapest–Gyõr–Hegyeshalom–Bruck an der Leitha*
4. Gyõr–Rajka–Rusovce (Oroszvár)–Bratislava (Po-

zsony)*
5. Hatvan–Somoskõújfalu–Filakovo (Fülek)–Zvolen

(Zólyom)*
6. Budapest–Kelebia–Subotica (Szabadka)
7. Budapest–Komárom–Komárno–Nové Zámky (Ér-

sekújvár)–Bratislava (Pozsony)*
8. Budapest–Lõkösháza–Curtici (Kürtös)
9. Budapest–Miskolc–Hidasnémeti–Cana (Csány)–Ko-

sice (Kassa)*
10. Budapest–Murakeresztúr–Kotoriba (Kotor)
11. Budapest–Szob–Sturovó (Párkány)–Nové Zámky

(Érsekújvár)*
12. Fertõszentmiklós–Pamhagen (Pomogy)*
13. Sopron–Loipersbach (Lépesfalva)–Schattendorf

(Somfalva)*
14. Sopron–Baumgarten–Schattendorf (Somfalva)*
15. Sopron–Deutschkreutz (Sopronkeresztúr)*
16. Püspökladány–Biharkeresztes
17. Szeged–Röszke–Horgos (Horgos)
18. Komárom–Komárno (Révkomárom)–Bratislava

(Pozsony)*
19. Szentgotthárd–Jennersdorf (Janafalva)*
20. Zalalövõ–Hodos–Murska Sobota (Muraszombat)*
21. Komárom–Komarno (Révkomárom)–Nitra (Nyit-

ra)–Bratislava (Pozsony) vasútvonal*
22. Magyarbóly–Beli Monastír (Pélmonostor) vasút-

vonal

2. Menet közbeni ellenõrzésre kijelölt víziutakon lévõ
személykikötõk

1. Komárom–Budapest Nemzetközi Hajóállomás*
2. Esztergom–Budapest Nemzetközi Hajóállomás*
3. Mohács–Budapest Nemzetközi Hajóállomás

* Belsõ határon a határellenõrzés ideiglenes visszaállítása esetére.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
69/2007. (XII. 28.) IRM

rendelete

a Rendõrség és a büntetés-végrehajtási szervezet
hivatásos állományú tagjai szolgálati és kiegészítõ
igazolványainak rendszeresítésérõl, kiadásának

és nyilvántartásának eljárási rendjérõl

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. §-a (2) bekezdésének o) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának e) és n) pontjában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya a Rendõrség és a büntetés-végrehaj-
tási szervezet hivatásos állományára terjed ki.

2. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendõr-
ség és a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állomá-
nya részére új szolgálati igazolvány, a Rendvédelmi Szer-
vek Védelmi Szolgálatának (a továbbiakban: Szolgálat)
hivatásos állománya részére – az új szolgálati igazolvány
mellett – új kiegészítõ igazolvány is rendszeresítésre kerül
(a továbbiakban együtt: igazolvány).

(2) A szolgálati igazolvány rendszeresítésére az 1. és 2.
mellékletekben meghatározottak szerint, a kiegészítõ iga-
zolvány rendszeresítésére a 3. mellékletben meghatározot-
tak szerint kerül sor.

(3) A szolgálati igazolvány a jogszabályok szerinti
fegyverviselésre és intézkedésre való jogosultságot iga-
zolja. A kiegészítõ igazolvány a Szolgálat munkatársainak
a külön jogszabályban meghatározott belsõ bûnmegelõzé-
si célú ellenõrzési és bûnfelderítési jogosultságait igazolja.

3. §

(1) Az igazolvány visszavonásig érvényes. Az országos
rendõrfõkapitány, a büntetés-végrehajtás országos pa-
rancsnoka, valamint a Szolgálat vezetõje az irányításuk alá
tartozó szervekre vonatkozóan az igazolványokra határo-
zott idejû, de legfeljebb ötéves érvényességi idõt is megál-
lapíthatnak.
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(2) Az igazolványt vissza kell vonni a szolgálati viszony
megszûnésekor, vagy ha a (3) bekezdésben meghatározot-
tak szerint cseréje válik szükségessé, illetve a határozott
érvényességi idejû igazolványok esetében az érvényességi
idõ lejárt. Visszavonásra a munkáltatói jogkört gyakorló
vezetõ jogosult.

(3) A határozatlan érvényességi idejû igazolványok ese-
tében a munkáltató személyügyi szerve ötévente ellenõrzi
az igazolvány állapotát, az arcképek idõszerûségét, és in-
tézkedik az igazolvány cseréjérõl, ha azt annak elhaszná-
lódása szükségessé teszi, vagy ha az igazolványon feltün-
tetett adatokban vagy az arckép felismerhetõségében
változás következett be.

(4) Az egységes ellátás érdekében az igazolványok ki-
bocsátásának megszervezéséért, nyilvántartásáért, a folya-
matos ellátás biztosításáért a Rendõrség esetében az Or-
szágos Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a
büntetés-végrehajtási szervezet esetében a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban:
BVOP), a Szolgálat esetén annak személyügyi szerve a fe-
lelõs. Az egyszeri, valamint a folyamatos ellátáshoz szük-
séges pénzügyi forrásokat a szervezetek jóváhagyott költ-
ségvetésük terhére létszámarányuknak megfelelõ mérték-
ben biztosítják.

4. §

(1) Az igazolvány kiadását, illetve visszavonását az ille-
tékes személyügyi szerv a munkáltatói jogkört gyakorló
vezetõ határozata (állományparancsa) alapján kezdemé-
nyezi.

(2) Az igazolványok elkészítéséhez szükséges adatok
felvételérõl a Rendõrség és a büntetés-végrehajtási szerve-
zet területi jogállású szerveinek személyügyi szervezeti
egysége (a továbbiakban: területi személyügyi szerv), va-
lamint a Szolgálat személyügyi szerve gondoskodik, azo-
kat az ORFK és a BVOP által vezetett központi nyilvántar-
tás felé, valamint a Szolgálat által vezetett nyilvántartás
felé elektronikusan továbbítja.

(3) Az új igazolványok kiadásával egyidõben az arckép-
más és a saját kezû aláírásminta másolatát a személyi
anyagban el kell helyezni.

5. §

Az igazolvány sorszámmal ellátott biztonsági okmány,
amely szigorú számadási kötelezettség alá tartozik. Az el-
készített igazolványok területi személyügyi szervek részé-

re történõ kiadását, nyilvántartását és ellenõrzését az egy-
séges számítógépes nyilvántartó rendszer adatai alapján az
ORFK és a BVOP személyügyi szerve végzi. A kiegészítõ
igazolványok nyilvántartását és ellenõrzését az egységes
számítógépes nyilvántartó rendszer adatai alapján a Szol-
gálat végzi.

6. §

(1) A visszavont igazolványok selejtezésérõl – a köz-
ponti nyilvántartásba történõ adatszolgáltatást követõen –
a visszavonást elrendelõ gondoskodik a veszélyes hulladé-
kok kezelésére, valamint a szigorú számadási kötelezett-
ség alá tartozó okiratok selejtezésére vonatkozó szabályok
szerint.

(2) A bevont igazolványokat évente selejtezni, és a se-
lejtezési jegyzõkönyv adatait a központi nyilvántartásban
rögzíteni kell.

(3) A selejtezési jegyzõkönyv egy példányát a selejte-
zéstõl számított tíz évig meg kell õrizni. A központi sze-
mélyügyi nyilvántartásban a selejtezés okát, tényét, a se-
lejtezési jegyzõkönyv nyilvántartási számát és az igazol-
vány adataihoz tartozó tételszámot kell rögzíteni.

(4) Az igazolvány elvesztését, megrongálódását, meg-
semmisülését az igazolvány birtokosa a tudomásra jutást
követõen haladéktalanul jelenti vezetõjének, hivatali mun-
kaidõ után az ügyeletvezetõnek (ügyeletes tisztnek).

(5) A vezetõ (ügyeletvezetõ, ügyeletes tiszt) a jelentést
követõen azonnal intézkedik az elvesztés tényének a köz-
ponti hatósági nyilvántartásba történõ bejegyzésérõl, és az
igazolványhoz kapcsolódó belépési és egyéb jogosultsá-
gok letiltásáról.

7. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet hi-
vatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
14/1997. (IV. 22.) IM rendelet 42. §-a.

(3) A Rendõrség hivatásos állománya részére 1995. jú-
lius 31-ei hatállyal bevezetett igazolványok 2008. június
30-ig, a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állomá-
nya részére 2003. szeptember 1-jei hatállyal bevezetett
igazolványok pedig visszavonásig használhatóak. Ezek
visszavonásig rendszeresített igazolványok.

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

15500 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/185. szám



1. melléklet a 69/2007. (XII. 28.) IRM rendelethez

A Rendõrség szolgálati igazolványainak leírása

1. A Rendõrség hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványainak (a továbbiakban: igazolvány) felépítése
és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelõ, ID–1 méretû, többrétegû mûanyag kártyaigazolvány.
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2. Az igazolvány elsõ oldalának adattartalma:

Nyomdai úton kerül rögzítésre A perszonalizáció során kerül rögzítésre

– rendõrségi címer,
– a „RENDÕRSÉG” felirat,
– a fénykép alatt a „POLICE” felirat,
– a fegyverviselésre és intézkedésre való jogosultság.

– a jogviszony megnevezése,
– fénykép,
– név,
– rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

Nyomdai úton kerül rögzítésre A perszonalizáció során kerül rögzítésre

– ,,ÉRVÉNYES:” felirat,
– sorszám.

– az érvényesség dátuma,
– a „Saját kezû aláírás:” felirat, és alatta a saját kezû

aláírásminta digitalizált képe,
– a „TAJ szám:” felirat, alatta a TAJ szám,
– a „Kibocsátó hatóság kódja:” felirat, alatta a munkál-

tató – 4. pont szerinti – kódszáma,
– a „Kitöltés dátuma:” felirat, alatta a megszemélyesítés

dátuma,
– az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedõ gépikód.

4. Az igazolványra kerülõ munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke

Az igazolvány elsõ oldalára kerülõ
szerv megnevezése

Az igazolvány hátoldalára kerülõ kódszám

RENDÕRSÉG 200. ORFK központi szervek

153. Rendvédelmi Szervek Védelmi
Szolgálata

166. Oktatási Igazgatóság

202. Köztársasági Õrezred

203. Készenléti Rendõrség

290. Repülõtéri Rendõr Igazgatóság

291. Nemzeti Nyomozó Iroda

301. Budapesti Rendõr-fõkapitányság

302. Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság

303. Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság

304. Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság

305. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság

306. Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság

307. Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

308. Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Rendõr-fõkapitányság
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Az igazolvány elsõ oldalára kerülõ
szerv megnevezése

Az igazolvány hátoldalára kerülõ kódszám

309. Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság

310. Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság

316. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendõr-fõkapitányság

311. Komárom-Esztergom Megyei
Rendõr-fõkapitányság

312. Nógrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság

313. Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság

314. Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság

315. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság

317. Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság

318. Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság

319. Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság

320. Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

Megjegyzés: a dõlt betûvel jelölt szervmegnevezés nyomdai úton kerül az igazolványra.
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2. melléklet
a 69/2007. (XII. 28.) IRM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati
igazolványainak leírása

1. A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állo-
mányú tagjai szolgálati igazolványának (a továbbiakban:
igazolvány) típusai:

a) vezetõi (hátoldalon: Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoka feliratú bélyegzõlenyomat),

b) vezetõi (hátoldalon: Magyar Köztársaság Igazság-
ügyi és Rendészeti Miniszter feliratú bélyegzõlenyomat),

c) országos parancsnoksági,
d) intézeti hivatásos.

2. Az igazolvány felépítése:

Az igazolvány 85 × 54 mm méretû, többrétegû mûanyag
kártya, amely többszínnyomású ofszet technológiával ké-
szül. Az elsõ oldal jobb alsó sarkában „BV” felirattal ellá-
tott holografikus biztonsági elem található.

3. Az igazolvány elsõ oldalának adattartalma:

– a büntetés-végrehajtási szervezet címere,
– a munkáltató megnevezése,
– az állományviszony megnevezése,
– arckép (25 × 32 mm),
– név,
– rendfokozat,
– születési idõ,
– a kártya sorszáma.

4. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– feliratok:
,,1. AZ IGAZOLVÁNY EGYENRUHA VISE-

LÉSÉRE JOGOSÍT”,
,,2. A TALÁLT IGAZOLVÁNYT A RENDÕR-

HATÓSÁGNAK ÁT KELL ADNI”,
,,VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES”,

– a kiállítás kelte,
– a munkáltatói aláírás és bélyegzõlenyomat.

5. Az igazolvány színe:

Az igazolványok megkülönböztetésére különbözõ szí-
nû szövegnyomat szolgál. Az alnyomati rajzolatrendszer
minden típus esetén azonos, kétszínû (rózsaszín és lila), a
szövegnyomatok pedig:

a vezetõi igazolvány esetén vörös és világos vörös,
az országos parancsnoksági igazolvány esetén sárga és

világossárga,
az intézeti hivatásos igazolvány esetén kék és világos-

kék.

3. melléklet
a 69/2007. (XII. 28.) IRM rendelethez

A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
kiegészítõ igazolványainak leírása

1. A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata hivatá-
sos állományú tagjai kiegészítõ igazolványa (a továbbiak-
ban: igazolvány) elsõ oldalának adattartalma:

– az igazolvány felsõ részén középre rendezve:
,,a RENDVÉDELMI SZERVEK VÉDELMI SZOL-

GÁLAT tagja”,
– arckép,
– név,
– az igazolvány alsó részén középre rendezve:

,,ÉRVÉNYES A SZOLGÁLATI IGAZOL-
VÁNNYAL EGYÜTT”.

2. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

– az igazolvány felsõ részén középre rendezve:
,,VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES”,
,,A rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a

49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jo-
gosult és köteles eljárni.” felirat.

3. Az igazolvány színe:

– az alnyomat zöld-szürke-zöld színhatású.

Az oktatási és kulturális miniszter
42/2007. (XII. 28.) OKM

rendelete

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló
1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény 10. §-ának (2) bekezdésében és a (3) bekezdés
c) pontjában foglaltak alapján, valamint az oktatási és kul-
turális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 10. § (3) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„(3) A szakmai kollégiumok vezetõinek kinevezése – a
Bizottság javaslatára – egy alkalommal egy évvel meg-
hosszabbítható. A vezetõi kinevezésre, illetve annak meg-
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hosszabbítására sor kerülhet akkor is, ha a kinevezés vagy
a meghosszabbítás tartama meghaladja a kollégiumi tagsá-
gi megbízás határidejének lejártát. A négyéves határidõ le-
jártát meghaladó vezetõi kinevezés, illetve annak meg-
hosszabbítása a kollégiumi tagsági megbízás – az érintett
szakmai, társadalmi szervezetek által delegált tagok esetén
a küldõ szervezet egyetértésével történõ – meghosszabbí-
tását vonja maga után. Egyetértés hiányában a vezetõi
tisztség a kollégiumi tagsági megbízás határidejének lejár-
takor megszûnik.”

2. §

Az R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. § (1) Az egyes szakmai kollégiumokba a miniszter

által saját hatáskörben felkért tagok, valamint az érintett
szakmai, társadalmi szervezetek által delegált tagok meg-
bízása egyaránt a megbízás napjától számított négy évre
szól.

(2) A Bizottság javaslata alapján a szakmai kollégiumok
tagjainak megbízása egy alkalommal egy évvel meg-
hosszabbítható.

(3) Határozatlan idõre, de legfeljebb a minisztériummal
való közszolgálati jogviszonyának fennállásáig szól a
szakmai kollégium azon tagjának megbízása, akit a mi-
niszter a minisztérium köztisztviselõi közül bízott meg.”

3. §

Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Indokolt esetben a Bizottság javaslata alapján a mi-
niszter felmenti a kollégiumi tagokat. A felmentésre a Bi-
zottság tagjainak felmentésére vonatkozó szabályok meg-
felelõen irányadók. A 11. § (3) bekezdése alapján megbí-
zott tag felmentéséhez a Bizottság javaslattétele, illetve
egyetértése nem szükséges.”

4. §

Az R. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § A kulturális járulékot az Adó- és Pénzügyi Ellen-

õrzési Hivatal által kezelt Nemzeti kulturális járulék bevé-
teli számla javára kell teljesíteni. A számla száma:
10032000-06056047.”

5. §

Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A pályázati kiírás tényérõl, ezen belül a pályázatot
kiíró kollégium megnevezésérõl, a pályázat benyújtási ha-
táridejérõl, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének
elérhetõségérõl legkésõbb a pályázat benyújtási határide-

jét megelõzõ 30. napon legalább egy országos napilapban
tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati fel-
hívás teljes szövegét az Alap Honlapján legkésõbb a pá-
lyázat benyújtási határidejét megelõzõ 30. napon közzé
kell tenni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati fel-
hívás megjelentetése kötelezõ, legkésõbb a pályázat be-
nyújtási határidejét megelõzõ 7. napon az Alap Honlap-
ján.”

6. §

Az R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A Bizottság elnöke jóváhagyásától, illetve a mi-
niszteri keret terhére nyújtott támogatás esetén a támogatá-
si szerzõdés aláírásától számított 10 napon belül az Igazga-
tóság gondoskodik a támogatott pályázók nevének és lak-
címének, székhelyének, a megítélt támogatás összegének
és módjának, valamint a támogatott pályázatok rövid tar-
talmi összefoglalójának nyilvános közzétételérõl az Alap
Honlapján.”

7. §

Az R. 24. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Érvénytelen a pályázat, ha]
„d) a pályázó az Igazgatóság nyilvántartásai szerint le-

járt, teljesítetlen pénzügyi kötelezettséggel rendelkezik,”

8. §

Az R. 1. számú mellékletében a Nemzeti Kulturális Alap
állandó kollégiumainak felsorolása a „17. Kiemelt Kulturális
Programok Kollégiuma” szövegrésszel egészül ki.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 8. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) A hatálybalépést megelõzõen megbízott szakmai
kollégiumok vezetõinek, illetve tagjainak megbízása egy
évvel meghosszabbítható.

(4) A Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Ese-
mények Ideiglenes Kollégiuma 2007. december 31-ét
követõen új feladattal nem bízható meg.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
304/2007. (XII. 28.) KE

határozata

rektori megbízásról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg -
állapított jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény (Fot.) 100. § a) pont ja alap ján – te kin -
tet tel a Fot. mó do sí tá sá ról szó ló 2007. évi CXLI. tör vény
3. §-ára, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ja vas la tá ra
dr. Fa ra gó Sán dor János egye te mi ta nárt 2007. de cem ber
31-i ha tállyal fel men tem a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye te -
men a rek to ri fel ada tok el lá tá sa alól, és 2008. ja nu ár 1-jé -
tõl 2012. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ tar tam ra a Nyu -
gat-ma gyar or szá gi Egye te men meg bí zom a rek to ri fel ada -
tok el lá tá sá val.

Bu da pest, 2007. de cem ber 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 18.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/5252/2007.

A Köztársasági Elnök
305/2007. (XII. 28.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. 
tör vény 59. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján, a pol gá ri

nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li
 miniszter elõ ter jesz té sé re Huszty Csa ba dan dár tá bor nok
szol gá la ti vi szo nyát 2007. de cem ber 31-i ha tállyal meg -
szün te tem és 2008. ja nu ár 1-jei ha tállyal nyug ál lo mány ba
he lye zem.

Bu da pest, 2007. de cem ber 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 20.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5349/2007.

A Köztársasági Elnök
306/2007. (XII. 28.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re,
az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra te -
kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Hszt.) 56. § (2) be kez dés c) pont ja alap -
ján dr. Kiss Ernõ Já nos rend õr dan dár tá bor nok szol gá la ti
vi szo nyát 2008. jú ni us 24-i ha tállyal meg szün te tem, és a
Hszt. 182. § (1) be kez dé se alap ján 2008. jú ni us 25-ével
szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2007. de cem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 17.

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

KEH ügy szám: V-5/5170/2007.
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A Köztársasági Elnök
307/2007. (XII. 28.) KE

határozata

pénzügyõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban fog lalt
jog kö röm ben, a pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. Mózs Elek pénz ügy õr dan dár tá bor no kot pénz ügy õr ve -
zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. de cem ber 7.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. de cem ber 11.

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

KEH ügy szám: V-5/4980/2007.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
89/2007. (XII. 28.) ME

határozata

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak
felmentésérõl és a megbízás megszûnésének

megállapításáról

A sta tisz ti ká ról szó ló 1993. évi XLVI. tör vény 7. §-ának 
(4) be kez dé se, va la mint a 170/1993. (XII. 3.) Korm. ren de -
let 4. § (2) be kez dé se alap ján – a Köz pon ti Sta tisz ti kai
 Hivatal el nö ke elõ ter jesz té sé re – megállapítom, hogy

Ta bák Pé ter nek – le mon dá sa mi att –

az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta ná csi tag sá ga meg szûnt;

dr. Kin cses Gyu lát

az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács tag sá gi te en dõ i nek el lá -
tá sa alól – a je lö lés vissza vo ná sa miatt –

fel men tem.

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

A Miniszterelnök
90/2007. (XII. 28.) ME

határozata

az Országos Statisztikai Tanács tagjainak
megbízásáról

A sta tisz ti ká ról szó ló 1993. évi XLVI. tör vény 7. §-ának 
(4) be kez dé se alap ján – a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el -
nö ke elõ ter jesz té sé re, a 2008. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ -
tar tam ra –

Ha rasz ti Ka ta lint, a Pénz ügy mi nisz té ri um Gazdaság -
politikai Fõ osz tá lyá nak fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sét,

dr. Sur ján Györ gyöt, az Egész ség ügyi Stra té gi ai Ku ta -
tó in té zet meg bí zott fõ igaz ga tó ját

az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács tag sá gi te en dõ i nek el lá -
tá sá val

meg bí zom.

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

A Miniszterelnök
91/2007. (XII. 28.) ME

határozata

fõiskolai rektor felmentésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben, a
2007. évi CXLI. tör vény 3. §-ában fog lal tak ra te kin tet tel
– az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re –
a Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko lán

dr. Ga dá nyi Ká roly fõ is ko lai ta nárt a rek to ri meg bí za tá -
sa alól

2007. de cem ber 31-i ha tállyal

fel men tem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Miniszterelnök
92/2007. (XII. 28.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér -
tés ben tett elõ ter jesz té sé re –

a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko lán

Sán dor né dr. Kriszt Éva fõ is ko lai ta nárt – a 2008. ja nu ár 
1-jé tõl 2011. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

a Ká roly Ró bert Fõ is ko lán

dr. Mag da Sán dor egye te mi ta nárt – to váb bi, a 2008. ja -
nu ár 1-jé tõl 2012. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

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

A Miniszterelnök
93/2007. (XII. 28.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér -
tés ben tett elõ ter jesz té sé re –

a Har sá nyi Já nos Fõ is ko lán

dr. Kon do ro si Fe renc egye te mi do censt – a 2007. de -
cem ber 1-jé tõl 2012. no vem ber 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

k ö z l e m é n y e

a 2008. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló – több ször mó do sí tott – 1995. évi CXVII. tör vény 82. § (2) be kez dé se arra kö te le zi
az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy ha von ta te gye köz zé a tárgy hó nap ban a fo gyasz tá si nor ma sze rinti üzem -
anyag költ ség-el szá mo lás sal kap cso la to san al kal maz ha tó üzem anyag árat.

Ól mo zat lan mo tor ben zin:

 ESZ–95 ól mo zat lan mo tor ben zin 294 Ft/l

Gáz olaj 298 Ft/l

Ke ve rék 316 Ft/l

LPG au tó gáz 180 Ft/l

Ha a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény ha tá lya alá tar to zó ma gán sze mély az üzem anyag költ sé get a köz le mény ben sze -
rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem anyag ról szám lát be sze rez ni.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal



Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

k ö z l e m é n y e

a magánszemélyek adóelõleg-nyilatkozatairól 2008. évre

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény 46–48.  §-ában elõ írt nyi lat ko za tok min tái a kö vet ke zõk:

Nyilatkozat
az adójóváírás érvényesítésérõl a 2008. évben

A nyi lat ko za tot adó ma gán sze mély
    neve: ..................................................................................................................................................................
    lak cí me: .............................................................................................................................................................
    adó azo no sí tó jele: ..............................................................................................................................................

A bér jö ve de lem adó elõ leg-alap já nak meg ál la pí tá sá hoz ké rem az adó jó vá írás figye lembevételét.

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

......................................................
az adó zó alá írá sa

(Kér jük, alá írás elõtt ol vas sa el
a ki töl té si út mu ta tót is!)

Kitöltési útmutató

az adójóváírás érvényesítésére adott nyilatkozathoz a 2008. évben

A Nyi lat ko za tot két pél dány ban kell ki töl te ni, figye lembe véve, hogy azt a mun kál ta tó (a bér ki fi ze tõ je) ak kor tud ja
tel je sí te ni, ha a ki fi ze ten dõ összeg szám fej té se elõtt a ren del ke zé sé re áll. A mun kál ta tó/ki fi ze tõ a má so la ton iga zol ja az
elsõ pél dány át vé te lét, és azt az el évü lé sig meg õr zi. A má sod pél dányt a ma gán sze mély nek az adó be val lás el ké szí té sé hez 
szük sé ges bi zony la tok kal együtt az el évü lé sig szin tén meg kell õriz nie!

A bér jö ve del mek fel so ro lá sát a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény 3.  § 21. pont ja tar tal maz za.
Az adó jó vá írás 2008-ban az adott havi bér(ek) össze gé nek 18 szá za lé ka, de jo go sult sá gi hó na pon ként leg fel jebb

11 340 fo rint ak kor, ha a mun kál ta tó, a ki fi ze tõ ál tal az adó év ben a ma gán sze mély nek ko ráb ban már jut ta tott jö ve del mek
alap ján meg ha tá ro zott adó elõ leg-ala pok össze ge – az adott ki fi ze tést is figye lembe véve – nem ha lad ja meg az 1 250 000
fo rin tot.
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Nyi lat ko zat
a csa lá di ked vez mény ér vé nye sí té sé rõl a ki fi ze tõ tõl/mun kál ta tó tól

(a tár sa ság tól sze mé lyes köz re mû kö dés re te kin tet tel)*
szár ma zó be vé tel adó elõ le gé nek meg ál la pí tá sá hoz a 2008. évben

Fon tos! A ki töl té si út mu ta tó alap ján, 2 pél dány ban és csak az Önre vo nat ko zó ré sze ket tölt se ki!

A) Ké rem a csa lá di ked vez mény ér vé nye sí té sé nek mel lõ zé sét (je löl je x-szel, ha kéri à) 

B) A 2008. év ben a  hó nap tól kez dõ dõ en (e hó nap ra vo nat ko zó an is)  fo rint csa lá di ked vez mény
 érvényesítését ké rem.

1. Az el tar tott(ak) szá ma (a mag za tot is be le ért ve):  eb bõl a ked vez mé nye zett el tar tott: 

2. a) Az el tar tot tak (ki vé ve a mag zat) neve, adó azo no sí tó b) csa lá di pót lé ká nak össze ge
     jele és szü le té si ide je vagy ter mé sze tes azo no sí tó ja
     (szü le té si he lye és ide je, any ja le ány ko ri neve, la kó he lye)

Írja a négy szög be, ha az el tar tott ked vez mé nye zett (K) vagy csak el tar tott (N):

 ………………………………………………………………………… ………………….
 .……………………………………………….……….………………. ………………….
 ……………………………………………….……….….……………. ………………….
 ………………………………………………………….….…………. ………………….
 ……………………………………………….……….……..………… ………………….

Je löl je itt x-szel, ha az el tar tot tak fel so ro lá sát kü lön la pon foly tat ja.

3. Or vo si iga zo lás alap ján nyi lat ko zom, hogy a ked vez mé nye zett el tar tot tak lét szá má ban 90 na pon túli vá ran dós ság
   alap ján  mag za tot vet tem fi gye lem be.

4. Ve lem együtt élõ há zas tár sam/élet tár sam* (je löl je x-szel) van:  nincs: 

5. Kö te le zett sé get vál la lok e nyi lat ko zat tar tal má val össze füg gõ min den vál to zás be je len té sé re.

6. A ked vez mény ér vé nye sí té sét kérõ 7.  A ked vez mény ér vé nye sí té sét kérõ há zastár sa/kö zös
      gyer mek(ek) ese tén élet tár sa*

 neve: ……………………..………..………………..... ............................................................................................
 adó azo no sí tó jele: …………...……………………….. ............................................................................................
 szü le té si he lye és ide je: ……………………………… ...........................................................................................
 la kó he lye: …………………….……………………… ............................................................................................
 any ja le ány ko ri neve: ………………………………... ...........................................................................................

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

………………………………… …………………………………
alá í rás              alá í rás

8. A 7. pont alat ti há zas társ/élet társ mun kál ta tó já nak meg ne ve zé se és cég sze rû alá írá sa an nak iga zo lá sá ra, hogy
a nyi lat ko za tot tu do má sul vet te.

…………………………………
alá írás

9. Ha a 7. pont alatt meg ne ve zett há zas társ nak/élet társ nak nincs mun kál ta tó ja, ak kor õ ezt itt alá írá sá val iga zol ja.

   …………………………………
alá írás

10. Nyi lat ko zom, hogy a csa lá di ked vez ményt nem ér vé nye sí tem.

   …………………………………
alá írás(ok)

 * Húz za alá a meg fe le lõ szö veg részt! Ol vas sa el a ki töl té si út mu ta tót!
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Ki töl té si út mu ta tó

a csa lá di ked vez mény ér vé nye sí té sé rõl az adó elõ leg nél 2008-ban

Ön csak ab ban a hó nap ban ve he ti igény be a ked vez mé nye zett el tar tot tan ként és jo go sult sá gi hó na pon ként járó
4000 fo rin tos csa lá di ked vez ményt, amely nek bár mely nap ján az el tar tot tak szá ma el éri a há rom fõt.

Vegy e fi gye lem be, hogy ha az éves összes adó kö te les jö ve del me több lesz, mint a meg ha tá ro zott jö ve de lem kor lát,
a csa lá di ked vez mény nek azt a ré szét le het majd az adó ból le von ni, amely meg ha lad ja a jö ve de lem kor lát fe let ti összes
jö ve del me 20 szá za lé kát. A jö ve de lem kor lát össze ge: a) 6 mil lió fo rint, ha az el tar tot tak szá ma az adó év bár mely nap ján
el ér te a 3 fõt; b) 6 és fél mil lió fo rint, ha az el tar tot tak szá ma el ér te a 4 fõt; c) 7 mil lió fo rint, ha az el tar tot tak szá ma el ér te
az 5 fõt; d) 7 és fél mil lió fo rint, ha az el tar tot tak szá ma el ér te a 6 fõt; e) és 8 mil lió fo rint, ha az el tar tot tak szá ma meg -
haladta a 6 fõt.

A Nyi lat ko za tot két pél dány ban kell ki töl te ni, fi gye lem be véve, hogy azt a mun kál ta tó (a ki fi ze tõ) ak kor tud ja tel je sí -
te ni, ha a ki fi ze ten dõ összeg szám fej té se elõtt a ren del ke zé sé re áll. A mun kál ta tó/ki fi ze tõ a má so la ton iga zol ja az elsõ
pél dány át vé te lét, és azt az el évü lé sig meg õr zi. A má sod pél dányt a ma gán sze mély nek az adó be val lás el ké szí té sé hez
szük sé ges bi zony la tok kal együtt az el évü lé sig szin tén meg kell õriz nie!

Fi gye lem! Nem kell Nyi lat ko za tot ad nia Ön nek, ha a mun kál ta tó (ki fi ze tõ) fo lyó sít ja a csa lá di pót lé kot, és a csa lá di
ked vez ményt tel jes egé szé ben Ön kí ván ja ér vé nye sí te ni az adó elõ leg nél. Ek kor a mun kál ta tó ja (ki fi ze tõ) a tör vény ren -
del ke zé se alap ján a csa lá di ked vez ményt kö te les fi gye lem be ven ni az adó elõ leg nél.

Az A)–B) pont hoz: Az A) pon tot ak kor tölt se ki, ha a csa lá di pót lé kot a mun kál ta tó ja fo lyó sít ja, de a ked vez ményt nem 
Ön, ha nem más jo go sult [(há zas társ, kö zös gyer mek(ek) ese tén a kö zös ház tar tás ban élõ élet társ)] ér vé nye sí ti. Cél sze rû
 kitöltenie az A) pon tot, ha az összes adó év ben vár ha tó adó kö te les jö ve del me mi att az év vé gén csa lá di ked vez ményt nem
ér vé nye sít het. A B) pon tot ak kor tölt se ki, ha a csa lá di pót lé kot nem a mun kál ta tó (ki fi ze tõ) fo lyó sít ja, és a ked vez ményt
Ön kí ván ja – akár rész ben is – ér vé nye sí te ni. Ha a jo go sul tak az adó elõ leg nél a csa lá di ked vez ményt kö zö sen (meg -
osztva) kí ván ják ér vé nye sí te ni, mind két jo go sult nak kö zö sen kell ad nia a sa ját mun kál ta tó (ki fi ze tõ) szá má ra Nyilat -
kozatot. Fon tos! A csa lá di ked vez ményt év vé gén az adó be val lás ban az adó elõ leg nél tör té nõ meg osz tás tól füg get le nül
le het meg osz ta ni, va gyis ak kor újra el dönt he tik, me lyi kük ve szi azt fi gye lem be, il le tõ leg ho gyan oszt ják meg azt egy más 
kö zött. (Mind er re az élet tár sak csak a kö zös ház tar tás ban ne velt kö zös gyer mek re te kin tet tel jo go sul tak.) Ak kor is tölt se
ki a B) pon tot, ha az adó év ben vár ha tó összes adó kö te les jö ve del me alap ján a csa lá di ked vez ményt csak rész ben ér vé -
nye sí ti.

Az 1. pont hoz: El tar tott: a ked vez mé nye zett el tar tott és a csa lá di pót lék ra már nem jo go sult ta nu ló is mind ad dig,
amed dig õt is fi gye lem be ve szik test vé rei csa lá di pót lé ka össze gé nek meg ál la pí tá sá nál.

Ked vez mé nye zett el tar tott: a) aki re te kin tet tel bel föl dön csa lá di pót lé kot, vagy bár mely EGT-ál lam ha son ló jog sza bá -
lya alap ján csa lá di pót lé kot, más ha son ló el lá tást fo lyó sí ta nak; b) aki a csa lá di pót lé kot sa ját jo gán kap ja; c) a rok kant sá gi 
já ra dék ban ré sze sü lõ sze mély; d) a mag zat (a fo gan ta tás 91. nap já tól a vi lág ra jöt té ig).

A 2. pont hoz: Itt min den, az 1. pont ban fi gye lem be vett el tar tot tat fel kell tün tet ni, a szü le ten dõ gyer mek ki vé te lé vel.
a) Ha az el tar tott nak van adó azo no sí tó jele, ak kor ele gen dõ an nak és a szü le té si ide jé nek be írá sa, ha nincs, ak kor a töb bi
ada tot is be kell írni. b) A csa lá di pót lék össze gé nek be írá sa nem kö te le zõ, de aján lott an nak ér de ké ben, hogy té ve dés
nél kül le gyen meg ál la pít ha tó az el tar tot tak, il le tõ leg a ked vez mé nye zett el tar tot tak szá ma és a csa lá di ked vez mény
össze ge.

A 3. pont hoz: A szö veg kö zi négy szög be a ked vez mény ér vé nye sí té sét kérõ szü le ten dõ gyer mek e(i)nek szá mát ír hat ja 
be. A mag zat a vá ran dós ság or vo si iga zo lá sa alap ján a fo gan ta tás tól szá mí tott 91. nap hó nap já tól az él ve szü le tés nap ját
meg elõ zõ hó nap pal be zá ró lag ve he tõ fi gye lem be. Hal va szü le tés ese tén a szü lés hó nap ját is fi gye lem be kell ven ni. Az
 orvosi iga zo lást nem kell csa tol ni, azt az adó ha tó ság el len õr zés kor kér he ti, ezért az iga zo lást meg kell õriz ni.
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A 4. pont hoz: Az élet tár sat csak ak kor je löl je, ha a ked vez mé nye zett el tar tott kö zös gyer mek.

Az 5. pont hoz: Az elõ nyom ta tott kö te le zett ség vál la lá sa alap ján kö zöl ni kell min den vál to zást a meg adott ada tok ban.
Ezt új Nyi lat ko zat ki töl té sé vel és alá írá sá val kell meg ten ni ak kor, ha az el tar tot tak, il le tõ leg a ked vez mé nye zett el tar tot -
tak szá ma, il le tõ leg a ked vez mény ér vé nye sí tõ jé nek ál la po ta meg vál to zik, to váb bá ak kor is, ha meg vál to zik a há zas tár sa
(élet tár sa) mun kál ta tó ja stb.

A 6–7. pont hoz: A tör vény elõ ír ja a fel so rolt ada tok köz lé sét, ezért azok hi á nya ese tén a Nyi lat ko zat ér vény te len.

A 8. pont hoz: Ha a ked vez mény ér vé nye sí té sét ké rõ nek van mun kál ta tó ja, a Nyi lat ko za tot vele is alá kell írat nia a
 számára adott Nyi lat ko zat át adá sá val egy ide jû leg. Az utób bi mun kál ta tó en nek alap ján te kint het el a ked vez mény ér vé -
nye sí té sé tõl, ha arra vol na kö te le zett.

A 9. pont hoz: A há zas társ nak/élet társ nak ak kor kell e pont sze rin ti nyi lat ko za tot alá ír nia, ha nincs mun kál ta tó ja.

A 10. pont hoz: Min den, adó kö te les jö ve de lem mel ren del ke zõ, a jo go sult tal kö zös ház tar tás ban élõ csa lád tag nak is alá 
kell ír nia ezt a Nyi lat ko za tot ak kor, ha a ked vez mény ér vé nye sí té sét kérõ olyan el tar tott után kí ván ja a csa lá di ked vez -
ményt fi gye lem be ven ni, aki a csa lá di pót lé kot sa ját jo gán kap ja vagy rok kant sá gi já ra dék ban ré sze sül.

Nyi lat ko zat

a ki fi ze tõ tõl/mun kál ta tó tól (a tár sa ság tól sze mé lyes köz re mû kö dés re te kin tet tel)*
szár ma zó bevétel adó elõ le gé nek meg ál la pí tá sá hoz a 2008. év ben

Fon tos! A ki töl té si út mu ta tó alap ján 2 pél dány ban csak az Önre vo nat ko zó ré sze ket tölt se ki! Nem kell a nyi lat ko za tot
ki töl te nie ak kor, ha a be vé te lé re az ekho al kal ma zá sát kéri.

A nyi lat ko za tot adó ma gán sze mély

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

    lak cí me: .............................................................................................................................................................

    adó azo no sí tó jele: ………………….…………… adó szá ma: ......................................................................

1. A szá mom ra ki fi ze tés re ke rü lõ összeg bõl az adó elõ leg alap já nak meg ál la pí tá sá hoz a kö vet ke zõ nyi lat ko za tot
 teszem:

a) Az ön ál ló te vé keny ség mun ka dí já ból ………………….. Ft fel me rült költ ség (de leg fel jebb a mun ka díj
50 %-ának) le vo ná sát ké rem.

b) Az ön ál ló te vé keny sé gem költ sé ge i nek meg té rí té se cí mén járó összeg bõl ………………… Ft fel me rült költ ség
le vo ná sát ké rem.

c) A nem ön ál ló te vé keny ség költ sé ge i nek meg té rí té se cí mén járó összeg bõl ………………… Ft fel me rült költ ség 
le vo ná sát ké rem.    

d) Nem zet kö zi áru fu va ro zá si, sze mély szál lí tá si kül szol gá lat tal/kül föl di ki kül de tés sel* kap cso la tos uta zá si költ -
ségeimnek meg té rí té se cí mén járó összeg bõl ………………… Ft fel me rült költ ség le vo ná sát ké rem.

2. Ké rem a gön gyö lí té ses mód szer rel tör té nõ adó elõ leg-le vo nást.** 

3. Ké rem az ál ta lá nos sza bály sze rin ti adó elõ leg-le vo nást.** 

4. Ké rem az elõ írt nál ma ga sabb össze gû adó elõ leg le vo ná sát.** 

5. Az adó év ben vár ha tó adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá gom: ……………… Ft
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6. Ké rem a tár sa sá got, hogy a sze mé lyes köz re mû kö dé sem cí mén járó be vé tel bõl az adó elõ le get a mun kál ta tó ra
 vonatkozó sza bá lyok sze rint ál la pít sa meg.** 

7. Mû vé sze ti te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve del mem után a sze mé lyi jö ve de lem adót egyé ni leg fi ze tem.** 

8. Ké rem a kü lön adó elõ leg le vo ná sát.** 

Kelt: …………………………………………….

………………………………………
az adó zó alá írá sa

(Kér jük, alá írás elõtt ol vas sa el a ki töl té si út mu ta tót!)

 * Húz za alá a meg fe le lõ szö veg részt!

** Je löl je X-szel, ha kéri!

Ki töl té si út mu ta tó

az adó elõ leg-le vo nás ra vo nat ko zó nyi lat ko zat hoz 2008-ban

A nyi lat ko za tot két pél dány ban kell ki töl te ni, fi gye lem be véve, hogy azt a mun kál ta tó (a ki fi ze tõ) ak kor tud ja telje -
síteni, ha a ki fi ze ten dõ összeg szám fej té se elõtt a ren del ke zé sé re áll! A mun kál ta tó/ki fi ze tõ a má so la ton iga zol ja az elsõ
pél dány át vé te lét, és azt az el évü lé sig meg õr zi. A má sod pél dányt a ma gán sze mély nek az adó be val lás el ké szí té sé hez
szük sé ges bizonylatokkal együtt szintén az elévülésig meg kell õriznie!

Az 1/a)–d) pon tok bár me lyi ké nek ki töl té se az zal jár, hogy Ön nek év vé gén ön adó zó ként adó be val lást kell be ad nia!

Az 1/a) és b) pont hoz: Ha Ön az ön ál ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó be vé te lé bõl (mun ka díj, költ ség té rí tés) az adó elõ -
leg alap já nak meg ál la pí tá sá hoz költ ség le vo nást kér a nyi lat ko za tá ban, egyet len más ön ál ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó
be vé te lé vel szem ben sem al kal maz hat ja a 10 szá za lék költ ség há nyad le vo ná sá val tör té nõ jö ve de lem-meg ál la pí tást.

Ha költ ség le vo ná sát nem kéri (nem töl ti ki a nyi lat ko za tot), ak kor a ki fi ze tõ nek a mun ka díj 90 szá za lé kát kell adó -
elõleg-alapnak te kin te nie, a költ ség té rí tés ese té ben pe dig a tör vény ál tal el is mert, iga zo lás nél kül el szá mol ha tó költ -
séget, ilyen el is mert költ ség hi á nyá ban pe dig 10 szá za lék költ ség há nya dot kell a be vé tel bõl le von nia. Ha az adó elõ leg
alap já nak meg ál la pí tá sá hoz Ön nem kéri költ ség le vo ná sát, és ezért a ki fi ze tõ az elõ zõ ek sze rint jár el, nincs aka dá lya,
hogy utóbb az adó be val lá sá ban a 10 szá za lék költ ség há nyad le vo ná sa he lyett az iga zol tan fel me rült költségek
figyelembevételével állapítsa meg bármely önálló tevékenységbõl származó jövedelmét.

A 1/c) pont hoz: A nem ön ál ló te vé keny ség díja (mun ka bér, vá lasz tott tiszt ség vi se lõ tisz te let dí ja, sze mé lye sen köz re -
mû kö dõ tag mun ka dí ja stb.) tel jes egé szé ben adó elõ leg-alap, ezért költ ség nyi lat ko za tot csak ak kor le het adni, ha a ki fi -
ze tõ (a mun kál ta tó) költ ség té rí tést (is) fi zet. Ha Ön nem kér költ ség le vo nást az ilyen költ ség té rí tés bõl, ak kor a tör vény
ál tal iga zo lás nél kül el is mert költ ség össze gét meg ha la dó részt, ilyen el is mert költ ség hi á nyá ban a költ ség té rí tést tel jes
egé szé ben adó elõ leg-alap ként kell fi gye lem be ven ni. Ilyen eset ben azon ban an nak sincs aka dá lya, hogy utóbb, adó be -
val lás be adá sá val az iga zol tan fel me rült költ sé gek fi gye lem bevé te lé vel ál la pít sa meg a ka pott költ ség té rí tés bõl a jö ve -
del met. A nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó költ ség té rí tés sel szem ben al kal ma zott té te les költ ség el szá mo lás nem
zár ja ki az ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel nél a 10 szá za lé kos költ ség há nyad al kal ma zá sát, ha an nak egyéb fel -
té te lei fennállnak.
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A 1/d) pont hoz: Csak ak kor tölt he ti ki, ha Ön mun ka vi szony ban kül szol gá la ton lévõ, vagy ki fi ze tõ ál tal el ren delt kül -
föl di ki kül de tés ben lévõ, nem zet kö zi áru fu va ro zás ban és sze mély szál lí tás ban köz re mû kö dõ gép ko csi ve ze tõ ként, áru -
kísérõként kap a gép jár mû kül föl di üze mel te té sé hez költ ség té rí tést. Nyi lat ko zat hi á nyá ban a ki fi ze tõ (a mun kál ta tó)
a költ ség té rí tés tel jes össze gét adó elõ leg-alap nak te kin ti, ami azon ban nem zár ja ki az év vé gén a költ sé gek iga zolt el szá -
mo lá sá nak le he tõ sé gét az adó be val lás ban.

Fi gye lem! Ha a nyi lat ko za tá ban az 1/a)–d) pont sze rint le von ni kért költ sé get utóbb nem tud ja iga zol ni, és a nem iga -
zolt rész több, mint a le vont összeg 5 szá za lé ka, a nem iga zolt rész 12 szá za lé kát kü lön adó ként kell be val la nia és meg -
fizetnie.

A 2–3. pont hoz: Ön a 2. pont ki töl té sé vel kér he ti az adó év ele jé tõl szá mí tott gön gyö lí té ses adó elõ leg-fi ze tést. Ek kor
a ki fi ze tõ az adó év ele jé tõl össze sí ti a tõle szár ma zó, az Ön ál tal az adó év ben meg szer zett be vé te lek alap ján meg ha tá ro -
zott adó elõ leg-ala po kat. Az adott ki fi ze tés adó elõ le gét az adó elõ leg-ala pok így meg ha tá ro zott össze gé re az adó táb la
sze rint szá mí tott adó ból az adó év ben ko ráb ban már meg ál la pí tott adó elõ le gek le vo ná sá val ha tá roz za meg. Az adó elõ leg
meg ál la pí tá sá hoz az 5. pont ban fel tün te tett adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá got is fi gye lem be kell venni.

Ha a 2. pont sze rin ti nyi lat ko za tot ad, vegy e fi gye lem be, hogy utóbb, ami kor az év ele jé tõl szá mí tott összes össze -
vonandó jö ve del me (az adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá got is be le ért ve) meg ha lad ja az 1 mil lió 700 ezer fo rin tot, min den
al ka lom mal az ál ta lá nos sza bály sze rin ti (azaz 36%-os kulccsal tör té nõ) adó elõ leg-le vo nást kell kér nie. Ha az utób bi
nyi lat ko zat el mu lasz tá sa az adó év vé gén be fi ze té si kü lön bö ze tet eredményez, annak összege után 12% különadót is kell
fizetnie.

Az 4. pont hoz: A tör vény ál tal meg ha tá ro zott adó elõ leg nél na gyobb összeg le vo ná sát is le het kér ni, azon ban a le vo -
nás a be vé telt nem ha lad hat ja meg, és ará nya a be vé tel hez nem le het na gyobb, mint a leg ma ga sabb adó kulcs szá za lé kos
mér té ke (36%).

A 5. pont hoz: Az adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá gok (pl. nyug díj, ösz tön díj) fel so ro lá sát a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
szó ló tör vény 3. § 72. pont ja tar tal maz za.

A 6. pont hoz: Ha kéri, a tár sa ság nak az adó elõ le get nem a leg ma ga sabb adó kulccsal kell le von nia, ha nem a munkál -
tatókra vo nat ko zó sza bá lyok (pl. az adó ked vez mé nyek) fi gye lem be vé te lé vel ál la pít hat ja meg az adó elõ le get.

A 7. pont hoz: Ha Ön a mû vé sze ti te vé keny sé gét ön ál ló te vé keny ség ke re té ben foly tat ja, adó szám mal ren del ke zik,
és az Ön ál tal ki ál lí tott szám la, szám lák alap ján meg szer zett, e te vé keny ség bõl szár ma zó be vé te le(i) után az adó elõ leg-
fi ze té si kö te le zett sé get a ma gán sze mély adó elõ leg fi ze té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint egyé ni leg tel je sí ti, ak kor
az Ön nyi lat ko za ta alap ján a ki fi ze tõ adó elõ le get nem ál la pít meg.

A 8. pont hoz: Ön a 8. pont ki töl té sé vel kér he ti, hogy a mun kál ta tó/ki fi ze tõ a 4 szá za lé kos mér té kû kü lön adó elõ le get
von ja le. Kü lön adó fi ze té sé re Ön az össze vont adó alap ba tar to zó jö ve de lem azon ré sze után kö te les, amely meg ha lad ja
a költ ség ve tés rõl szó ló tör vény ben 2008-ra meg ha tá ro zott éves já ru lék fi ze té si fel sõ ha tárt, a 7 137 000 fo rin tot.
Amennyi ben így nem nyi lat ko zik és a jö ve del me év köz ben meg ha lad ja a já ru lék fi ze té si fel sõ ha tárt, Ön nek kell a kü lön -
adó elõ le gét ne gyed éven te, az adott ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 12-éig meg ál la pí ta nia és meg fi zet nie. Et tõl el té rõ en
a mun kál ta tó/ki fi ze tõ az Ön nyi lat ko za ta nél kül is kö te les a kü lön adó elõ le gét le von ni ak kor, ha olyan rend sze res be vé -
telt jut tat, amely alap ján a jö ve de lem vár ha tó an meg ha lad ja, il let ve ha az adott ki fi ze tés sel az év ele jé tõl jut ta tott jö ve de -
lem össze ge meg ha lad ja a já ru lék fi ze té si felsõ határt.
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A Kisebbségekért Díj 2007. évi kitüntetettjei

A Ki sebb sé ge kért Díj ala pí tá sá ról szó ló 1/1995.
(IX. 28.) ME ren de let alap ján a Ki sebb sé gek Nap ja al kal -
má val, 2007. év ben Ki sebb sé ge kért Díj ban ré sze sült:

né hai Ba logh Gusz táv né,

dr. Bé res And rás,

Czeg lé di né dr. Gur zó Má ria,

Heil Hel mut,

dr. Ke rék gyár tó Ist ván,

La za re num Ala pít vány,

Ma gyar Te le ví zió Ki sebb sé gi Mû so rok Szer kesz tõ sé ge,

Ma gyar or szá gi Né met Írók és Mû vé szek Szö vet sé ge
(VUDAK),

Mu hi Béla,

Rom Net Szer kesz tõ sé ge,

Sze ge di Lász ló,

Szend rei Já nos,

Szoly vai Em lék park Bi zott ság,

Sztoj kó Ilo na,
Vaj da sá gi Ma gyar Mû ve lõ dé si Szö vet ség,

Zrí nyi If jú sá gi Kör.

Miniszterelnöki Hivatal

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

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 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek 
sorszámát teszi közzé:

902540A
357109A
912671A
096455F

604236F
919878A
598150F
481715C
216686A
628300E
399768D
089085F
306610A
698653F
127954A
528012E
633589C
816328F
123253H
332487F
630750H
372042E
221050C
395599G
378554G
897761G
967144E
744030G
763082D
880204E
586761C
905368C
950924B
205924G
592214G
091768H
885635A
954066D
750782G
460598E
497950B
803002A
182114E
984870D
801486A
594308B
719624G
514936B
888386F
102917D
792511B
052255E
378521D
553341E
288733A
134895A
582652G
660535A
368961F
954071A



103466F
489815G
358899C
897437E
027442B
925457C
691341B
806127F
210953E
668716E
122275E
808367B
824505D
206968B
557087A
917590B
969082G
819786C
506933D
355054D
351363B
179170E
194316E
655921B
957481F
608592F
807237B
581452E
590264H
970187D
531428B
775462B
389590E
685689D
029095H
917742A
978174B
067600H
167302B
841614A
389338D
150052G
800620F
202054C
387430F
754720C
213261D
132034F
763906A
776648E
104631C
786623A
467428A
763898A
018811B
358516H

761007B
866446E
991418D
014363E
659176A
318028C
060760B
785632G
514440H
522285F
805621D
511685A
607760D
388727A
118227F
959335C
480682C
868546A
815768D
168794E
633835E
418806E
981189E
354348A
062094C
574016D
271098E
090496D
828204F
574981B
831855F
583953G
459805F
129888C
329816D
984064D
121758C
854458E
232609G
616637B
589175E
372804E
794237E
761088E
078304A
495564C
576978G
776500A
924594C
536449D
608810G
767680G
820857F
510768H
758780H
307047G

15516 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/185. szám



767231D
040143B
363254E
429768E
097919C
463064C
497835E
255453G
952845G
927655B
959923G
252994C
179851F
826017G
441984C
067683E
428099H
925157A
858066A
823642C
083874D
001299C
317178D
823722A
981174A
962315C

748014D
280015G
294224E
659314D
333253C
301969D
874653B
504384G
804163F
005529C
804730C
192107D
130634F
523479A
966192D
548095B
595471F
235356D
632676E
214320F
184731C
098298C

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 152. szá má ban ki hir de tett, az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl szó ló 40/2002. (V. 24.) OM ren de let
mó do sí tá sá ról szó ló 38/2007. (XI. 13.) OKM ren de let 560 ol da las mel lék le te a 152/II. szá má ban, CD for má tum ban je lent meg, mely az aláb bi ak ban he lyes bí -
tés re szo rul: 

A rendelet
– 13. szá mú mel lék le te, II. A vizs ga le írá sa cím, Emelt szin tû vizs ga cím, Szó be li vizs ga cím, A szó be li vizs ga rész ér té ke lé se al cím, Az ér té ke lé si szem pon -

tok utá ni rész (CD 100. ol dal) he lye sen:

,,A fe le let tar tal mi össze té te le, fel épí té sé nek szer ke ze te 10 pont
 Ezen be lül:
  A té ma kör be illõ de fi ní ció meg ta lá lá sa 1 pont 
  A té ma kör be illõ té tel meg ta lá lá sa 1 pont 
A to váb bi 8 pont meg íté lé sé re az aláb bi szem pon tok ja va sol tak.
 Lo gi kus fel épí tés, szer kesz tett ség, tar tal mi gaz dag ság 4 pont 
 A fe le let ma te ma ti kai tar tal mi he lyes sé ge 4 pont 
A fe le let ben sze rep lõ, a té má hoz illõ de fi ní ció he lyes ki mon dá sa 2 pont
 Ha több de fi ní ci ót is el mond, ak kor a de fi ní ci ó ra ad ha tó 2 pont tal a leg job bat kell ér té kel ni.
A fe le let ben sze rep lõ, a té má hoz illõ té tel he lyes ki mon dá sa és bi zo nyí tá sa 6 pont
 Ezen be lül:
  A té tel he lyes ki mon dá sa 2 pont 
  A té tel he lyes bi zo nyí tá sa 4 pont 
A ki tû zött fel adat he lyes meg ol dá sa 8 pont
 Ha a fel ada tot csak a vizs gáz ta tó se gít sé gé vel tud ja el kez de ni, ak kor ma xi mum 5 pont ad ha tó
Al kal ma zá sok is mer te té se 4 pont
 Egy oda il lõ al kal ma zás meg em lí té se 1 pont 
 En nek rész le tes ki fej té se vagy to váb bi 2-3 lé nye ge sen el té rõ al kal ma zás em lí té se 3 pont 
Ma te ma ti kai nyelv hasz ná lat, kom mu ni ká ci ós kész ség 5 pont
 Ezen be lül:
  Ma te ma ti kai nyelv hasz ná lat 2 pont 
  Ön ál ló, fo lya ma tos elõ adás mód 2 pont 
  Kom mu ni ká ció 1 pont
Ez utób bi 1 pont ak kor is jár, ha a je lölt ön ál ló fe le le te után nem volt szük ség kér dés re.”

– 20. szá mú mel lék le te, II. A vizs ga le írá sa, Nyil vá nos ság ra ho zan dók táb lá zat 1. so rá ban a 2. és 3. osz lop ban, il let ve a 4. és 5. osz lop ban cel la egye sí tés
szük sé ges és az Emelt szint, Szó be li vizs ga 2. so rá nak szö ve ge (CD 170. ol dal) he lye sen:

„

Kö zép szint Emelt szint

Írás be li vizs ga (pro jekt) Szó be li vizs ga Írás be li vizs ga Szó be li vizs ga

Anyag vizs ga idõ sza kon ként
há rom pro jekt té ma

NINCS NINCS té ma kö rök

Mi kor? ta va szi
vizs ga idõ szak ra:
elõ zõ év 
de cem ber 1.
õszi vizs ga idõ szak ra:
adott év má jus 1.

NINCS NINCS jogszabály szerint

,,
A táb lá zat Emelt szint, Szó be li vizs ga 2. so rá nak szö ve ge íran dó a 214. és 219. ol da lak ha son ló táb lá za tá ba is.

– 25. szá mú mel lék le te, II. A vizs ga le írá sa cím, Emelt szin tû vizs ga cím, össze sí tõ táb lá za tá nak elsõ osz lo pá ban „Gya kor la ti vizs ga” szö veg sze re pel az
„Írás be li vizs ga” szö veg he lyett (CD 223. oldal). Helyesen: 

„

Emelt szint

Írásbeli vizs ga Szó be li vizs ga

240 perc 20 perc

fel adat sor té tel ki fej té se

75 pont 75 pont
,,
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– 26. szá mú mel lék le te, II. A vizs ga le írá sa cím, Kö zép szin tû vizs ga cím, Szó be li vizs ga cím, A szó be li vizs ga rész ér té ke lé se pro jekt mun ka be mu ta tá sa
ese tén al cím, A pro jekt mun ka ér té ke lé sé nek szem pont jai meg ne ve zé sû táb lá za tá ban a ma xi má li san ad ha tó 30 pont Az ol va sot tak is mer te té se, A mód sze rek
be mu ta tá sa, va la mint Az ered mé nyek ér té ke lé se kritériumokra egyaránt vonatkozik (CD 227. oldal). Helyesen: 

„

Szem pon tok Rész pont szá mok Ma xi má lis pont szám

A pro jekt mun ka írá sos ré sze
Tar tal mi szem pon tok 25 45
For mai szem pon tok 20
A szó be li be szá mo ló
Az ol va sot tak is mer te té se 10 30
A mód sze rek be mu ta tá sa 10
Az ered mé nyek ér té ke lé se 10

Össze sen 75 75
,,

– 33. szá mú mel lék le te, II. A vizs ga le írá sa cím, Emelt szin tû vizs ga cím, Az írás be li fel adat lap tar tal mi és for mai jel lem zõi al cím össze sí tõ táb lá za tá ban az
Egy ház tör té net al cím 2. so rá ban le írt pél dák egy más alatt sze re pel nek, a) és b) al pon tok el kü lö nül ve (CD 259. oldal). Helyesen: 

„

Meg adott ese mé nyek és hely szí nek, szer zõk és
mû vek, ese mé nyek és dá tu mok, ese mé nyek és
sze mé lyek pá ro sí tá sa. (2×4 db)

Ke res se meg a pá ro kat!
a) Ph.J. Spe ner ... Ort hograp hia Un ga ri ca 

Dé vai B.M. Krisz tus kö ve té se 
id. Ács M. ... Zen ge de zõ mennyei kar 
Kem pis T. ... Pia De si de ria 

b) Husz J. ha lá la ... ... 1534 
Lut her M. Wart burg ban ... 1415
Lut her tel jes bib lia for dí tá sa kész 1539
Lo y o lai I. ren det ala pít .. .1521

8 p

”

– 35. szá mú mel lék le te, Re for má tus hit tan fõ cím, I. Rész le tes vizs ga kö ve tel mé nyek cím, Kö ve tel mé nyek címû táb lá zat Emelt szint cí met kö ve tõ rész
(CD 273–275. ol dal) tördelése he lye sen: 

,,35. számú melléklet a 38/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez

[Mel lék let a 40/2002. (V. 24.) OM ren de let hez]

„REFORMÁTUS HITTAN

I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Kö ve tel mé nyek

Té ma kö rök Kö zép szint Emelt szint

I. Bib lia is me ret

1. Ó szö vet ség Õs tör té net: 
A te rem tés, az em ber te rem té se, pro to-
evan gé li um, bûn ese tek, az özön víz;
Õs atyák tör té ne tei: 
Áb ra hám, Izsák, Já kób, Jó zsef; 
A vá lasz tott nép tör té ne té nek fõbb
sza ka szai, fon tos ese mé nyei: 
Mó zes el hí vá sa, ki vo nu lás Egyip tom ból,
szö vet ség kö tés, hon fog la lás, bí rák kora:
Sám son, Ge de on, Jef te, Sá mu el, De bo ra,
Sa ul-Dá vid-Sa la mon ki rály sá ga; Il lés és
Eli ze us pró fé ta, ba bi lo ni fog ság, ha za té rés
a fog ság ból; Jé zus ra vo nat ko zó pró fé ci ák,
azok ke let ke zé si kö rül mé nyei, mes si á si
vá ra ko zás: 
Ézsa i ás, Je re mi ás, Dá ni el,  Mikeás,
Hag ge us, Za ka ri ás

Le vi ti cus: lé vi ták, pa pok, ál do za tok az
 Ószövetségben; Nu me ri: A 40 éves pusz tai 
ván dor lás oka és kö vet kez mé nyei. Bá lám
tör té ne te; De u te ro no mi um: Iz rá el
ki vá lasz tá sá nak „in dok lá sa”. A nagy
tör vények és hét köz na pi ér tel me zé sük
pél dái; Az asszír fog ság, ke ve re dés és
an nak kö vet kez mé nyei
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Kö ve tel mé nyek

Té ma kö rök Kö zép szint Emelt szint

2. Alap ve tõ ó szö vet sé gi
be ve ze tés-tu do má nyi
 ismeretek

A Bib lia ke let ke zé se, az ó szö vet ség
köny ve i nek ke let ke zé se és fel osz tá sa:
tör té ne ti, ta ní tó és pró fé tai

A Tóra

3. Új szö vet ség Jé zus Krisz tus föl di éle té nek ese mé nyei,
ta ní tá sa: szü le té se, meg ke resz tel ke dé se,
meg kí sér té se, a ta nít vá nyok el hí vá sa,
 hegyi be széd, az Is ten or szá gá ról  szóló
pél dá za tai, az „én va gyok” mon dá sok,
gyó gyí tá si cso dái, meg vál tó ál do za ta,
 kereszthalála és fel tá ma dá sa,
menny be me ne te le és a misszi ói pa rancs;
Az apos to li kor: A Szent lé lek ki töl te té se, a 
ke resz tyén egy ház szü le té se, Pé ter és
Já nos apos tol mun kás sá ga, Sa u lus
meg té ré se, Pál misszi ói út jai; 
Apos to li kor a le ve lek ben: Róma,
Ko rin thus I–II, Fi lip pi, 
Ti mó te us I–II.,  Jakab

Ke resz te lõ Já nos éle te és mun kás sá ga;
 Lukács evan gé li u má nak sa ját anya ga;
 Találkozások az evan gé li u mok ban:
Ni ko dé mus, sa má ri ai asszony; 
A nagy hét ese mé nyei a négy evan gé li um
össze füg gé sé ben; 
Ga la ta, Efe zus, Fi le mon, Já nos I.; 
A je le né sek köny ve és az apo ka lip ti ka

4. Alap ve tõ új szö vet sé gi
be ve ze tés-tu do má nyi 
is me re tek

Az evan gé li u mok ke let ke zé sé nek tör té ne te 
és cél ja, pár hu za mok és el té ré sek, ezek
okai; Az új szö vet sé gi le ve lek fel osz tá sa:
páli le ve lek: ta ní tó és pász to ri; egye te mes

Az apos to lok cse le ke de tei; 
A szi nop ti kus evan gé li u mok

5. Kor tör té ne ti is me re tek Jé zus és az apos to lok ko rá nak tör té ne ti
hát te re: az in ter tes ta men tá lis kor

A pa les ti nai zsi dó ság val lá si éle te, val lá si
moz gal mak, irány za tok: fa ri ze us,
esszé nus, szad du ce us, zé ló ta

II. Egy ház tör té net

6. Krisz tus egy há zá nak
tör té ne te

A Szent lé lek mun ká já ról  szóló bib li ai
ta ní tás; Az egy ház tör té nel mé nek kez de tei, 
fon tos for du ló pont jai: Pün kösd ese mé nyei, 
a ke resz tyén egy ház szü le té se,
õs ke resz tyén ség, az is ten tisz te let
li tur gi á ja, óka to li ciz mus,
ke resz tyén ül dö zé sek, a ke resz tyén ség,
mint ál lam val lás; 
Szer ze tes ren dek ki ala ku lá sa Ke le ten és
Nyu ga ton; Ke resz tes há bo rúk, avig no ni
fog ság; Eret nek moz gal mak és az
ink vi zí ció; 
Elõ re for má ci ós tö rek vé sek: Wyc lif és
Husz; A re for má ció né met és sváj ci ága;
Az el len re for má ció Eu ró pá ban, a je zsu i ta
rend; A pro tes táns or to do xia és a
pi e tiz mus; 
A pu ri ta niz mus; Az öku me ni kus
moz gal mak kez de tei; 
A ka to li ciz mus és a 
pro tes tan tiz mus a XX. szá zad ban;
Ki emel ke dõ egy ház tör té ne ti
sze mé lyi sé gek pél dák Krisz tus el kö te le zett 
kö ve té sé re: Au gus ti nus, I. Ist ván, As si si
Fe renc, Lut her Már ton, Zwing li Ul rich,
Kál vin Já nos

Nyu gat és Ke let el té rõ fej lõ dé se, a nagy
egy ház sza ka dás; 
Ke le ti és nyu ga ti nagy egy ház atyák, a
ko rai ke resz tyén ség dog mái;

A fel vi lá go so dás, egy ház el le nes
irány za tok

Al bert Schwe it zer Di et rich 
Bon ho ef fer Te réz anya
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Kö ve tel mé nyek

Té ma kö rök Kö zép szint Emelt szint

7. A sa ját fe le ke zet
tör ténete

A sa ját fe le ke zet ki ala ku lá sa, an nak okai,
tör té ne té nek fon tos pont jai: A re for má ció
ta na i nak el ter je dé se Ma gyar or szá gon;
Ki emel ke dõ sze mé lyi sé gei: Dé vai Bíró
Má tyás, Sztá rai Mi hály Sze ge di Kis
Ist ván, Kál mán cse hi Sán ta Már ton, Hu szár 
Gál; A re for má ció és a mû ve lõ dés
össze kap cso ló dá sa: Mé li usz Ju hász Pé ter,
Dá vid Fe renc, Ká ro li Gás pár, Szen ci
Mol nár Al bert; A bé csi bé ké tõl a szat má ri
bé ké ig (Bocs kai Ist ván) – a Habs burg
ud var val lás po li ti ká ja: 
1606–1711: el len re for má ció, a
gyász év ti zed, gá lya rab pré di ká to rok; 
Az er dé lyi fe je de lem ség val lás po li ti ká ja:
1571–1690. Beth len Gá bor, I. Rá kó czi
György, Lo rántf fy Zsu zsán na; Csen des
el len re for má ció: A ma gyar
pro tes tan tiz mus hely ze te III. Ká roly és
Má ria Te ré zia ural ko dá sa ide jén;
II. Jó zsef val lás po li ti ká ja, a Tü rel mi
Ren de let; A két vi lág há bo rú kö zöt ti
egy ház tör té ne te: Mak kai Sán dor, Bal ta zár 
De zsõ, Ra vasz Lász ló, Ré vész Imre;
Ál lam és egy ház vi szo nya a 
II. vi lág há bo rú után: Egyez mény 1948,
ál la mo sí tá sok; Be recz ky Al bert, Pap
Lász ló, Or dass La jos

Ma gyar or szá gi hit val lá sok, 
zsi na tok, 
ká no nok, te o ló gi ák

A deb re ce ni al kot má nyo zó zsi nat 1881.;
A bel misszió irány za tai és fõbb kép vi se lõi:
Sza bó Ala dár, Ba logh Fe renc, 
Kiss Fe renc;

A szol gá ló egy ház te o ló gi á ja

III. Dog ma ti ka

8. Az egy ház ta ní tá sa A ke resz tyén egy ház ta ní tá sá nak alap ve tõ
té te lei: Is ten meg is me ré se, a ki je len tés
( Istenérvek); Kü lö nös ki je len tés, 
az Ige hár mas alak ja re for má to ri
fel fo gás ban; Az em ber Is ten
szö vet sé gé ben; Evan gé li um a tör vény ben;
A ke resz tyén hit; Egye te mes hit val lá sok;
Is ten rõl, mint Szent há rom ság ról; 
A te rem tõ, Min den ha tó Atya; Az is ten i
gond vi se lés; Jé zus Krisz tus sze mé lye 
és tit ka;
Jé zus Krisz tus pró fé tai, fõ pa pi és ki rá lyi
tisz te; A Szent lé lek sze mé lye és mun ká ja;
Az anya szent egy ház; A sák ra men tu mok:
ke reszt ség és úr va cso ra; Az  eljövendõ
vi lág és az örök élet; A sa ját  felekezet
dog ma ti kai ta ní tá sa: A re for má to ri
gon dol ko dás jel leg ze tes sé gei: so lus
Chris tus, sola gra tia, sola fide, sola
Scrip tu ra; 
Az üdv tör té net alap igaz sá ga i nak
vizs gá la ta, Is ten mind nyá jun kat 
eggyé tesz Krisz tus ban: öku me ni kus
moz gal mak, a II. va ti ká ni
zsi nat

A ke gyel mi ki vá lasz tás ta ní tá sa

A lát ha tó és lát ha tat lan egy ház

A fe le ke ze tek ki ala ku lá sa, a hit vé de lem
alap jai, a XIX–XX. szá za di
unió tö rek vé sek
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Té ma kö rök Kö zép szint Emelt szint

IV. Az egy há zi esz ten dõ

9. Ün ne pek, ün ne pi
idõ sza kok

Az egy há zi esz ten dõ ün ne pei, ün ne pi
idõ sza kai, a sa ját fe le ke zet ün ne pei, az
ün ne pek gyö ke rei, je len tõ sé ge: Ad vent,
ka rá csony, böjt, vi rág va sár nap,
nagy pén tek, hús vét, ál do zó csü tör tök,
pün kösd,  újkenyér, új bor, ok tó ber 31, a
re for má ció em lék nap ja; Az ün ne pek
li tur gi á ja; A  református is ten tisz te let és
ke gyes ség

Li tur gi kus szö ve gek: a re for má tus
is ten tisz te let fo gal ma i nak is me re te,
apos to li  köszöntés, elõ fo hász, lek ció,
tex tus, a sák ra men tu mok sze rez te té si igéi,
a ka zu á lék vo nat ko zó szö ve gei

V. A ke resz tyén er köl csi élet – eti ka

10. A ke resz tyén ség
er köl csi ta ní tá sa

Az ó szö vet sé gi és a jé zu si eti ka: Az em ber 
fel ada ta a vi lág ban, fe le lõs sé günk a
te rem tett vi lág, az élet vé del me és
em ber tár sa ink iránt: Er kölcs, er köl csi
dön tés, eti ka fo gal ma; Az er kölcs
ke resz tyén meg íté lé se a bûn és ke gye lem
fé nyé ben; Ki cso da az em ber? A tör vény
átka és hasz na; A bel sõ tör vény: a
lel ki is me ret; Sza bad ság és rend;
A ke resz tyén eti ka nor mái a csa lá di élet,
mun ka és tár sa dal mi élet te rü le tén 
A Tíz pa ran cso lat eti kai üze ne te: más
is te nek, az Egy és ki áb rá zol ha tat lan Is ten
tisz te le te, Is ten ne vé vel élni és vissza él ni,
az idõ rend je, ün ne pek és hét köz na pok, a
mun ka és pi he nés, a te rem tett vi lág
nyu gal ma, öko ló gi ai eti ka, kul tú ra,
ci vi li zá ció, tech ni ka, szü lõk, gyer me kek,
sze re lem, há zas ság, vá lás, sze xu a li tás,
csa lád, nem ze dé kek, szü lõ föld, haza; Az
élet vé del me: szen ve dély be teg sé gek,
abor tusz, eu ta ná zia, gén tech no ló gia,
ön gyil kos ság, ha lál bün te tés; Ke resz tyén
em ber a gyü le ke zet ben és a tár sa da lom ban

Az élet transz cen dens meg ala po zá sá nak
igé nye

A ke resz tyén di akó nia hét köz na pi
meg élé si for mái; 
Hi va tás, mun ka, tu laj don; 
A mé dia sze re pe éle tünk ben, a
ma ni pu lá ció ve szé lye; 
To le ran cia és meg al ku vás

,,

– 39. szá mú mel lék le te, II. A vizs ga le írá sa cím, Kö zép szin tû vizs ga cím, Szó be li vizs ga cím, Ér té ke lés al cím alat ti üres ol dal szö ve ge a kö vet ke zõ:
(CD 301. oldal): 

,,Ér té ke lés
A szó be li vizs ga tel je sít mény ma xi má lis pont ér té ke 50 pont. A nyel vi és iro dal mi alté tel ki fej té sét a szak ta nár együt te -

sen ér té ke li. A vizs gá zó a fe le le té re egy összeg zõ pont szá mot kap. A vizs ga tel je sít mény ér té ke lé se a kö vet ke zõ ál ta lá nos 
ér té ke lé si kri té ri u mo kat tar tal ma zó ér té ke lé si út mu ta tó al kal ma zá sá val tör té nik:

TARTALOM
25 pont

ELÕADÁSMÓD
25 pont

– Iro dal mi, nyelv ta ni és kul tu rá lis tájéko zottság – Vi lá gos, ta golt szö veg- és mondatszer kesztés

– Tár gyi tu dás – Lé nyeg ki eme lés

– Gon do lat gaz dag ság – Lo gi kus ér ve lés

– Rend sze re zés – Meg fe le lõ szó hasz ná lat

– Ért he tõ elõ adás mód

A BESZÉDMÛ (A NYELVI ÉS IRODALMI FELELET EGYÜTTESEN)

50 pont
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TARTALMI MINÕSÉG

El ér he tõ pont szám: 25 pont

Tel je sít mény tar to mány: 25–20 pont
A vizs gá zó – a té te lé nek meg fe le lõ (át fo gó) össze füg gé sek, gon do la tok, meg ál la pí tá sok ön ál ló köz lé sé vel bi zo nyít ja,

hogy jól érti és is me ri a té tel té má ját (össze füg gé se it, fõ kér dé se it). Meg fo gal maz za a té tel kí ván ta ér té ke lõ vé le mé nyét.
Nyel vi, iro dal mi is me re te it meggyõ zõ en al kal maz za, ki fej té sét re le váns pél dák kal tá maszt ja alá. A fel adat meg ol dá sa
min den lé nye ges ele mé ben meg gyõ zõ.

Tel je sít mény tar to mány: 19–10 pont
A té tel ki fej té se lé nye gé ben ön ál ló, a fõbb meg ál la pí tá sok lé nye gé ben helyt ál ló ak. A té tel ki fej té se rend sze re zés re

 törekvõ, de né hány tar tal mi elem bi zony ta lan, eset leg hi á nyos. A fe le let ki fe je zi a fe le lõ té má val kap cso la tos vé le mé -
nyét. Elõ for dul hat némi fe lü le tes ség, túl zott ál ta lá no sí tás, ir re le váns nar rá ció.

Tel je sít mény tar to mány: 9–0 pont
A vizs gá zó a té tel té má ját nem is me ri ki e lé gí tõ en, de ren del ke zik a fel adat meg ol dás hoz tar to zó össze füg gé sek,

 tények, mû vek, fo gal mak tö re dé kes is me re té vel. A fe le let hez szük sé ges a kér de zõ ta nár se gít sé ge.

ELÕADÁSMÓD

El ér he tõ pont szám: 25 pont

Tel je sít mény tar to mány: 25–20 pont
Az elõ adás mód ön ál ló, fo lya ma tos, ért he tõ. A fe le let gon do la ti íve ren de zett, át lát ha tó. Az ér ve lés, ki fej tés szer ke ze te

meg gyõ zõ; a vizs gá zó el ke rü li a lé nyeg te len ele me ket, ki té rõ ket. Fo ga lom hasz ná la ta vi lá gos, pon tos, szó kin cse gaz dag,
egé szé ben meg fe lel a téma és a vizs ga hely zet nyel vi, sti lá ris re gisz te ré nek.

Tel je sít mény tar to mány: 19–10 pont
A té tel ki fej té se, a mon dan dó el ren de zé se, gon do la ti íve ál ta lá ban át lát ha tó. Az elõ adás mód eset leg né hol aka do zó,

kö rül mé nyes. Fo ga lom hasz ná la ta, szó kin cse a té má nak meg fe le lõ, csak né hány ki sebb nyel vi, sti lisz ti kai, mon dat szer -
kesz té si hiba for dul hat elõ ben ne.

Tel je sít mény tar to mány: 9–0 pont
A fe le let gon do lat me ne te nem vagy ke vés sé azo no sít ha tó. A fe le let nem elég gé fo lya ma tos, ér ve lé se bi zony ta lan,

 kevéssé el fo gad ha tó. A nyel vi, sti lisz ti kai ki fe je zés mód ja nem igé nyes (pl. bi zony ta lan mon dat szer kesz tés, sze gé nyes
szó kincs).”

– 56. szá mú mel lék le te, II. A vizs ga le írá sa cím, Kö zép szin tû és Emelt szin tû vizs ga cím, Szó be li vizs ga cím, A szó be li vizs ga rész ér té ke lé se al cím táb lá za -
tát kö ve tõ rész tagolása (CD 410. és 414. oldal) helyesen: 

,,A fel adat meg ér té se, té ma tar tás, a lé nyeg ki eme lé se
Ho gyan tud ja hang sú lyoz ni a lé nye ges dol go kat?
Elv eszik-e a rész le tek ben, vagy tisz tá ban van a téma súly pon ti ré sze i vel?
Tar tal maz-e min den lé nye ges ele met, ami az adott té ma kör höz szük sé ges?

Fo gal mak (ill. esz kö zök) is me re te, de fi ni á lá sa és al kal ma zá sa
A fo gal mak (ill. esz kö zök) is me re te
A fo gal mak de fi ni á lá sa és al kal ma zá sa

A szak nyelv al kal ma zá sa
Mennyi re pon tos a fo gal ma zá sa?
Szak ki fe je zé sek kor rekt hasz ná la ta.
Mi lyen sú lyú ak a be ta nult, de meg nem ér tett tan anya gok?

A fel adat fel épí tett sé ge, a téma tel jes sé ge
Mi lyen az idõ be osz tá sa?
A tár gyi té ve dé se ket hi á nyos ság ként kell figye lembe ven ni

Vi lá gos ság, nyelv he lyes ség, a fe le let fel épí té se
A vizs gá zó egész mon da tok ban, fo lya ma to san fej ti ki a gon do la ta it.
Sza ba to san fo gal maz.
A fe le let szer ke ze te al kal mas a téma ki fej té sé re. (A fe le let lo gi kai fel épí té sé nek ér té ke lé se.)

Kom mu ni ka tív kész ség
A vizs gá zó nak az adott té ma kör ben ak kor is kell egy kér dést fel ten ni, ha egyéb ként a fo lya ma tos fe le le té vel erre nem adott

okot. Ez zel a vizs gá zó kom mu ni ka tív kész sé gét, ru gal mas gon dol ko dá sát, al kal maz ko dó ké pes sé gét le het ér té kel ni.”
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(414. oldal)
,,A fel adat meg ér té se, té ma tar tás, a lé nyeg ki eme lé se
Ho gyan tud ja hang sú lyoz ni a lé nye ges dol go kat?
Elv eszik-e a rész le tek ben, vagy tisz tá ban van a téma súly pon ti ré sze i vel?
Tar tal maz-e min den lé nye ges ele met, ami az adott té ma kör höz szük sé ges?
Lát ja-e az össze füg gé se ket a téma egyes rész ele mei kö zött?

Fo gal mak (il let ve esz kö zök) is me re te, de fi ni á lá sa és al kal ma zá sa
A fo gal mak (il let ve esz kö zök) is me re te.
A fo gal mak de fi ni á lá sa és al kal ma zá sa.

A szak nyelv al kal ma zá sa
Mennyi re pon tos a fo gal ma zá sa?
Szak ki fe je zé sek kor rekt hasz ná la ta.
Mi lyen sú lyú ak a be ta nult, de meg nem ér tett tan anya gok?

A fel adat fel épí tett sé ge, a téma tel jes sé ge
Mi lyen az idõ be osz tá sa?
A tár gyi té ve dé se ket hi á nyos ság ként kell figye lembe ven ni.

Vi lá gos ság, nyelv he lyes ség, a fe le let fel épí té se
A vizs gá zó egész mon da tok ban, fo lya ma to san fej ti ki a gon do la ta it.
Sza ba to san fo gal maz.
A fe le let szer ke ze te al kal mas a téma ki fej té sé re. (A fe le let lo gi kai fel épí té sé nek ér té ke lé se)

Kom mu ni ka tív kész ség
A vizs gá zó nak az adott té ma kör ben ak kor is kell egy kér dést fel ten ni, ha egyéb ként a fo lya ma tos fe le le té vel erre nem adott

okot. Ez zel a vizs gá zó kom mu ni ka tív kész sé gét, ru gal mas gon dol ko dá sát, al kal maz ko dóké pes sé gét kell ér té kel ni.”

– 59. szá mú mel lék le te, II. A vizs ga le írá sa cím, Kö zép szin tû és Emelt szin tû vizs ga cím, Szó be li vizs ga cím, A szó be li té tel sor tar tal mi és for mai jel lem zõi
al cím hez tar to zó szöveg (CD 431–432. és 434. ol dal) tördelése he lye sen: 

„A szó be li vizs ga té ma kö rei:

Öl töz kö dés kul tú ra:
A di vat tal kap cso la tos alap fo gal mak.
Szak mai in for má ci ók, di vat tren dek be szer zé si for rá sai.
A di vat ter ve zés fo gal ma, fel ada tai.
Az öl tö zet ki ala ku lá si fo lya ma ta.
Az öl töz kö dés tör té net fõbb sza ka szai.
A ter mé sze ti né pek, az õs kor öl tö ze te.
Az óko ri egyip to mi, gö rög, ró mai öl tö ze tek.
A ro mán ko ri vi se le tek.
A gó ti ka ko rá nak öl tö ze tei.
Re ne szánsz vi se le tek.
Ba rokk és ro ko kó vi se le tek.
Klasszi ciz mus ko rá nak öl tö ze tei.
A fran cia for ra da lom és di rek tó ri um kor sza ká nak öl tö ze tei.
A ro man ti ka öl tö ze tei.
A bi e der me i er kora.
A sze cesszió és art deco öl tö ze tei.
Az 1920-as évek öl tö ze tei.
A XX. szá zad vi se le tei, di vat irány za tai.

Könnyû ipar ban al kal ma zott anya gok:
A könnyû ipar ban hasz nált alap anya gok faj tái.
Az alap anya gok fi zi kai és ké mi ai jel lem zõi.
A tex til ipa ri szá las anya gok cso por to sí tá sa.
A szá las anya gok fi zi kai és ké mi ai tu laj don sá gai.
A bõr ipa ri nyers anya gok faj tái, a nyers bõr szer ke ze ti fel épí té se, to po grá fi á ja.
A szõr me ipar ban hasz nált prém faj ták, a szõr me to po grá fi á ja.
A könnyû ipar ban hasz nált ra gasz tók faj tái, jel lem zõi, ra gasz tá si kö té sek ki ala kí tá sa.
A könnyû ipar ban hasz nált kel lé kek faj tái, jel lem zõi, ki vá lasz tá si szem pon tok.
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A fo nás fo gal ma, fo na lak jel lem zõi.
A cér ná zás fo gal ma, a cér ná zás jel lem zõi, a var ró cér nák al kal ma zá sa.
A szö vet ké szí tés elve, a szö vés me ne te.
Alap kö té sek faj tái, jel lem zõi.
A kö tött-hur kolt kel mék jel lem zõi.
A nem szõtt-kel mék faj tái, jel lem zõi.
A bõr gyár tás fo lya ma ta.
A szõr me ké szí tés fo lya ma ta.
A mû bõ rök faj tái, elõ ál lí tá sa.
A ci põ ipa ri talp mû bõ rök faj tái, alap anya gai.

Té tel tí pu sok
Min den szó be li té tel két rész bõl („A” és „B”) te võ dik össze. Az „A” fel adat az Öl töz kö dés kul tú ra, a „B” fel adat a

Könnyû ipar ban al kal ma zott anya gok té ma kö rei. Min den fel adat egy té ma kör ál ta lá nos be mu ta tá sát és a té ma kör meg ha -
tá ro zott ré sze i nek rész le te sebb ki fej té sét igény li.

A té tel cí mek jel lem zõi, össze ál lí tá suk
A szó be li té te lek cí mét és rész le te it az elõ írt té ma kö rök és vizs ga kö ve tel mé nyek alap ján kell meg ha tá roz ni. A té te lek

össze ál lí tá sá nál tö re ked ni kell a vál to za tos, a prob lé ma meg ol dást ösz tön zõ, az al kal ma zó tu dás be mu ta tá sát elõ se gí tõ,
egy ér tel mû meg fo gal ma zá sok ra.”

(434. oldal)
,,A szó be li té tel sor tar tal mi és for mai jel lem zõi

A Könnyû ipa ri alap is me re tek szó be li vizs ga té tel „A” ré sze az öl töz kö dés kul tú ra, „B” ré sze a könnyû ipar ban al kal ma -
zott anya gok köz pon ti kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott is me re te i nek be mu ta tá sát igény li a vizs gá zók tól. A szó be li
vizs gán ad ké pet a vizs gá zó ar ról, hogy ké pes-e az egyes té ma ré sze ket sza ba to san elõ ad ni, ér tel mez ni, meg ma gya ráz ni,
az össze füg gé se ket al kal maz ni, és a szük sé ges össze ha son lí tá so kat el vé gez ni.

A szó be li vizs gán a vizs gá zó a ki hú zott té tel kér dé se i re vá la szol.

A szó be li té ma kö rei meg egyez nek a kö zép szint té ma kö re i vel, azon túl össze füg gé sek, elem zé sek be mu ta tá sa.

A szó be li vizs ga té ma kö rei:

Öl töz kö dés kul tú ra:
A di vat tal kap cso la tos alap fo gal mak.
Szak mai in for má ci ók, di vat tren dek be szer zé si for rá sai.
A di vat ter ve zés fo gal ma, fel ada tai.
Az öl tö zet ki ala ku lá si fo lya ma ta.
Az öl töz kö dés tör té net fõbb sza ka szai.
A ter mé sze ti né pek, az õs kor öl tö ze te.
Az óko ri egyip to mi, gö rög, ró mai öl tö ze tek.
A ro mán ko ri vi se le tek.
A gó ti ka ko rá nak öl tö ze tei.
Re ne szánsz vi se le tek.
Ba rokk és ro ko kó vi se le tek.
Klasszi ciz mus ko rá nak öl tö ze tei.
A fran cia for ra da lom és di rek tó ri um kor sza ká nak öl tö ze tei.
A ro man ti ka öl tö ze tei.
A bi e der me i er kora.
A sze cesszió és art deco öl tö ze tei.
Az 1920-as évek öl tö ze tei.
A XX. szá zad vi se le tei, di vat irány za tai.

Könnyû ipar ban al kal ma zott anya gok:
A könnyû ipar ban hasz nált alap anya gok faj tái.
Az alap anya gok fi zi kai és ké mi ai jel lem zõi.
A tex til ipa ri szá las anya gok cso por to sí tá sa.
A szá las anya gok fi zi kai és ké mi ai tu laj don sá gai.
A bõr ipa ri nyers anya gok faj tái, a nyers bõr szer ke ze ti fel épí té se, to po grá fi á ja.
A szõr me ipar ban hasz nált prém faj ták, a szõr me to po grá fi á ja.
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A könnyû ipar ban hasz nált ra gasz tók faj tái, jel lem zõi, ra gasz tá si kö té sek ki ala kí tá sa.
A könnyû ipar ban hasz nált kel lé kek faj tái, jel lem zõi, ki vá lasz tá si szem pon tok.
A fo nás fo gal ma, fo na lak jel lem zõi.
A cér ná zás fo gal ma, a cér ná zás jel lem zõi, a var ró cér nák al kal ma zá sa.
A szö vet ké szí tés elve, a szö vés me ne te.
Alap kö té sek faj tái, jel lem zõi.
A kö tött-hur kolt kel mék jel lem zõi.
A nem szõtt-kel mék faj tái, jel lem zõi.
A bõr gyár tás fo lya ma ta.
A szõr me ké szí tés fo lya ma ta.
A mû bõ rök faj tái, elõ ál lí tá sa.
A ci põ ipa ri talp mû bõ rök faj tái, alap anya gai.”

– 65. szá mú mel lék le te, II. A vizs ga le írá sa cím, Kö zép szin tû vizs ga cím, össze sí tõ táb lá za tá ban az írás be li vizs ga rész össze sen 100 pont (I. és II. fel adat lap 
együt te sen), te hát cel la össze vo nás szük sé ges (CD 461. oldal). Helyesen:

„KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA

Kö zép szint

Írás be li vizs ga Szó be li vizs ga

180 perc 15 perc

100 pont 50 pont

I. Fel adat lap II. Fel adat lap Kép vagy egy sze rû meg -
fogalmazású an gol vagy

né met nyel vû le vél, nyom -
ta tott in for má ci ós anyag

alap ján is me re tek köz ve tí té -
se an gol vagy né met 

nyel ven

Kép hez vagy egy sze rû meg -
fo gal ma zá sú an gol vagy 
né met nyel vû le vél hez,
nyom ta tott in for má ci ós

anyag hoz kap cso ló dó an a
fel tett kér dé sek re vá lasz -
adás an gol vagy né met

nyel ven

10 perc 170 perc

Dik tá tum Hi va ta los le vél vagy irat 
ké szí té se

100 pont

,,

– 84. szá mú mel lék le te, II. A vizs ga le írá sa cím, A vizs gán hasz nál ha tó se géd esz kö zök címû táb lá zat Emelt szint cím, Szó be li vizs ga cím 1. sora
(CD 557. ol dal) helyesen: 

„A vizs gán hasz nál ha tó se géd esz kö zök

Kö zép szint Emelt szint

Szó be li vizs ga Írás be li vizs ga Szó be li vizs ga

A vizs gá zó biz to sít ja NINCS Bár mi lyen egy nyel vû
és/vagy két nyel vû
nyom tatott, nem
en cik lo pé di kus szó tár

NINCS

,,

(Nyom da hi ba)
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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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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.4413 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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.



I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va -
ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det az E-köz szol gál ta tá sok fõosz -

tálya Lo gisz ti kai és Ügy ke ze lé si osz tály lo gisz ti kai ügy in té zõ 

mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3939

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va -

ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det az E-köz szol gál ta tá sok fõosz -
tálya Lo gisz ti kai és Ügy ke ze lé si osz tály irat tá ri ügy in té zõ mun -

ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3940

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va -
ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det az In for ma ti kai Szol gál ta tá si fõ -

osz tály Köz pon ti Disz pé cse ri osz tá lya rend szer gaz da mun ka kö -

ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3940

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va -

ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det az Ok mány- és Jár mû ha tó sá gi
Ügyek fõ osz tá lya Ok mány ha tó sá gi osz tály igaz ga tá si ügy in té zõ

mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3941

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va -
ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det a Ha tó sá gi és Fel ügye le ti fõ osz -

tály Sze mé lyi adat- és Lak cím-nyil ván tar tá si osz tá lya adat ke ze lé si 

ügy in té zõ mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3942

A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (1014 Bu da pest, Tán csics

u. 1.) pá lyá za tot hir det a Gaz da sá gi Igaz ga tó sá gon in gat lan gaz -
dál ko dá si ügy in té zõ ál lás hely be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . 3943

Bu da pest III. Ker. Ó bu da-Bé kás me gyer Pol gár mes te ri Hi va ta la a

köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí tott 1992. évi
XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.) pá lyá za tot hir det

bi zott sá gi re fe rens mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . 3944

Bu da pest III. Ker. Ó bu da-Bé kás me gyer Pol gár mes te ri Hi va ta la a

köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí tott 1992. évi
XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.) pá lyá za tot hir det

ki sebb sé gi re fe rens mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . 3944

Ó bu da-Bé kás me gyer Köz te rü let-fel ügye let (Bu da pest III., Ju hász

Gyu la u. 10.) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do -

sí tott 1992. évi XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.)
pá lyá za tot hir det la kos sá gi ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re . . . 3945

Ó bu da-Bé kás me gyer Köz te rü let-fel ügye let (Bu da pest III., Ju hász
Gyu la u. 10.) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do -

sí tott 1992. évi XXI II. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban: Ktv.)

pá lyá za tot hir det köz te rü let-fel ügye lõ mun ka kör be töl té sé re . . . 3945

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság pá lyá za tot ír ki in for ma ti kai

osz tály ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3946

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság Jo gi és Igaz ga tá si fõ osz tá lya 
pá lyá za tot ír ki jog ta ná csos/jo gi szak ér tõ mun ka kör be ha tá ro zat -

lan, il let ve ha tá ro zott idõ tar tam ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3946

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság Pénz ügyi fõ osz tá lya pá lyá -

za tot ír ki szál lí tó szám la-ik ta tó mun ka kör be . . . . . . . . . . . . . . . 3947

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gye Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det a

 Megyei Pe da gó gi ai, Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té zet (4400

Nyír egy há za, Bú za u. 5.) igaz ga tói ál lás he lyé nek be töl té sé re . . 3947

2007/43. szám H I V A T A L O S   É R T E S Í T Õ 3937

Budapest, 2007. de cem ber 27–29.
Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/52. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

T A R T A L O M

FELHÍVÁS!
Fel hív juk tisz telt elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett

2008. évi elõ fi ze té si ára ink ra



Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gye Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det a
 Bujtosi Sza bad idõ Csar nok és Me gyei Sport in té zet (4400 Nyír -

egy há za, Gé za u. 8–16.) igaz ga tói mun ka kö ré nek be töl té sé re . . 3948

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gye Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det a

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak
Igaz ga tó sá ga (4400 Nyír egy há za, Ben czúr tér 21.) igaz ga tói ál -

lás he lyé nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3948

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gye Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det a

Kan dó Kál mán Köz le ke dé si Szak kö zép is ko la, Gim ná zi um és
Dr. Bé res Jó zsef Kol lé gi um (4625 Zá hony, Kár pát út 4.) igaz ga tói 

ál lás he lyé nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3949

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gye Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det a Pe -
ré nyi Pé ter Ál ta lá nos Is ko la, Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is -

ko la és Kol lé gi um (4823 Nagy do bos, Fõ út 45.) igaz ga tói ál lás he -
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
az E-közszolgáltatások fõosztálya
Logisztikai és Ügykezelési osztály

logisztikai ügyintézõ 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
Logisztikai és Ügykezelési osztály logisztikai ügyintézõ
munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 127. pontjában az
ügyintézõ II-es besorolási osztályra vonatkozóan megje-
lölt: középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzett-
ség; közgazdasági szakközépiskolai általános ügyintézõ
titkár (menedzserasszisztens) szakképzettség; középisko-
lai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú
(ügyintézõi szintû) pénzügyi-számviteli, általános gazda-
sági és statisztikai ügyintézõ, vállalkozási ügyintézõ, igaz-
gatási ügyintézõ-ügykezelõ, jogi asszisztens, ügyvitel-
szervezõi és rendszerszervezõi, számítástechnikai szakké-
pesítés vagy katonai kiképzõ, védelmi igazgatási szakelõ-
adó, honvéd zászlós, honvéd tiszthelyettes szakképesítés
megléte.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a
kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas-
ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti
magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

Az E-közszolgáltatások fõosztálya Logisztikai és Ügy-
kezelési osztály logisztikai ügyintézõjének feladatkörét
képezi:

– közremûködik a Központi Okmányiroda tevékenysé-
géhez szükséges rendszámok, biztonsági okmányok és
kellékanyagok megrendelésében, kezeli ezek számítógé-
pes nyilvántartását és raktárkészletét, valamint biztosítja
az ügyintézõk részére történõ kiadást,

– végzi a telephely irodaszer-ellátmányának bevétele-
zését, tárolását, biztosítja az igény szerinti kiadást.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A logisztikai ügyintézõ jogállására, illetményére és jut-

tatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati
szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés
– 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postai úton a Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tala Személyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Bu-
dapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 10 munkanapon belül.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Lo-
gisztikai és Ügykezelési osztály logisztikai ügyintézõ pá-
lyázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-

ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtásának határideje lejártától számított 10. munkanap.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban: a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
az E-közszolgáltatások fõosztálya
Logisztikai és Ügykezelési osztály

irattári ügyintézõ 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 Lo-
gisztikai és Ügykezelési osztály irattári ügyintézõ munka-
körének betöltésére az alábbi feltételekkel:

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 31. pontjában az
ügyintézõ II-es besorolási osztályra vonatkozóan megje-
lölt középiskolai végzettség és iratkezelõ, ügyvitelszerve-
zõ szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ
szerint: könyvtáros asszisztens vagy számítástechnikai
szakképesítés megléte.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– ügyiratkezelés területén szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló okiratok, dokumentumok fény-

másolatát,
– 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.

A Logisztikai és Ügykezelési osztály irattári ügyintézõ-
jének feladatkörét képezi:

– a közszolgáltatásokért felelõs elnökhelyettes irányí-
tása alá tartozó szervezeti egységeknél keletkezõ, illetve
az oda érkezõ iratok átvétele, érkeztetése, iktatása és az
ügyintézõk felé történõ átadása,

– közremûködés a különbözõ telephelyeken mûködõ
szervezeti egységek iratainak továbbításában, valamint az
azoktól visszaérkezett iratok kezelése,

– küldemények továbbításra való elõkészítése,

– határidõs nyilvántartásba helyezett iratok kezelése,
az ügyiratok kiadásának biztosítása,

– az osztály – irattározással és az irattári anyagok õrzé-
si idejének lejártát követõ – selejtezéssel kapcsolatos tevé-
kenységének koordinálása.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az irattári ügyintézõ jogállására, illetményére és jutta-

tásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati
szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés
– 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 Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tala Személyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Bu-
dapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 10 munkanapon belül.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Lo-
gisztikai és Ügykezelési osztály irattári ügyintézõ pá-
lyázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-

ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtásának határideje lejártától számított 10 munkanap.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban: a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
az Informatikai Szolgáltatási fõosztály

Központi Diszpécseri osztálya
rendszergazda 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 Informatikai Szolgáltatási fõosztály
Központi Diszpécseri osztálya rendszergazda ügyintézõi
munkakörének betöltésére az alábbi feltételekkel:
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Pályázati feltételek
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 1. pontjában az ügy-
intézõ II-es besorolási osztályra vonatkozóan megjelölt
középfokú állami iskolai végzettségek valamelyikének
megléte,

– Windows XP operációs rendszer üzemeltetõi szintû
ismerete,

– szoftver- és hardverüzemeltetés elméleti és/vagy
gyakorlati ismerete.

Elõnyt jelent:
– ügyfélszolgálaton szerzett gyakorlat,
– közigazgatás területén eltöltött gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– angol nyelv alapszintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a
kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmasságát
igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

Az Informatikai Szolgáltatási fõosztály Központi Disz-
pécseri osztálya rendszergazda feladatkörét képezi:

– az okmányirodai informatikai rendszerek üzemelteté-
sének biztosítása érdekében elsõdleges helpdesk feladatok
ellátása,

– a beérkezõ problémák megoldása, kategorizálása és
adminisztrálása, illetve a problémák megfelelõ szakértõk
felé történõ továbbítása,

– az okmányirodai infrastruktúra üzemeltetési felada-
tainak menedzselése.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A rendszergazda ügyintézõ jogállására, illetményére és

juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati
szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés
– 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási

és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze-
mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest,
Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 10. nap.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Infor-
matikai Szolgáltatási fõosztály Központi Diszpécseri osz-
tálya rendszergazda ügyintézõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-

ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtásának végsõ határidejét követõ 10 napon belül.

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 Okmány- és Jármûhatósági Ügyek fõosztálya

Okmányhatósági osztály
igazgatási ügyintézõ munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.) 10. §
(1) bekezdése alapján pályázatot ír ki az Okmány- és Jár-
mûhatósági Ügyek fõosztálya Okmányhatósági osztály
igazgatási ügyintézõ munkakörének betöltésére az alábbi
feltételekkel:

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 129. pontjában meg-
jelölt szakképzettség megléte,

– angol, német vagy francia nyelv legalább egyikének
középfokú (tárgyalási szintû) ismerete,

– számítástechnikai ismeretek: World, Excel, Power
Point felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél eltöltött gyakorlat.
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A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a
kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés e) pontjában elõírt va-
gyonnyilatkozati kötelezettségének eleget tesz,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmasságát
igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

Az Okmány- és Jármûhatósági Ügyek fõosztálya Ok-
mányhatósági osztály igazgatási ügyintézõjének feladat-
körét képezi:

– közremûködik az elveszett, eltulajdonított, megsem-
misült diplomata-útlevélre, valamint külügyi szolgálati
útlevélre vonatkozóan figyelmeztetõ jelzés N.SIS-ben
(Schengeni Információs Rendszer nemzeti része) történõ
elhelyezésérõl, találás esetén pedig annak törlésérõl;

– közremûködik az úti okmány, a vezetõi engedély, va-
lamint a személyazonosító igazolvány eltulajdonítása mi-
att rendõrségen tett feljelentésrõl szóló értesítések fogadá-
sában és gondoskodik az eltulajdonítás tényének a szak-
nyilvántartáson történõ átvezetésében;

– ellátja a magánútlevél, a külföldön való további tar-
tózkodáshoz, illetve továbbutazáshoz szükséges ideigle-
nes magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél,
valamint a határátlépési igazolvány kiállításával, kiadásá-
nak megtagadásával, visszavonásával kapcsolatos elsõ fo-
kú hatósági feladatokat, a külföldre utazást korlátozó ren-
delkezés hatálya alatt álló magyar állampolgár részére en-
gedélyezi a külföldre utazást;

– továbbá elsõfokú hatósági jogkörben kérelemre vagy
hivatalból induló közlekedési igazgatási eljárás lefolytatá-
sa, amelynek tárgya a jármû forgalomból történõ kivonása,
P betûjelû ideiglenes rendszámtábla visszavonása, illetve
felmentés adása az ilyen rendszámtáblával ellátott jármû-
veket érintõ korlátozások alól, ellátja továbbá a jármû for-
galomból történõ kivonásával összefüggõ adatok jármû-
nyilvántartásban történõ rögzítését; az információs irodák-
tól érkezõ magyar igazolvány és magyar hozzátartozói
igazolvány iránti kérelmek fogadása, azok tartalmi és for-
mai szempontból történõ felülvizsgálata, szükség szerint
hiánypótlási felhívás kiadása, adateltérés, vagy hiányos
kérelem esetén az eljárás felfüggesztése, megkereséssel
fordulás a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szer-
vekhez, vagy további intézkedés kezdeményezése.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az igazgatási ügyintézõ jogállására, illetményére és jut-

tatásaira a Ktv., valamint a Közigazgatási és Elektronikus

Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati sza-
bályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés – 6 hó-
nap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze-
mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest,
Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 10 munkanapon belül.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Ok-
mányhatósági osztály igazgatási ügyintézõ pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-

ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtásának határideje lejártától számított 10 munkanap.

Az állás betöltésének várható idõpontja: a pályázat elbí-
rálását követõen a legrövidebb idõn belül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
a Hatósági és Felügyeleti fõosztály

Személyiadat- és Lakcímnyilvántartási osztálya
adatkezelési ügyintézõ munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot ír ki a Hatósági és Felügyeleti fõosztály Sze-
mélyiadat- és Lakcím-nyilvántartási osztályának adatke-
zelési ügyintézõ munkakörének betöltésére az alábbi felté-
telekkel:

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– jogi egyetemi vagy államigazgatási fõiskolai végzett-

ség megléte.
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Elõnyt jelent:
– OKJ szerinti: nyilvántartási és okmány-ügyintézõi

szakképesítés,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word és

Excel),
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– népesség-nyilvántartási vagy okmány-ügyintézõi te-

rületen szerzett tapasztalat.

Pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok, valamint nyelv-

vizsgáit igazoló okiratok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a
kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas-
ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti
magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Személyiadat- és Lakcímnyilvántartási osztály adat-
kezelési ügyintézõjének feladatkörét képezi:

– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek nyilvántartásba vételével összefüggõ feladatok
ellátása, külföldön bekövetkezett elhalálozásuk és névvál-
tozásuk adatainak nyilvántartásba vétele,

– a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá
tartozó polgárok egyedi adathibáinak vizsgálata, intézke-
dés a hiba megszüntetése érdekében,

– bel- és külföldi jogsegélykérelmek elbírálása, a dön-
tések kiadmányozásra történõ elõkészítése;

– saját nyilvántartott adatról szóló tájékoztatások és
igazolások, hatósági bizonyítványok kiállítása;

– tájékoztatás nyújtása az érdeklõdõ ügyfelek számára.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az adatkezelési ügyintézõ jogállására, illetményére és

juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati
szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kinevezés
– 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 Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tala Személyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Bu-
dapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 10 munkanapon belül.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Sze-
mélyiadat- és Lakcímnyilvántartási osztály adatkezelõi
ügyintézõ pályázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-

ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtásának határideje lejártától számított 10 munkanap.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban: a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(1014 Budapest, Táncsics u. 1.)

pályázatot hirdet
a Gazdasági Igazgatóságon

ingatlangazdálkodási ügyintézõ álláshely betöltésére

Feladatok:
Hivatal kezelésében lévõ ingatlanok hasznosításának

folyamatos biztosítása. Számítógépes ingatlan-nyilvántar-
tás karbantartása, amely az ingatlanokkal kapcsolatos be-
vételek és kiadások rögzítését is jelenti. Karbantartási és
kisebb felújítási igények felmérése, felülvizsgálata és
adott esetben lebonyolítása. Az ingatlanok üzemeltetésé-
hez kapcsolódó költségek csökkentési lehetõségeinek ki-
dolgozása és végrehajtása. Kinnlévõségek folyamatos el-
lenõrzése, fizetési késedelmek esetén a felszólítások meg-
írása és postázása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti 48. költségve-
tési feladatkörnél II. Besorolási osztályban meghatározott
középiskolai végzettség és OKJ szerinti mérlegképes
könyvelõi szakképesítés.

2007/52. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3943



A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön-

életrajzot,
– a képesítéseit igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Elõnyt jelent:
– szakmai gyakorlat,
– Word, Excel felhasználói szintû ismerete.

Az álláshely betölthetõ: 2008. január 1. napjától
A közszolgálati jogviszony határozott idõre, helyettesí-

tésre létesül.
Illetmény és az egyéb juttatások: a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. január 15.

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelent-
kezõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja,
amelynek várható idõpontja: 2007. január második fele.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Humánerõfor-
rás-gazdálkodási fõosztályon (1014 Budapest, Táncsics
Mihály u. 1. II. em. 202-ben).

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

A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a
Humánerõforrás-gazdálkodási fõosztály a 225-4876-os és
a 225-4979-es telefonszámon.

Budapest III. Ker. Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a alapján

(a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet

bizottsági referens munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Bizottsági üléseken való részvétel, a jegyzõkönyvek el-

készítése, a bizottsági határozatok végrehajtásának figye-
lemmel kísérése, a pályázatokkal kapcsolatos feladatok el-
látásában közremûködés.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– fõiskolai színtû igazgatásszervezõ szakképzettség,
– legalább két év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban eltöltött jogviszony,
– számítógép felhasználói színtû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. és
a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi
irodán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.). A borítékra
kérjük ráírni: „Bizottsági referens pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a városfejlesztési fõosztályvezetõtõl a 437-8515-ös
telefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gya-
korlója.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.

Budapest III. Ker. Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a alapján

(a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet

kisebbségi referens munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
A települési kisebbségi önkormányzatokkal való kap-

csolattartás, mûködésük és tevékenységük segítése, ese-
tenként üléseiknek jegyzõkönyvezése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
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– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– fõiskolai színtû igazgatásszervezõ szakképzettség,
– legalább két év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban eltöltött jogviszony,
– számítógép felhasználói színtû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.). A borítékra kér-
jük ráírni: „Kisebbségi referens pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a szervezési osztályvezetõtõl a 437-8585-ös telefon-
számon.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gya-
korlója.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Juhász Gyula u. 10.)

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a alapján

(a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet

lakossági ügyintézõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
A kerület közigazgatási határain belül a közterületek

rendszeres ellenõrzése, lakossági bejelentések fogadása és
kivizsgálása, az észlelt rendellenességek dokumentálása és
továbbítása vezetõ felé. E tevékenység során keletkezett ad-
minisztráció, nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,

– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– fõiskolai szintû igazgatásszervezõ vagy rendvédelmi

felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– öt év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép felhasználói színtû ismerete,
– környezetvédelmi ismeretek vagy e területen szerzett

tapasztalat, gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítá-
sa a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján tör-
ténik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 10. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.). A borítékra kér-
jük ráírni: „Lakossági ügyintézõ pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ
a munkaügyi osztályvezetõ 437-8605-ös telefonszámán.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Juhász Gyula u. 10.)

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. §-a alapján

(a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet

közterület-felügyelõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-

vényben és az Intézmény alapító okiratában meghatározott
közterület-felügyelõi feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
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– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel

egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett vég-
zettség; rendõr-szakközépiskolai végzettség; középiskolai
végzettség és rendõri szakképesítés vagy ezzel egyenérté-
kû más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és
közterület-felügyelõi vizsga.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban eltöltött jogviszony,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép felhasználói színtû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítá-
sa a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján törté-
nik. A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM
együttes rendeletben foglaltak szerinti egészségügyi, fizi-
kai és pszichikai alkalmasságról kiadott orvosi igazolás.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 10. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.). A borítékra kér-
jük ráírni: „Közterület-felügyelõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a munkaügyi osztályvezetõ 437-8605-ös telefon-
számán.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon
belül.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki

informatikai osztályvezetõi munkakör betöltésére

Feladat:
– az Informatikai osztály vezetése,
– az informatikai és telekommunikációs infrastruktúra

üzemeltetésének, kiszolgálásának felügyelete,

– az informatikai és telekommunikációs területtel kap-
csolatos számlák szakmai igazolása, szerzõdések keze-
lése, fejlesztések meghatározása,

– mobiltelefonokkal, kézi számítógépekkel kapcsola-
tos feladatok ellátása. Eszközök beszerzésének lebonyolí-
tása, konfigurálás, felsõvezetõi körnek támogatás nyúj-
tása,

– a központi kormányzati informatika kialakításában
való részvétel.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szakirányú informatikai végzettség (fõis-

kola vagy egyetem),
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat, (közigazgatásban

szerzett gyakorlat, PC-s és Microsoftos környezet elõnyt
jelent),

– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat,
– szakmai angolnyelv-tudás elõnyt jelent,
– jó kommunikációs képesség szóban és írásban,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci-

zitás.

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

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat Informatikai osztályve-
zetõi munkakörre”.

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

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

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Jogi és Igazgatási fõosztálya

pályázatot ír ki
jogtanácsos/jogi szakértõ munkakörbe

határozatlan, illetve határozott idõtartamra

Fõbb feladatai:
– a KSZF hatáskörébe tartozó jogalkotási feladatokban

való részvétel, jogi állásfoglalások elõkészítése,
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– közremûködés a belsõ szabályzatok összeállításában,
– a fõigazgatóság által kiírt közbeszerzési eljárások

elõkészítésében való részvétel,
– a KSZF által megkötésre kerülõ szerzõdések (külö-

nösen megbízási, vállalkozási) elkészítése, egyeztetése és
aláírásra való elõterjesztése.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közbeszerzési területen szerzett szakmai gyakorlat

elõnyt jelent,
– felhasználói színtû számítógépes ismeret.

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

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Jogtanácsos/jogi szakértõ”.

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

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

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Pénzügyi fõosztálya

pályázatot ír ki
szállítószámla-iktató munkakörbe

Fõbb feladatai:
– szállítóiszámla-iktatás, átutalások indítása a Forrás

SQL integrált adatfeldolgozási rendszerben,
– utalásos szállítói számlák ellenõrzése,
– szállítókkal való egyeztetés, levelezés,
– bankanyag szerelése, a teljesítési idõpontok rög-

zítése.

Pályázati feltételek:
– pénzügyi szakirányú középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– központi költségvetési szervnél szerzett gazdálkodá-

si gyakorlat, valamint

– integrált pénzügyi-számviteli rendszer használata so-
rán szerzett gyakorlat elõnyt jelent,

– precizitás, önállóság.

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

pályázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

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

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A borí-
tékon kérjük tüntesse fel: „Szállítószámla-iktató munka-
körre”.

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

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet

a Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési
és Képzési Intézet

(4400 Nyíregyháza, Búza u. 5.)
igazgatói álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemen szerzett tanári végzettség és szakkép-

zettség,
– legalább tíz év szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézményre vonatkozó vezetési programot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget tanúsító eredeti oklevelet, okleveleket

vagy annak, illetve azoknak közjegyzõ által hitelesített
másolatát,

– a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolá-
sokat.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módo-
sított 1992. évi XXXIII. törvény alapján, munkaviszonytól
függõen megegyezés szerint.

Az igazgatói megbízás idõtartama: 2008. június 1.–
2013. május 31-ig terjedõ 5 év.

Az állás elfoglalásának ideje: 2008. június 1.
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A pályázat benyújtásának helye: Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei fõjegyzõ (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.).

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Köz-
lönyben való megjelenést követõ naptól számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 15.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó pe-

dagógus szakvizsgával vagy közoktatás-vezetõi szakképe-
sítéssel, élõ idegennyelv-ismerettel, tanügy-igazgatási
gyakorlattal, vezetõi gyakorlattal is rendelkezik.

A Megyei Közgyûlés fenntartja azt a jogát, hogy – meg-
felelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet

a Bujtosi Szabadidõ Csarnok és Megyei Sportintézet
(4400 Nyíregyháza, Géza u. 8–16.)

igazgatói munkakörének betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézmény szakmai feladatainak ellátására vonat-

kozó vezetési programot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget tanúsító oklevelet, okleveleket vagy

azok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolá-

sokat.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módo-
sított 1992. évi XXXIII. törvény alapján, munkaviszonytól
függõen megegyezés szerint.

A vezetõi megbízás idõtartama: 2008. június 1.–2013.
május 31-ig terjedõ 5 év.

Az állás elfoglalásának ideje: 2008. június 1.
A pályázat benyújtásának helye: Szabolcs-Szatmár-Be-

reg megyei fõjegyzõ (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.).

A pályázat benyújtásának határideje: a Sportértesítõben
való megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 15.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó kul-

turális menedzser szakképesítéssel, élõ idegennyelv-isme-

rettel, vezetõi gyakorlattal, sportszervezési területen eltöl-
tött legalább 5 éves szakmai gyakorlattal is rendelkezik.

A Megyei Közgyûlés fenntartja azt a jogát, hogy – meg-
felelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Múzeumainak Igazgatósága

(4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)
igazgatói álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– az intézmény alaptevékenységének megfelelõ szak-

irányú egyetemi végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ tudományos tevékenység,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes

szakmai önéletrajzot,
– a tudományos minõsítést, tevékenységet tanúsító do-

kumentumokat,
– az intézményre vonatkozó vezetési programot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget tanúsító, közjegyzõ által hitelesített

oklevél, oklevelek másolatát,
– a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó igazolá-

sokat.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módo-
sított 1992. évi XXXIII. törvény alapján, munkaviszonytól
függõen megegyezés szerint.

A vezetõi megbízás idõtartama: 2008. július 1-jétõl
2013. június 30-ig terjedõ 5 év.

Az állás elfoglalásának ideje: 2008. július 1.
A pályázat benyújtásának helye: Szabolcs-Szatmár-Be-

reg megyei fõjegyzõ (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.).

A pályázat benyújtásának határideje: a Kulturális Köz-
lönyben való megjelenést követõ naptól számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 15.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó élõ

idegennyelv-ismerettel és vezetõi gyakorlattal is rendel-
kezik.

A Megyei Közgyûlés fenntartja azt a jogát, hogy – meg-
felelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet

a Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola,
Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium

(4625 Záhony, Kárpát út 4.)
igazgatói álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– középiskolai tanári egyetemi végzettség és szakkép-

zettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett

szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézményre vonatkozó vezetési programot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget tanúsító eredeti oklevelet, okleveleket

vagy annak, illetve azoknak közjegyzõ által hitelesített
másolatát,

– a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolá-
sokat.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módo-
sított 1992. évi XXXIII. törvény alapján, munkaviszonytól
függõen megegyezés szerint.

Az igazgatói megbízás idõtartama: 2008. augusztus 1.–
2013. július 31-ig terjedõ 5 év.

Az állás elfoglalásának ideje: 2008. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának helye: Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei fõjegyzõ (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.).

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Köz-
lönyben való megjelenést követõ naptól számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó pe-
dagógus szakvizsgával vagy közoktatás-vezetõi szakképe-
sítéssel, élõ idegennyelv-ismerettel és vezetõi gyakorlattal
is rendelkezik.

A Megyei Közgyûlés fenntartja azt a jogát, hogy – meg-
felelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet

a Perényi Péter Általános Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola és Kollégium

(4823 Nagydobos, Fõ út 45.)
igazgatói álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– gyógypedagógiai tanári végzettség és szakkép-

zettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett

szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézményre vonatkozó vezetési programot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget tanúsító eredeti oklevelet, okleveleket,

vagy annak, illetve azoknak közjegyzõ által hitelesített
másolatát,

– a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolá-
sokat.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módo-
sított 1992. évi XXXIII. törvény alapján, munkaviszonytól
függõen megegyezés szerint.

Az igazgatói megbízás idõtartama: 2008. augusztus 1.–
2013. július 31-ig terjedõ 5 év.

Az állás elfoglalásának ideje: 2008. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának helye: Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei fõjegyzõ (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.).

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Köz-
lönyben való megjelenést követõ naptól számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó pe-
dagógus szakvizsgával vagy közoktatás-vezetõi szakképe-
sítéssel, élõ idegennyelv-ismerettel és vezetõi gyakorlattal
is rendelkezik.

A Megyei Közgyûlés fenntartja azt a jogát, hogy – meg-
felelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése
pályázatot hirdet

az Éltes Mátyás Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium

és Pedagógiai Szakszolgálat
(4300 Nyírbátor, Debreceni u. 67.)
igazgatói álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– gyógypedagógiai tanári végzettség és szakkép-

zettség,
– legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett

szakmai gyakorlat,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézményre vonatkozó vezetési programot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget tanúsító eredeti oklevelet, okleveleket

vagy annak, illetve azoknak közjegyzõ által hitelesített
másolatát,

– a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolá-
sokat.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módo-
sított 1992. évi XXXIII. törvény alapján, munkaviszonytól
függõen megegyezés szerint.

Az igazgatói megbízás idõtartama: 2008. augusztus 1.–
2013. július 31-ig terjedõ 5 év.

Az állás elfoglalásának ideje: 2008. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának helye: Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei fõjegyzõ (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.).

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Köz-
lönyben való megjelenést követõ naptól számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó pe-
dagógus szakvizsgával vagy közoktatás-vezetõi szakképe-
sítéssel, élõ idegennyelv-ismerettel és vezetõi gyakorlattal
is rendelkezik.

A Megyei Közgyûlés fenntartja azt a jogát, hogy – meg-
felelõ pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Hahót község jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi-igazgatási munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: a 2008. január 1-jével alakuló
Hahót–Pölöskefõ Községek Körjegyzõsége pénzügyi fel-
adataiban való közremûködés, és fõként az igazgatási fel-
adatokban való részvétel (nyilvántartások vezetése, igaz-
gatási és egyéb ügyviteli feladatok ellátása).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.) Korm. rende-

let 1. sz. mellékletében meghatározottak figyelembevé-
telével.

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

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

Az illetmény megállapítása és az egyéb juttatások
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. tv. elõírásai szerint történik.

A pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséget.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 10 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõen Hahót–Pölöskefõ községek körjegy-
zõje – a polgármesterek egyetértésével – dönt.

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.

A pályázatot Hahót–Pölöskefõ községek körjegyzõje
részére kell benyújtani az alábbi címre: 8771 Hahót, Deák
F. u. 63. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a követ-
kezõ telefonszámon: (93) 363-047.
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Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Fõiskola alapító okirata

A Kecskeméti Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) ré-
szére 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, amely-
nek jogelõdei:

− a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola,
amely a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola lé-
tesítésérõl szóló 1969. évi 24. sz. tvr. és a Gépipari és
Automatizálási Mûszaki Fõiskola irányításáról, képzési
rendjérõl, valamint a kecskeméti Felsõfokú Gépipari és
Automatizálási Technikum átszervezésével kapcsolatos
átmeneti intézkedésekrõl szóló 1032/1969. (VIII. 31.) sz.
Korm. hat. alapján, a Felsõfokú Gépipari és Automatizá-
lási Technikum átszervezésével jött létre;

− a Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek törté-
neti elõzménye az 1910-ben megnyitott Mezõgazdasági
Szaktanítóképzõ Intézet, az 1917-ben, illetve 1918-ban
Kecskeméten létesített felekezeti tanítóképzõ intézetek,
közvetlen jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl szóló
1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló
1958. évi 26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958.
(M. K. 23.) MM számú utasítás alapján 1959-ben létreho-
zott felsõfokú Kecskeméti Óvónõképzõ Intézet és a Ma-
gyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló
1986. évi 13. sz. tvr. alapján létrejött Kecskeméti Tanító-
képzõ Fõiskola;

− a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kecskeméti
Kertészeti Fõiskolai Kara, amely a Kertészeti Egyetemen
Kertészeti Fõiskolai Kar létesítésérõl szóló 1038/1971.
(IX. 8.) Korm. hat. alapján vált az egyetem fõiskolai kará-
vá, a kecskeméti Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum át-
szervezésével.

1. Az intézmény hivatalos neve: Kecskeméti Fõiskola
– rövidített megnevezése: KF
– angol nyelvû megnevezése: Kecskemét College.

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: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-
helyei:

– 5000 Szolnok, Baross u. 37.,
– 7400 Kaposvár, Pázmány Péter u. 17.,
– 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.,
– 9999 Révkomárom (Szlovákia), Hradná ul. 2.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény

– neve: Kecskeméti Fõiskola Petõfi Sándor Gyakorló
Általános Iskola és Gyakorló Óvoda

– címe: 6000 Kecskemét, Budai u. 7.

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: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú tovább-
képzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó
rendszerben fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõ-
oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.
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– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– A gyakorlati képzés megvalósítása érdekében tangaz-
daságot üzemeltet.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgaz-
daság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó
külön jogszabályok rendelkezése szerint.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi
és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a
hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.

– Az oktatási, a kutatási és mûvészeti tevékenységek
színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsola-
tait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv-, jegyzet- és elektronikus adathordozó-ki-
adást, taneszköz-fejlesztést végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv-, jegyzet- és interaktív elekt-
ronikus oktatásisegédanyag-ellátást, könyvtári és labora-
tóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és
sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatáso-
kat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, munkaerõ-piaci
esélyeinek növelését, egészséges életvitelét és egészség-
ügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásban lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,

92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– agrár,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés;

alapképzés:
– székhelyen: agrár, informatika, mûszaki, pedagógus-

képzés;
– székhelyen kívül: agrár (Bácsalmás, Révkomárom),
– mûszaki (Szolnok).

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen:
– gépészet,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– oktatás,
– mezõgazdaság;

székhelyen kívül:
– gépészet (Kaposvár).

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;

– tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágakban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
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tások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi ven-
déglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást
szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység,
– vizsgálólaboratóriumi tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
01.1 növénytermelés,
01.4 növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.12 ingatlanforgalmazás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.15 vagyonkezelés,
74.30 mûszaki vizsgálat elemzés,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.14 hangfelvétel kiadása,
22.15 egyéb kiadás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vál-
lalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére okta-
tási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások te-
vékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásá-
nak elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az in-
tézmény belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevé-
kenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs a Kecskeméti Fõiskolának vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási-
szervezeti egységként karok, intézetek, tanszékek és tan-
gazdaság 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:
– Kertészeti Fõiskolai Kar,
– Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskolai Kar,
– Tanítóképzõ Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai háló-
zati, valamint könyvtár és információs feladatokat ellátó
szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, gazda-
sági-mûszaki fõigazgatóságot, belsõ ellenõrzési csoportot
és oktatási irodát 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 a hatásköröket az Ftv. és az intéz-
mény Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kezelõi jogra vonatkozó szer-
zõdés szerint (2. számú melléklet szerint).

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: 3. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 6800 fõ, amely számított hallgatói
létszámként 4765 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 17052-1/2007. számú alapító ok-
irat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. szeptember 24.

(Ügyiratszám: 26756-1/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

A Kecskeméti Fõiskola kezelésében lévõ ingatlanok

Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

1. 167 Balatonfenyves, Kaposvári út 30–32. 0,1737

2. 0511 Kecskemét, Kisfái 181. 15,4907

3. 0573/11 Kecskemét, Kisfái 181. 71,3967

4. 0580/17 Kecskemét, Kisfái 181. 24,4681

5. 0580/18 Kecskemét, Kisfái 181. 2,4811

6. 0580/28 Kecskemét, Kisfái 181. 0,1957

7. 0580/29 Kecskemét, Kisfái 181. 0,1925

8. 0580/32 Kecskemét, Kisfái 181. 103,5801

9. 0581 Kecskemét, Kisfái 181. 1,2596

10. 0582/1 Kecskemét, Kisfái 181. 4,2038

11. 0583 Kecskemét, Kisfái 181. 1,7231

12. 0605/214 Kecskemét, Kisfái 181. 0,2944

13. 0605/215 Kecskemét, Kisfái 181. 0,0886

14. 0605/217 Kecskemét, Kisfái 181. 10,503

15. 0609/5 Kecskemét, Kisfái 181. 0,488

16. 0609/6 Kecskemét, Kisfái 181. 4,5282

17. 0609/11 Kecskemét, Kisfái 173. 0,5006

18. 0609/11/A/6 Kecskemét, Kisfái 173. 0,0033

19. 0609/13 Kecskemét, Kisfái 181. 0,3769

20. 0609/14 Kecskemét, Kisfái 181. 0,3698

21. 0609/15 Kecskemét, Kisfái 181. 0,4516

22. 0609/16 Kecskemét, Kisfái 181. 0,1052

23. 0610/3 Kecskemét, Kisfái 181. 1,2368

24. 0610/4 Kecskemét, Kisfái 181. 0,2557
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Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

25. 0610/8 Kecskemét, Kisfái 181. 0,3567

26. 0619/14 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 4. 0,2615

27. 0619/14/A/1 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 4. 0,0146

28. 01625/2 Kecskemét-Miklóstelep 0,8381

29. 2922 Soltvadkert, Jácint u. 22. 0,0282

30. 3963 Kecskemét, Jókai tér 4. 0,0614

31. 4127/1 Kecskemét, Bocskai u. 0,066

32. 4312 Kecskemét, Õz u. 8. 0,0882

33. 4342 Kecskemét, Kaszap u. 6–14. 1,2441

34. 4346/2 Kecskemét, Kaszap u. 6–14. 0,0881

35. 4750 Kecskemét, Vacsi köz 4. 1,5595

36. 4755 Kecskemét, Vacsi köz 4. 0,6093

37. 4764/2 Kecskemét, Bethlen város 22. 0,1959

38. 5415 Kecskemét, Erdei F. tér 1–3. 2,9749

39. 6124/1 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0474

40. 6124/2 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0801

41. 6124/3 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0839

42. 6124/4 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0973

43. 6124/5 Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0449

44. 6124/8 Kecskemét, Ceglédi út 2. 1,0826

45. 10009 Kecskemét, Izsáki út 10. 9,1288

46. 20498/4 Kecskemét-Hetényegyháza, Zalagyöngye u. 0,1225 értékesítése folyamatban

47. 21887 Kecskemét-Homokbánya 1,1892

48. 21888 Kecskemét-Homokbánya 0,1458

49. 21889 Kecskemét-Homokbánya 1,3246

50. 21890 Kecskemét-Homokbánya 0,1419

51. 21891 Kecskemét-Homokbánya 1,3443
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Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

52. 21894 Kecskemét-Homokbánya 1,0404

53. 21895 Kecskemét-Homokbánya 0,4994

54. 21896 Kecskemét-Homokbánya 0,9828

55. 21897 Kecskemét-Homokbánya 0,4182

56. 21898 Kecskemét-Homokbánya 0,5852

57. 21899/1 Kecskemét-Homokbánya 2,3164

58. 21899/2 Kecskemét-Homokbánya 0,2295

59. 21900 Kecskemét-Homokbánya 1,5175

60. 21901 Kecskemét-Homokbánya 1,0969

61. 21902 Kecskemét-Homokbánya 0,1119

62. 21903 Kecskemét-Homokbánya 0,1159

63. 21904 Kecskemét-Homokbánya 1,1233

64. 21905 Kecskemét-Homokbánya 0,1317

65. 21906 Kecskemét-Homokbánya 0,9046

66. 21907/1 Kecskemét-Homokbánya 0,1303

67. 21907/2 Kecskemét-Homokbánya 0,4263

68. 21907/3 Kecskemét-Homokbánya 0,3361

69. 21908 Kecskemét-Homokbánya 0,3679

70. 21909 Kecskemét-Homokbánya 0,6314

71. 21910 Kecskemét-Homokbánya 1,4399

72. 21911 Kecskemét-Homokbánya 2,7726

73. 21912 Kecskemét-Homokbánya, Homokszem u. 3–5. 1,8286

74. 21913 Kecskemét-Homokbánya 0,1069

75. 21914 Kecskemét-Homokbánya 1,0731

76. 21915 Kecskemét-Homokbánya 0,9566

77. 21916 Kecskemét-Homokbánya 0,8323

78. 21917 Kecskemét-Homokbánya 0,3084
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Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

79. 21918 Kecskemét-Homokbánya 0,6019

80. 21920/1 Kecskemét-Homokbánya 0,268 ingyenes átadás önkormányzatnak folyamatban

81. 21922 Kecskemét-Homokbánya 0,7106

82. 21923 Kecskemét-Homokbánya 0,8831

83. 21924 Kecskemét-Homokbánya 0,1627

84. 21925 Kecskemét-Homokbánya 0,9354

85. 21926 Kecskemét-Homokbánya 0,1646

86. 21927 Kecskemét-Homokbánya 1,0293

87. 21928 Kecskemét-Homokbánya 0,2404

88. 21929 Kecskemét-Homokbánya 0,885

89. 21930 Kecskemét-Homokbánya 0,7931

90. 21932 Kecskemét-Homokbánya 0,6022

91. 21933 Kecskemét-Homokbánya 0,1491

92. 21934/1 Kecskemét-Homokbánya 0,3329

93. 21934/2 Kecskemét-Homokbánya 1,2521

94. 21936 Kecskemét-Homokbánya 1,6908

95. 21937 Kecskemét-Homokbánya 0,053

96. 21938 Kecskemét-Homokbánya 0,652

97. 21940 Kecskemét-Homokbánya 0,3587

98. 21941/1 Kecskemét-Homokbánya 0,72

99. 21941/2 Kecskemét-Homokbánya 1,1835

100. 21943 Kecskemét-Homokbánya 0,7822

101. 21944 Kecskemét-Homokbánya 0,9146

102. 21945 Kecskemét-Homokbánya 0,2954

103. 21946 Kecskemét-Homokbánya 0,3717

104. 21947 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,5434

105. 21948 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,1701
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Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

106. 21949 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,849

107. 21950 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,3178

108. 21951 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,8771

109. 21952 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,84

110. 21953 Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,7621

111. 21954 Kecskemét-Homokbánya 0,5904

112. 21955 Kecskemét-Homokbánya 2,9639

113. 21956 Kecskemét-Homokbánya 1,0428

114. 21957 Kecskemét-Homokbánya 2,1911

115. 21958 Kecskemét-Homokbánya 1,217

116. 21959 Kecskemét-Homokbánya 6,7747

117. 21960 Kecskemét-Homokbánya 0,1483

118. 1633 Mátraszentlászló, Kossuth u. 0,0612 Szakszervezeti tulajdon

3. számú melléklet

A Kecskeméti Fõiskola használatában lévõ ingatlanok

Ssz. Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

1. 4126 Kecskemét, Bocskai u. 19. 0,1015 Bírósági ítélet alappján önkormányzati tulajdon

2. 4191 Kecskemét, Budai u. 7. 0,3036 Bírósági ítélet alappján önkormányzati tulajdon

3. 0619/36 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 4. 0,3509 NFA tulajdona – használata jogilag rendezetlen
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A FELAJÁNLOTT ADÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Történelemtanárok Egylete köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2006. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át – 96 650 Ft-ot – a TTE részére ajánlották fel, ezzel segítve a történelemtanítás és a civilszervezõdés ügyét.

Az összeget a TTE portáljának fejlesztésére, mûködtetéséhez használtuk fel.

Reméljük, segítõkészségükre a továbbiakban is számíthatunk.

Miklósi László s. k.,
elnök

Történelemtanárok Egylete
1088 Budapest, Múzeum u. 7.
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ÁLLAMI VAGYON BÉRBEADÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3.) által a Budapest
XI. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 4107/24. hrsz. alatt nyilvántartott, jelenleg bankfiók elhelyezésére szolgáló ingat-
lan határozott idõre történõ bérbeadására kiírt nyilvános pályázat eredményesen zárult.

A pályázat nyertese az Erste Bank Hungary Nyrt.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Kaposvári Egyetem (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.) továbbiakban: kiíró, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
(KVI) megbízásából, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 59. § (3) bekezdése és 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 álló, természetben 7400 Kaposvár,
Somssich Pál utca 14. szám alatt található, Kaposvár 836. helyrajzi számon nyilvántartott, 1960 m2 területû, általános is-
kola megnevezésû, jelenleg kollégiumként funkcionáló ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 23 000 000 Ft, azaz huszonhárommillió forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Kaposvári Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10039007-
00282888-00000000 számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be
kell érkeznie) a „Somssich” jelige feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlan utcai homlokzata helyi jelentõséggel védett épületrész, egyebekben az ingatlan per-, teher- és igény-

mentes.
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 Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártárgya-
lást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
A pályázati felhívásban szereplõ ingatlan Budapest központjától 180 km távolságban lévõ Kaposvár Megyei Jogú Vá-

ros központjában helyezkedik el. Tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelõje a Kaposvári Egyetem. A terület össz-
közmûves, közvetlenül megközelíthetõ szilárd burkolatú úton személy- és tehergépjármûvekkel. Mivel a város központ-
jában fekszik, infrastrukturális ellátottsága kiemelten jó, környezetében lakóházak, iskolák, kórház, hivatalok, tömeg-
közlekedési megállók találhatók.

A telek területe 1960 m2, beépítettsége 36%-os. A telek utcai homlokzata teljesen beépített, az utcai frontot a telek ud-
varával autóbejáró köti össze. A telek szabályos négyszög alakú (39x50 m), felülete gondosan parkosított, fákkal, gyep-
felülettel pihenõterületnek kiképezve. A parkfelület mellett 6 gépkocsi beállására szolgáló hely van.

A telken található egy melléképület is (területe 100 m2, téglafalú, nyeregtetõs), értéket nem képvisel.
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A fõépület jelenleg kollégiumként funkcionál. Szintek: pince, földszint, I–III. emelet, tetõtér. Összes területe 1963 m2.
A 30 cm vastag falak blokktéglából, a 8 cm vastag válaszfalak, gipszpernye elemekbõl készültek. Az épület magastetõs,
palafedésû. Az ablakok mûanyag szerkezetûek.

Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók ren-
delkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 50 000 Ft + 10 000 Ft áfa, összesen 60 000 Ft, azaz hatvanezer forint árnak átutalással tör-

ténõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. alatti cí-
mén, a gazdasági fõigazgatóság titkárságán (132-es szoba) Pásztor Ágnesnél személyesen, vagy meghatalmazott útján
vehetõ át. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogo-
sultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csa-
tolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 6. naptári napon (amennyiben munkaszüneti napra

esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „Somssich” jelige feltüntetésével, 3 pél-

dányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, a szükséges helyeken cégszerûen aláírva – vagy olyan
személy(ek) aláírásával ellátva, aki(k) jogosult(ak) arra, hogy a szerzõdést az ajánlattevõ számára kötelezõ érvényûvé te-
gye(ék) –, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlatté-
teli határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással.
Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2008. február 1. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint
köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan
kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 2008. február 1-jén 10 órakor történik a kiíró fenti
címén, zárt körben, a kiíró és a közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentáció megvásárlá-
sát igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben az adó-, vám- és társadalombiztosí-
tásijárulék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),
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6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincs-
tárnál vezetett 10039007-00282888-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén
megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolá-
sát nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósság-
rendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vé-
telár kiegyenlítéséig fenntartja (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi az ingatlan homlokzatának védett jellegének té-
nyét (15. számú formanyomtatvány),

16. pályázati átvételi igazolólap a pályázati anyag leadásáról (16. számú formanyomtatvány).
Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás

eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálá-
si határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó
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.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy ér-
dekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90. naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, a gazdasági fõigazgatóság titkárságán (Kaposvári Egyetem, 7400 Kaposvár, Guba

Sándor u. 40. 132-es szoba) kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
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A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat aján-

lotta.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt ha-
táridõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10039007-00282888-00000000 számláján történõ megjelenését követõen
haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén cég-

szerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, amelyek tartalmával kapcsolatban nincs
lehetõség hiánypótlásra a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, amelyekkel kap-
csolatban lehetõség van hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján – további feltételek támasztása
nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.*

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
2., 5., 7., 10., 16. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezde-
ményezésére van lehetõség.
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Ha a pályázó önként élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. Ugyanazon doku-
mentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség is-
mételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok átvehetõk személyesen a kiíró székhelyén (Kaposvár, Guba
Sándor utca 40., gazdasági fõigazgatóság titkársága, 132. szoba), dr. Gyõrfi István gazdasági fõigazgatótól [telefon: (82)
505-829]. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a kiírónál munkanapokon a fenti elérhetõségen,
vagy személyesen a kiíró székházában, idõpont-egyeztetés alapján.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) továbbiakban: kiíró, az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 59. §-a értelmében az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányren-
delet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács 2007. XII. 19-ei
NVT határozata alapján egyfordulós

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium vagyonkeze-
lésében álló, természetben 1064 Budapest, Andrássy út 125. szám alatt található, Budapest 29655/2. helyrajzi számon
nyilvántartott, 1225 m2 területû, irodaház megnevezésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-01637528-00000000

számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie) az „And-
rássy 125” jelige feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 39. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve az

ajánlatok felbontását követõen, a pályázat lezárása elõtt ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érke-
zik, ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
A pályázati felhívásban szereplõ ingatlan Budapest VI. kerületében, a világörökség részét képezõ Andrássy úton, a

„diplomata negyedben” helyezkedik el. Tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelõje az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium.

A telek területe 1226 m2, szabályos téglalap alakú, felülete gondosan parkosított, gazdag növényzettel rendelkezik.
A parkfelület mellett 3 gépkocsi beállására szolgáló hely van.

Az épület hasznosítása irodaházként történt. Szintek: pince + fszt. + 1 em. + magastetõ-beépítéses. Összes területe
822 m2.

Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók
rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 100 000 Ft + 20 000 Ft áfa, összesen 120 000 Ft, azaz egyszázhúszezer forint árnak átuta-

lással történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró fenti címén, személyesen, vagy meg-
hatalmazott útján vehetõ át. A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni
képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csa-
tolnia kell.
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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.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári napon (amennyiben munkaszüneti nap-

ra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az „Andrássy 125” jelige feltüntetésével,

3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró
fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlattevõ
köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt aján-
latban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2008. január 31., csütörtök 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. A pályázó a kormányrendelet 43. § (1) bekezdése
értelmében a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles
továbbá a pályázati eljárás befejezését követõen is bizalmasan kezelni a kiíró által rendelkezésére bocsátott minden
tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. A kiíró a kormányrendelet 43. § (3) be-
kezdés szerint a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve az ártárgyalás
megkezdéséig köteles titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró és a közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat.

1. pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, mellékelve a pályázati dokumentáció megvásárlását
igazoló bizonylatot (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (nem magánszemély esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú forma-
nyomtatvány),

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám-, társadalombiztosításijáru-
lék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állam-
mal és szervezeteivel, sem a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték befizetésérõl szóló eredeti bizonylatot, illetve eredeti hivatalos banki igazolást, (a pályázónak
gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának nap-
ján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637528-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú
formanyomtatvány),

7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertes-
ség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal kapcsolatos
esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (9. számú formanyomtatvány),
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10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, to-
vábbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat
esetében – adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár ki-
egyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár
határidõben nem kerül megfizetésre és (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány).
Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutat-

kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.
Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás

eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 8 napon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes pályázat
esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 8 na-
pon belül fizeti vissza.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 8 napos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy ér-
dekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
Pályázó az ajánlatához 90 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen idõn belül a pályázatot megnyert ajánlattevõvel

szerzõdést köt, a pályázati felhívást az ajánlattételi határidõ letelte elõtt visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelen-
nek minõsíti. Amennyiben a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett aján-
lati biztosítékot elveszti.

A pályázati ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidõ lejártát követõ 60 naptári napon belül történik, mely idõtarta-
mot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kö-
töttség idõtartama is 30 nappal meghosszabbodik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 8 napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredmé-
nyérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A beérkezett pályázatokat a kiíró értékeli és rangsorolja a megjelölt vételár összegének nagysága szerint, majd ezt kö-

vetõen a dokumentumokat megküldi a pályázat elbírálására jogosult MNV Zrt. vezérigazgatója részére.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt ha-
táridõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
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zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi és külföldi
I. osztályú bankoktól fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 60 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637528-00000000 számláján történõ megjelenését követõen
haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 39. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt ajánlata mó-
dosítására; az ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban megajánlott vételár nem
csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott valamennyi felté-
telnek,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt módosítsa vagy visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésé-
vel megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. A pályázati felhívás visszavonása
esetén a kiíró a pályázati dokumentáció ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjé-
ben történõ megjelentetését követõ 10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben nyúj-

tották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (nem magánszemély esetén cég-

szerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg to-
vábbi feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 5 naptári napon belül, önként vagy a kiíró felhívásá-
ra, az ajánlat lényegét nem érintõ, formai okok vonatkozásában a pályázó kezdeményezésére van lehetõség. Nem pótol-
ható a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlap (2. sz. formanyomtatvány), a pályázat megnevezésérõl és az árajánlat-
ról szóló ajánlati adatlap (3. sz. formanyomtatvány), az ajánlatban szereplõ ellenérték kifizetés módjáról és teljesítés ha-
táridejérõl szóló adatlap (4. sz. formanyomtatvány) és a pályázati ajánlati biztosíték megfizetésérõl szóló adatlap (6. sz.
formanyomtatvány).

Ha a pályázó élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell.
Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan

nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-

vetõen sem felel meg.
Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-

vénytelennek nyilvánítja.
A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok átvehetõk személyesen a kiíró székhelyén (1054 Budapest,

Zoltán utca 16.). A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a kiírónál munkanapokon Vona István értéke-
sítési fõelõadótól a (30) 510-8049-es telefonszámon, vagy személyesen a kiíró székházában, idõpont-egyeztetés alapján.
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok pénzügyi-gazdasági ellenõrzésérõl (0739)

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok– az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat (együtt: Szolgálatok) – közelmúltban lezárt számvevõszéki ellenõrzése a 2003–2006. évekre jellemzõ irá-
nyítási, szervezet-korszerûsítési és gazdálkodási folyamatokra irányult, mivel a törvényi szabályozás a Szolgálatok költ-
ségvetési támogatás felhasználásának szakmai célszerûség szempontjából történõ megítélésére kizárólag a felügyelõ mi-
nisztert jogosította fel. Az ellenõrzés rendszervizsgálat keretében tekintette át a fejezeti és intézményi felügyelet fõ funk-
cióit – az igazgatási, a pénzügyi-gazdasági és az informatikai területeken – olyan tényezõk, kontrollhiányosságok, hibák
feltárása érdekében, amelyek közvetlenül vagy hosszabb távon veszélyeztethetik a Szolgálatok számára meghatározott
feladatok teljesítését, továbbá értékelte a korábbi, 2003. évi átfogó ellenõrzés javaslatainak hasznosulását.

Ezeken túlmenõen – figyelemmel az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ szervezeti átalakításokra irányuló,
a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban és ennek nemzetbiztonsági szolgálatokat érintõ feladatainak végrehajtási irá-
nyairól szóló 2010/2007. (I. 30.) Korm. határozatban megfogalmazott törekvésekre – az ellenõrzés áttekintette a polgári
és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok átalakításának elõkészítõ dokumentumait a korszerûsítés elõkészítettségének
kockázataira, gazdasági összefüggéseire koncentrálva, ehhez kapcsolódóan konzultációkat folytatott a honvédelmi tárca
illetékeseivel is.

Magyarország NATO-tagságával, majd EU-csatlakozásával, illetve biztonsági helyzetének alakulásával összefüggés-
ben módosított Nemzeti Biztonsági Stratégia 2004. évi elfogadásával egyidejûleg rendelkezett a Kormány az ágazati – a
nemzetbiztonsági és a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó – stratégia elkészítésérõl. Ennek 2005-ben elfogadás-
ra ajánlott változata, majd az idõközben bekövetkezett változásokra, kormányzati átalakításokra és átszervezésekre te-
kintettel ez évben aktualizált tervezete még nem került a Kormány napirendjére, mivel a megtárgyalását a nemzeti biz-
tonsági stratégia alapján készülõ más ágazati stratégiákkal együtt tervezik. A Szolgálatok – a Kormány által elfogadott
nemzetbiztonsági stratégia hiányában is – a megszokott rendben, a hatályos törvényi szabályozás keretei között folytat-
ták a tevékenységeiket, ugyanis a miniszteri feladatszabásokban megjelentek azok a konkrét tevékenységi irányok,
amelyeket az aktuális biztonságpolitikai helyzetbõl fakadó kockázatok, vagy a kormányzati információs igény teljesí-
tése indokolttá tettek.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról mûködésében irányadó 1995. évi törvényi szabályozás (Nbtv.) nagyobb hányada
idõtállónak bizonyult, azonban – a hatályba lépése óta felhalmozódott tapasztalatokra alapozva, az újonnan jelentkezõ
kihívásokra tekintettel – évek óta idõszakosan felmerült a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének és struktúrájá-
nak átgondolása. Ez tükrözõdött a 2006–2007. években államreformmal összefüggésben megfogalmazott kormányzati
elvárásokban, valamint a nemzetbiztonsági stratégia aktualizált tervezetében és az Nbtv. módosítására készített javaslat
tervezetében is. E tervezetek a polgári és katonai szolgálatok funkcionális összevonását szorgalmazták annak ellenére,
hogy a kormányhatározat más alternatívák – katonai szolgálatok összevonása, illetve hatékonyságot növelõ szervezeti
átalakítások a szolgálatok önállóságának megtartása mellett – párhuzamos vizsgálatáról is rendelkezett.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok önállóságának megtartása esetén a hatékonyságot növelõ átalakításokra vo-
natkozóan külön elõterjesztés nem készült, a kormányhatározat ez irányú célkitûzései a Szolgálatok – mûködésük éssze-
rûsítésére, szervezeti átalakítására, a vezetõi szintek számának csökkentésére, feladatátcsoportosításra vonatkozó – mi-
niszteri jóváhagyással, illetve a felügyeleti szerv egyetértésével készített anyagaiban jelentek meg. A honvédelmi tárca a
katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonási lehetõségére vonatkozó – alapvetõen szakmai szempontokra épülõ –
elõterjesztését elkészítette, amiben a gazdasági megfontolások az általánosságok szintjén maradtak.

Az új szervezetrendszer kialakítására vonatkozó alternatívák közül mindössze a polgári és katonai szolgálatok funkci-
onális összevonására készített elõterjesztéshez kapcsolódott ún. hatáselemzés. Ez sem tartalmazott az összevonás kizá-
rólagossága mellett szóló gazdaságossági összefüggéseket (számításaik szerint a feltételezett összevonás csak négy év
után jelentene tényleges megtakarítást, az addig jelentkezõ megtakarításokat viszont felemésztenék, sõt a központi költ-
ségvetésnek többletkiadást eredményeznének a személyi állomány leépítésével és elhelyezési feltételei kialakításával
kapcsolatos költségek, a hatáselemzés nem tért ki továbbá az infrastrukturális háttér mûködtetésének és a technikai fej-
lesztések összevonások révén gazdaságosabbá válásának bemutatására sem). Ezért ajánlotta az ellenõrzés a tárca nélküli
miniszter és a Kormány figyelmébe az alternatív megoldások gazdasági összefüggéseinek költség-haszon elemzésen
alapuló kimunkálását, ezek következtetéseinek kellõ figyelembevételét az átalakítás irányára vonatkozó döntés megho-
zatalánál, a szakmai és gazdasági megfontolások alapján egyaránt legcélszerûbbnek értékelt átalakítási koncepció
megjelenítését a nemzetbiztonsági stratégia tervezetének aktualizálásánál, szükség szerint az Nbtv. módosító javaslatá-
nak korrekciójánál.
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Az államreform keretében, általánosságban az államháztartás konvergenciakövetelményének is megfelelõ egyensúlyi
helyzet megalapozása, a közfeladatellátás hatékony szervezeti keretének kialakítása, konkrétan a nemzetbiztonsági fel-
adatok leghatékonyabb ellátásának igénye indokoltan jelent meg a Kormány intézkedéseiben. Végeredményben szak-
mai megfontolások a mérvadók abban, hogy hosszabb távon milyen struktúrában mûködhetnek leghatékonyabban a
nemzetbiztonsági szolgálatok. Ugyanakkor a struktúraátalakítás egyik indítékaként hangoztatott párhuzamosságok ki-
küszöbölésének a megfelelõ koordináció is eszköze lehet, legyen az a feladatmegosztás, a humán és anyagi erõforrás-fel-
használás vagy a technikai fejlesztés területe. Ezért javasolta az ellenõrzés az irányítás és felügyelet kontrolltevékenysé-
geinek erõsítését, a felügyeleti szerv mozgásterének bõvítési lehetõségeinek felülvizsgálatát (a koordinációban, a költ-
ségvetési gazdálkodásban, az informatikai fejlesztéseknél, a legjobb gyakorlat elterjesztésében) a titokvédelmi elõírá-
sok, valamint a szolgálatok indokolt mértékû önállóságának függvényében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleményei

Minisztériumi közlemények

A gazdasági és közlekedési miniszter
közleménye

az „Ipari Park” cím odaítélésérõl

A 2/2007. (I. 18.) Korm. rendelettel módosított, az „Ipari Park” címrõl és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer
mûködésérõl szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet szerint 2007-ben meghirdetett pályázat eredményeként az „Ipari
Park” cím viselésére jogosult parkok, illetve pályázók:

1. ALBA AIRPORT Ipari Park (Székesfehérvár-Aba)
Alba Airport Fejlesztõ és Üzemeltetõ Kft.

2. Barcikai Ipari Park (Kazincbarcika)
Kazincbarcika Város Önkormányzata

3. Hajdúböszörményi Keleti Ipari Park
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

4. Kabapark Ipari Park (Kaba)
EASTERN SUGAR Cukoripari Zrt.

5. Mátrai Erõmû Ipari Park (Visonta-Halmajugra)
Mátrai Erõmû Zrt.

6. Móri Észak-nyugati Ipari Park
Mór Város Önkormányzata

7. Pécs-Kõvágószõlõsi Ipari Park (Kõvágószõlõs)
STRABIL Vagyonkezelõ Kft.
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8. Rakamazi Ipari Park
Rakamaz Város Önkormányzata

9. STARCH Innovációs és Technológiai Ipari Park (Zalaszentiván)
STARCH HUNGARY Keményítõ-, Gluténgyártó és Kereskedelmi Kft.

dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Közlemény
a Kereskedelemfejlesztési pályázati rendszer (GKM-ITDH) nyertes pályázatairól

(Elbírálás idõpontja: 2007. október 25.)

Sor-
szám

Pályázó neve Jogcímrészlet
Megítélt

támogatás
(E Ft)

1 Agrifer 21 Kft. Kiállítás 638

2 AGRO.bio Hungary Kft. Kiállítás 472

3 AGRO.bio Hungary Kft. Kiállítás 472

4 Agroázis Nemzetközi Kereskedelmi Kft. Kiállítás 635

5 Agroázis Nemzetközi Kereskedelmi Kft. Kiállítás 492

6 Agromilk Kft. Kiállítás 377

7 Air-Kontakt Épületgépészeti Kft. Kiadvány 350

8 Air-Kontakt Épületgépészeti Kft. Elektronikus adathordozó 300

9 AKTÍV Ipari, Építõipar és Kereskedelmi Kft. Kiállítás 481

10 Albuplast Mûanyag-feldolgozó ZRt. Kiállítás 385

11 ALU-ROCK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 505

12 Aquarius 2 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Kiállítás 431

13 Avalon-Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiadvány 200

14 Ava-Pack Ipari és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiadvány 300

15 Ava-Pack Ipari és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Elektronikus adathordozó 200

16 Axelo Bútorgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiadvány 400

17 Axelo Bútorgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Elektronikus adathordozó 300

18 Bábolna Bio Kft. Kiállítás 286

19 Beholder Kft. Kiadvány 250

20 Beholder Kft. Elektronikus adathordozó 200

21 Betonplasztika Kft. Kiállítás 299

22 Bi-Bá-Bu Magyar-német Kft. Kiállítás 390

23 BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium ZRt. Kiállítás 652

24 B-MARK Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 400

25 BOSAL-AUTOFLEX Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kiadvány 300

2007/52. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3971



Sor-
szám

Pályázó neve Jogcímrészlet
Megítélt

támogatás
(E Ft)

26 BOSAL-AUTOFLEX Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Elektronikus adathordozó 300

27 Cliff Konyhák Gyártó és Kereskedelmi Kft. Kiadvány 500

28 Compo-Ferr Hungária Alkatrészgyártó Kft. Kiadvány 300

29 Compo-Ferr Hungária Alkatrészgyártó Kft. Elektronikus adathordozó 200

30 ContiTech Rubber Industrial Kft. Kiállítás 715

31 Csavar- és Húzottáru ZRt. Kiállítás 987

32 Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elektronikus adathordozó 500

33 DEEF Kht. (Dél-Európai Együttmûködések fejl.-ért Szolg. Kht.) Kiállítás 749

34 Défi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Kiállítás 430

35 Diagon Diagnosztikai Kft. Kiállítás 1200

36 Duna-Völgye Borászati Kft. Kiadvány 300

37 Épületszigetelõk, Tetõfedõk és Bádogosok Magyarországi Szövet-
sége/EMSZ

Nemzetközi szervezeti
tagdíj

224

38 Família 1997 Száraztészta Készítõ Bt. Kiadvány 215

39 Foltin-Globe Kft. Kiállítás 650

40 GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft. Kiállítás 364

41 GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft. Kiállítás 304

42 GENOID Kft. Kiállítás 1000

43 Gerecse Metál Kft. Kiadvány 250

44 Gerecse Metál Kft. Elektronikus adathordozó 200

45 GLASSFISH Szoftverfejlesztõ és Szolgáltató Kft. Kiadvány 300

46 GLASSFISH Szoftverfejlesztõ és Szolgáltató Kft. Elektronikus adathordozó 200

47 Goldent Hungary Kft. Kiállítás 978

48 Harmónia Mûvészeti Központ Kht. Kiadvány 300

49 Harmónia Mûvészeti Központ Kht. Elektronikus adathordozó 200

50 Harmónia Mûvészeti Központ Kht. Hirdetés 876

51 Hennlich Ipartechnika Kft. Kiállítás 700

52 Hódi Imréné e. v. Kiállítás 466

53 Horn Magyarország Kereskedelmi Kft. Kiállítás 897

54 HPP 2000 Rendezvényszervezõ Kft. Kiállítás 871

55 Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete Nemzetközi szervezeti
tagdíj

553

56 Hungarian Days Kereskedelmi Kft. Kiadvány 300

57 Hungarian Days Kereskedelmi Kft. Hirdetés 800

58 IDC Export-Import Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 897

59 IDC Export-Import Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 777

60 IDC Export-Import Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 573

61 ÍRÓKÉZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 471
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Sor-
szám

Pályázó neve Jogcímrészlet
Megítélt

támogatás
(E Ft)

62 ISOPLUS Távhõvezetékgyártó Kft. Kiállítás 1131

63 ISV Hústermelést Szervezõ ZRt. Kiállítás 522

64 IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztõ, Termelõ és Szolgáltató Kft. Kiállítás 1000

65 Kemira GrowHow Kft. Kiállítás 949

66 KERFLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiadvány 350

67 KERFLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Elektronikus adathordozó 250

68 Klíma Áruház Épületgépészeti Kft. Kiadvány 350

69 Klíma Áruház Épületgépészeti Kft. Elektronikus adathordozó 250

70 KOPERTA Nomdaipari és Kereskedelmi Kft. Kiállítás 638

71 Kunfa Termelõ és Kereskedõ Kft. Kiadvány 300

72 Kunfa Termelõ és Kereskedõ Kft. Elektronikus adathordozó 300

73 KVALITERV Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Kiállítás 965

74 Lúdland Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 390

75 Magyar Kõszövetség Nemzetközi szervezeti
tagdíj

258

76 Masterplast Group ZRt. Kiállítás 426

77 Medicontur Kft. Kiállítás 1000

78 Medicontur Kft. Kiadvány 350

79 Medicontur Kft. Elektronikus adathordozó 400

80 Meiser Ferroste Kft. Kiállítás 450

81 Meiser Ferroste Kft. Kiállítás 402

82 Meta-Vulk Kft. Kiállítás 987

83 Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft. Kiállítás 1000

84 Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft. Kiállítás 676

85 Móra Kiadó ZRt. Kiállítás 250

86 NBG Játékparkok Bt. Kiállítás 1100

87 NCGÉP Tervezõ és Kivitelezõ Bt. Kiállítás 1000

88 NCT Ipari Elektronikai Kft. Kiállítás 1000

89 Olimpia Kerékpárgyártó Kft. Kiállítás 1000

90 Olimpia Kerékpárgyártó Kft. Kiadvány 400

91 Olimpia Kerékpárgyártó Kft. Hirdetés 736

92 Omninvest Oltóanyagtermelõ és Kutatásfejlesztõ Kft. Kiadvány 165

93 Onlinet Kereskedelmi Kft. Kiadvány 300

94 Onlinet Kereskedelmi Kft. Elektronikus adathordozó 200

95 Oroskábel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 367

96 Ózon Klímatechnikai Szerelõ és Szolgáltató Kft. Kiadvány 495

97 Ózon Klímatechnikai Szerelõ és Szolgáltató Kft. Elektronikus adathordozó 250

98 Packer Kft. Kiállítás 431
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Sor-
szám

Pályázó neve Jogcímrészlet
Megítélt

támogatás
(E Ft)

99 PANNON-LITERATÚRA Kiadványterjesztõ és Értékesítõ Kft. Kiállítás 324

100 PANNON-LITERATÚRA Kiadványterjesztõ és Értékesítõ Kft. Kiadvány 438

101 PANNONMATICS Automatizálási Ker. és Szolg. Kft. Kiadvány 350

102 PANNONMATICS Automatizálási Ker. és Szolg. Kft. Elektronikus adathordozó 300

103 Panoráma Ablakgyártó és Forgalmazó Kft. Kiállítás 593

104 Plazma Média Reklámszolgáltató Kft. Kiállítás 1000

105 Plazma Média Reklámszolgáltató Kft. Kiadvány 118

106 Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft. Kiállítás 931

107 Rhinolight Kft. Kiállítás 564

108 Rhinolight Kft. Kiadvány 350

109 Rhinolight Kft. Elektronikus adathordozó 350

110 Ronaqua Gyártó és Kereskedelmi Kft. Kiadvány 300

111 Sat Trakt Kft. Kiállítás 472

112 Sat Trakt Kft. Kiállítás 431

113 Smart Electronic APC Eurologisztika Kft. Kiállítás 400

114 Szegedi Paprika ZRt. Kiállítás 390

115 Szepesi Ferenc e. v. Kiállítás 292

116 Szilánk Üveg- és Gépipari Zrt. Kiállítás 1000

117 Termoplast Mûanyagfeldolgozó Közkereseti Társaság Kiállítás 500

118 TiszaTextil Mûanyagfeldolgozó és Értékesítõ Kft. Kiállítás 1085

119 Tomtec Plastics Kft. Kiadvány 400

120 Tomtec Plastics Kft. Elektronikus adathordozó 250

121 UNIMARK Speciálgép Tervezõ és Kivitelezõ Kkt. Kiállítás 510

122 UNIMARK Speciálgép Tervezõ és Kivitelezõ Kkt. Kiállítás 360

123 UNIMARK Speciálgép Tervezõ és Kivitelezõ Kkt. Kiadvány 350

124 UNIMARK Speciálgép Tervezõ és Kivitelezõ Kkt. Elektronikus adathordozó 250

125 Vektor Munkavédelmi, Mûszaki Fejlesztõ és Gyártó Szövetkezet Kiállítás 1000

126 VILLBEK Kft. Kiállítás 400

127 Vrska Press Hungary Kft. Kiállítás 1000

128 Zaj Rendszerház Kft. Kiállítás 1200

129 Zsomboys Bt. Kiállítás 867

Összesen: 67 075
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Közlemények
fejlesztési támogatás odaítélésérõl

I.

„Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdés b) pontja, valamint
a Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Beruházás-ösztönzési Célelõ-
irányzat terhére az alábbi fejlesztési támogatás nyújtásáról kötött szerzõdést:

A kedvezményezett neve: Citibank International Plc Magyarországi Fióktelepe.
A támogatási program megvalósítási helye: Budapest.
A támogatás célja: Szolgáltató központ létrehozása.
A támogatás összege: 300,0 millió forint.”

Budapest, 2007. december 4.
Befektetési és Ellentételezési Csoport

II.

„Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdés b) pontja, valamint
a Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Beruházás-ösztönzési Célelõ-
irányzat terhére az alábbi fejlesztési támogatás nyújtásáról kötött szerzõdést:

1.
A kedvezményezett neve:
DBM Dél-nyírségi Bioenergia Mûvek Energiatermelõ Zrt.
A támogatási program megvalósítási helye: 4234 Szakoly, hrsz. 0296/2.
A támogatás célja: egy 20 MW villamos teljesítményû biomassza-tüzelésû erõmû létesítése és üzemeltetése. A projekt
célja a megújuló energia termelése mellett Szakoly területfejlesztése.
A támogatás összege: 200 millió forint.

2.
A kedvezményezett neve: Guardian Orosháza Üvegipari Kft.
A támogatási program megvalósítási helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Csorvási út 31.
A támogatás célja: gyártósor létesítése többrétegû fém, fémoxid-üvegbevonat készítésére katódporlasztásos eljárással.
A támogatás összege: 400 millió forint.

3.
A kedvezményezett neve: InBev Business Services Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság.
A támogatási program megvalósítási helye: 1138 Budapest, Népfürdõ utca 22.
A támogatás célja: az anyavállalatot kiszolgáló pénzügyi szolgáltatóközpont létesítése.
A támogatás összege: 760 millió forint.”

Budapest, 2007. december 6.

Dr. Szabó Sándor
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A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

T Á J É K O Z T A T Ó

a németországi kontingentált vállalkozási exportban és a vállalkozási importban érdekelt magyar cégek részére
a TEÁOR-kódok változásának alkalmazásáról

A Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint 2007. január 19-én hatályba lépett, és 2008. január 1-jétõl az EU-tag-
országok számára kötelezõen alkalmazandó a NACE Rev.2. (magyar megfelelõje a TEÁOR’08) a tevékenységek osztá-
lyozásához.

Az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a cégkivonatban a cégek fõ tevékenységét négy
számjegyû szakágazati besorolás szerint kell felsorolni, a szakágazat után feltüntetve az évszámot is ( ‘08).
A KSH az új szakágazati önbesorolás elvégzésében egy internetes alkalmazással támogatja a gazdálkodó szervezeteket.
Ez az alábbi internetes címen érhetõ el: http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.teaor03_fa.
Itt megtalálhatók a TEÁOR‘03 és a TEÁOR‘08 szerinti számok és a hozzájuk tartozó fordítókulcs.

A magyarországi végrehajtásra már korábban megjelent a 41/2007. (VIII. 29.) IRM rendelet a cégbejegyzési eljárás és
a cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló 21/2006. (V.18.) IM rendelet módosításáról.

A cégeknek az automatikusan át nem sorolható tevékenységi körök megfelelõ módosítását kérniük kell a cégbíró-
ságon a 2007. december 31. napját követõ elsõ változásbejegyzési kérelemmel egyidejûleg, de legkésõbb 2008. július
1-jéig.

A 2008. január 1-jét követõen újonnan benyújtott vállalkozási export és import engedélykérelmek vonatkozásá-
ban az MKEH kizárólag TEÁOR’08 szerinti besorolást fogadja el az engedélykérelmeken, és azt alkalmazza a ki-
adott új engedélyeken is.

A 2007. évben beérkezett kérelmek elbírálásánál vehetõk csak figyelembe az eddig használatos TEÁOR’03 számok,
késõbb nem.
Kivétel ez alól a 2008. január 1-jét megelõzõen kiadott engedélyek módosítása, ahol a kérelmeken az eredeti enge-
délyben foglalt TEÁOR-számot kell feltüntetni.

A 2008-ban benyújtott kontingentált vállalkozási export engedélykérelmeken olyan TEÁOR’08 számot kell megadni,
amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minõsítésében szereplõ TEÁOR’03 számok KSH fordítókulcsának meg-
felel.

Javasoljuk, hogy a késõbbi fennakadások elkerülése érdekében a cégkivonatban foglaltak módosításával kapcsolatban
mielõbb forduljanak a területileg illetékes cégbíróságokhoz további információkért, mivel 2008. július 1-je után a kérel-
mekhez csatolt cégkivonatoknak az új TEÁOR-számokat kell tartalmazniuk.

Budapest, 2007. december

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság
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Az Egészségügyi Minisztérium
közleményei

Az Egészségügyi Minisztérium
pályázati felhívása

az „Év kórháza 2007.” cím elnyerésére

Az Egészségügyi Minisztérium nyilvános pályázatot
hirdet az „Év kórháza 2007.” cím elnyerésére.

1. A pályázat célja

Elismerésben részesíteni a kiemelkedõ egészségügyi szol-
gáltató tevékenységet végzõ egészségügyi intézményeket.

2. Pályázhat

Magyarországon bejegyzett városi, megyei, országos,
önálló fekvõbeteg-ellátást nyújtó vagy fekvõ- és járóbe-
teg-ellátást is nyújtó szolgáltató, amely alapító okirata sze-
rint egészségügyi szolgáltatást nyújt és érvényes OEP
szerzõdéssel, valamint érvényes orvosi felelõsségbiztosí-
tással rendelkezik.

3. Pályázati követelmények

– pályázati anyag benyújtása mellékletekkel együtt
max. 50 oldal,

– a pályázó önálló jogosultságát igazoló okirat (pl. ala-
pító okirat másolatának) csatolása,

– a tulajdonos támogató nyilatkozatának csatolása,

– mûködési engedély csatolása.

Nem pályázhat:

– aki a fenti pályázati feltételnek nem felel meg,

– aki 3 éven belül bármely kategóriában év kórháza cí-
met nyert.

4. A beadható pályázatok száma

Egy egészségügyi intézmény csak egy pályázatot
nyújthat be.

5. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye
és egyéb követelmények

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. január 20.

A pályázatot öt, eredeti példányban kell benyújtani.

A pályázatot kizárólag postai úton egy borítékban vagy
egy csomagolásban ajánlott, vagy tértivevényes külde-
ményként kell elküldeni az alábbi címre:

Egészségügyi Minisztérium, Egészségpolitikai fõosztály
(1051 Budapest, Arany János u. 6–8.).

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címének meg-
jelölését.

A határidõ módosítására, valamint hiánypótlásra nincs
lehetõség. A határidõ lejártát követõen feladott, illetõleg
kézben vagy hiányosan érkezett pályázatok nem kerülnek
elbírálásra.

A pályázat letölthetõ az Egészségügyi Minisztérium
honlapjáról: www.eum.hu.

6. A pályázat elbírálásának módja és ideje

A bírálóbizottság a beadott pályázat alapján, valamint a
pályázóknál történõ helyszíni látogatást követõen dönt.

A cím elnyerése:

– „országos feladatkörû speciális intézet”

– „súlyponti kórház”

– „területi kórház”

kategóriában lehetséges.

7. A pályázatok elbírálása

Az „Év kórháza 2007.” cím odaítélésére a bírálóbizottság
tesz javaslatot, melynek tagjai a(z):

– Egészségügyi Minisztérium képviselõi,

– Magyar Kórházszövetség,

– Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete.

8. A pályázat eredményének kihirdetése

A Magyar Kórházszövetség éves konferenciáján.

9. További információk:

A pályázó az adatlapot pontosan, hiánytalanul, olvasha-
tóan töltse ki.

10. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Egészségügyi Minisztérium: Szy Ildikó osztályvezetõ,
Tel.: (1) 301-7968.
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„Év kórháza” pályázat

I. A szervezet bemutatása (maximum. 1 oldal)
– A szervezet küldetésének, jövõképének megfogalmazása

II. A szervezet fõbb mutatói
Az intézmény ellátási szintje (I., II., III.)

A szervezet fõbb mutatói 2005. év 2006. év 2007. év

Ellátandó lakosságszám

Össz dolgozói létszám

ÁGYSZÁM

Össz ágyszám

Aktív ágyak száma

Krónikus ágyak száma

BETEGFORGALOM

Betegforgalom a fekvõbeteg-ellátásban /év

Betegforgalom a járóbeteg-ellátásban /év

1 orvosra jutó esetszám fekvõbeteg-ellátásban/év

1 orvosra jutó esetszám járóbeteg-ellátásban/év

1 ápolóra jutó ápolási napok száma/év

Fekvõbeteg-ellátó osztályok száma

Diagnosztikai egységek száma

Szakrendelések száma

III. Humánerõforrás menedzsment

Humánerõforrás menedzsment mutatók 2005. év 2006. év 2007. év

ORVOS

össz orvos létszám (fõ)

szakorvosok aránya %

nem közalkalmazotti státusban dolgozók aránya (%)

orvosok átlag életkora

tudományos fokozattal rendelkezõk száma (fõ)

szakmai kollégiumi tagok száma (fõ)

országos szakfelügyelõi megbízással rendelkezõk száma (fõ)

regionális szakfelügyelõi megbízással rendelkezõk száma (fõ)

megyei/városi szakfelügyelõi megbízással rendelkezõk száma
(fõ)

orvosi fluktuáció %

SZAKDOLGOZÓ

össz szakdolgozói létszám (fõ)

betegágy melletti ápolók aránya (%)

szakképzettek aránya %
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Humánerõforrás menedzsment mutatók 2005. év 2006. év 2007. év

fõiskolát végzettek aránya %

egyetemet végzettek aránya %

tudományos fokozattal rendelkezõk száma (fõ)

szakdolgozói fluktuáció %

GAZDASÁGI ÉS MÛSZAKI DOLGOZÓ

össz gazdasági és mûszaki dolgozói létszám (fõ)

diplomások aránya (%)

szakképzettek aránya %

tudományos fokozattal rendelkezõk száma (fõ)

dolgozói fluktuáció %
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– a humán erõforrás menedzsment bemutatása
2005–2007. idõszakban (max. 5 oldal)

– karriertervezés

– oktatás-képzés
– konferencián való részvétel
– munkatársak ösztönzése
– külsõ szervezetektõl kapott elismerések
– speciális szolgáltatások bemutatása
– beteg által indított perek 2004–2006 idõszakban
– környezeti menedzsment (veszélyes anyagok, munka-

egészségügy, kockázatkezelés)

IV. Vezetés (maximum. 3 oldal)
– intézményi stratégia (cél, feladat, döntés, megvalósí-

tás, ellenõrzés, értékelés-elemzés, intézkedés, visszacsa-
tolás)

– intézményi vezetési rendszer bemutatása
– szervezeti ábra
– belsõ kommunikációs csatornák
– informatikai rendszer bemutatása
– vizitdíj beszedésének gyakorlata
– az egészségügyi reform megvalósítása érdekében tett

intézkedések

V. Szakmai munka minõsége 2005–2007 idõszakban
(maximum. 10 oldal)

– szakmai indikátorok (bevezetés, értékelés, intézkedés)

Narkózisban végzett beavatkozásokat aneszteziológiai
követõ szövõdmények aránya (%)

narkózist követõ szövõdmények száma/narkózisban
végzett beavatkozások száma

Nozokomiális infekciók gyakorisága (%)

nozokomiális infekciók száma/felvett betegek száma

Decubitus aránya (%)

elbocsátott decubitusos betegek száma/teljes ápolást
igénylõ betegek száma

Átlagos ápolási idõ (nap)

ápolási napok száma/felvett betegek száma

Császármetszések aránya (%)

császármetszések száma/szülések száma

Csecsemõhalálozás (%0)

1 éves kor alatti halottak száma/élveszületettek
száma

72 órán belül újra hospitalizáltak aránya (%)

72 órán belül kórházba visszavettek száma/felvett
betegek száma

Kórházi sebfertõzés mûtétet követõen (%)

mûtétre utáni sebfertõzések száma/mûtétre került
betegek száma

Többszörös mûtétek (reoperáció) aránya (%)

ugyanazon ok miatt mûtétre kerültek száma/mûtét-
re került betegek száma

Mûtét utáni tüdõ embólia aránya (%)
mûtét után tüdõ embóliát kapott betegek száma/mû-

tétre került betegek száma
Mûtét utáni mélyvénás trombózis aránya (%)

mûtét után mélyvénás trombózist kapott betegek
száma/mûtétre került betegek száma

AMI halálozás 24 órán belül (%)
AMI-val 24 órán belül meghaltak száma/AMI-val

hospitalizáltak száma
A klinikai és patológiai diagnózisok közötti eltérések

aránya (%)
diagnózis eltérések száma/kórházi boncolások

száma
Boncolási ráta (%)

kórházi boncolások száma/kórházi halottak száma
Panaszos ügyek száma (db)

panaszok száma
Perek száma (db)

perek száma
– betegek biztonságát támogató intézkedések



– orvosi, ápolási szakmai irányelvek, protokollok al-
kalmazása

– szakmai munka ellenõrzése
– orvosi és ápolási dokumentáció ellenõrzése
– tudományos tevékenység

VI. Elégedettségi vizsgálatok (max. 3 oldal)

– betegelégedettségi vizsgálatok

– dolgozói elégedettségi vizsgálatok

– egyéb elégedettségi vizsgálatok (pl. háziorvosi stb.)

– intézkedés, visszacsatolás

VII. Gazdasági mutatók 2005–2007. idõszakban
(max. 5 oldal)

– költségvetési fõ számok

– gazdasági mutatók az éves költségvetési beszámo-
lókból (a költségvetési beszámoló PM tábláinak 21–22-es
ûrlapjai)

– 30 napos fizetési határidõn túli adósságállomány

– felvett és meglévõ hitelállomány

– gazdálkodás hatékonysága érdekében tett intézke-
dések

VIII. Erõforrás-gazdálkodás (maximum. 3 oldal)

– erõforrások rendszeres tervezése és értékelése a szer-
vezet stratégiájával összhangban

– beruházások tervezése

– eszközök menedzselése (karbantartás, felülvizsgá-
lat stb.)

– energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás

– információ menedzsment (adatkezelés és adatvé-
delem)

IX. PR, partnerkapcsolatok, társadalmi megítélés
(maximum. 3 oldal)

– az érdekelt felek meghatározása, igények és elvárá-
sok figyelése, elemzése

– intézeti arculat bemutatása

– külsõ kommunikációs csatornák

– háziorvosi beutalások aránya

– partnerkapcsolatok más kórházakkal, a társadalom
egyéb szereplõivel

X. Minõségirányítás (maximum. 2 oldal)

– minõségirányítási rendszer mûködtetése

– kulcsfolyamatok meghatározása (kölcsönhatások,
kapcsolódások)

– folyamatok irányítási rendszerének kidolgozása (ter-
vezés, mérés, értékelés)

– hibajavító, megelõzõ és folyamatos fejlesztési tevé-
kenység mûködtetése

XI. Prevenció, egészségmegõrzési, egészségnevelési
tevékenység (maximum. 2 oldal)

– a 2004–2006. évi prevenciós tevékenység ismer-
tetése

– a civil szervezetekkel való közremûködés
– egyéb specialitás (pl. Bababarát kórház, alternatív

szülõszoba stb.)
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének
közleménye

a statisztikai szakképesítések írásbeli vizsganapjairól, valamint az írásbeli tételek átvételének idejérõl
és módjáról

A 2007/2008. tanév rendjérõl szóló 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet felhatalmazása alapján az Országos Képzési Jegy-
zékben szereplõ statisztikai szakképesítések írásbeli vizsganapjait az alábbiak szerint határozom meg.

Középszintû szakképesítések:
– 2007. október 2-án 14 órától,
– 2008. február 5-én 14 órától,
– 2008. május 20-án 8 órától.



Emelt szintû szakképesítések:
– 2007. október 3-án 14 órától,
– 2008. február 6-án 14 órától,
– 2008. május 21-én 8 órától.

A szakmai vizsgákhoz az írásbeli tételek átvételének ideje és módja:
– a 2007. októberi vizsgákra 2007. október 1-jén,
– a 2008. februári vizsgákra 2008. február 4-én,
– a 2008. májusi vizsgákra 2008. május 19-én

10–12 óra között hivatalos megbízás ellenében a Központi Statisztikai Hivatal Oktatási osztályán (1024 Budapest,
Keleti Károly u. 5–7., III. 334.) vehetõk át.

Dobossy Imre s. k.,
fõosztályvezetõ-helyettes

Felhívás
a felsõoktatási intézmények 2008. évi Szép magyar beszéd versenyére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az ELTE Fonetikai Tanszéke és a Ber-
zsenyi Dániel Fõiskola (2008. január 1-jétõl Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja) meghirdeti a
2007/2008. tanévre a felsõoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja
az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevõket, hogy növekedjék a magyar-
nyelv-használat kiejtési szabályait figyelembe vevõ, kifejezõ beszéd iránti igényesség.

Péchy Blanka mûvésznõ, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsõfokú intézményekre is kiterjesztette alapít-
ványát. Az országos döntõn hazai és határainkon túli pedagógusképzõ felsõoktatási intézmények azon hallgatói vehetnek
részt, akik a helyi versenyen a legjobbaknak bizonyultak.

A versenyfeladat: egy szabadon választott és egy kötelezõ szöveg értõ-értetõ (de nem színészi) élõszóbeli bemutatása;
elsõsorban a 20–21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes szép-
próza termékeibõl. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet, ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmû vagy szöveg-
egésznek is tekinthetõ egyik/valamelyik részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének fõbb szempontjai: a) jó szövegértés és szöveghûség, b) a szövegtartalom, az írói szándék
és a szövegszerkezet hiteles közlése, c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelõ tolmácsolás, d) jó beszéd-
légzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelõ hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a be-
szédtempó, a hangerõ illõ alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelõ, mértéktartó használata. Kérjük az
illetékes tanszékeket, illetõleg a beszédmûvelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempontokra a ver-
senyzõk felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.

Az országos döntõt

2008. április 19–20-án

(szombat–vasárnap) rendezzük meg Szombathelyen. (A távolabbról jövõk már 18-án, pénteken megérkezhetnek.) Ezt az
alkalmat ismét a szakmai továbbképzés, a tapasztalatcsere fórumává is kívánjuk tenni, ezért oktatók és szakemberek
részvételére is számítunk.

A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsõoktatási pedagógusi intézményeket, hogy 2008. február 28-ig (az
erre szolgáló mellékelt lapon) szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyzõ(k) és a részt vevõ tanár(ok) nevét, va-
lamint az étkezési és szállásigényeket.

A szervezõbizottság címe: dr. Balázs Géza egyetemi tanár, dr. Balaskó Mária fõiskolai docens, Berzsenyi Dániel Fõis-
kola, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. Kapcsolattartás e-mailen: kazinczyver-
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seny@bdf.hu. A hallgatók kollégiumi szállásáról és étkezésérõl – az elõzetes jelentkezés alapján – a rendezõ intézmény
gondoskodik. Az utazási költség, valamint a kísérõk (tanárok) szállás- és étkezési díja a küldõ intézményt terheli.

A rendezõ intézmény a verseny részletes programját a jelentkezõnek közvetlenül küldi meg, s tájékoztatja a kísérõ ta-
nárokat a befizetendõ összegrõl, a befizetés módjáról; ezért kérjük a jelentkezési lap pontos kitöltését. Kérjük, hogy a
versenyzõ a választott szövegét – a forrás pontos megjelölésével – 10 példányban hozza magával, s jelentkezésekor adja
le a szervezõirodában.

A versenyzõk teljesítményét szakmailag kompetens zsûri bírálja el. Az országos döntõ legjobb versenyzõi (a létszám-
tól és a verseny színvonalától függõen 10–15) Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvju-
talmak odaítélésére is.

Az országos döntõ programját szakmai és kulturális rendezvények egészítik ki.

Oktatási és Kulturális Minisztérium,
Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság,

Berzsenyi Dániel Fõiskola (Nyugat-magyarországi Egyetem)
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék,

ELTE BTK Fonetikai Tanszék

Dr. Rádli Katalin s. k.,
fõosztályvezetõ-helyettes

Közlemény
a XII. Országos Arany János Vers- és Prózamondó Verseny meghirdetésérõl

A vasvári Kardos László Általános Iskola magyar nyelvi szakmai munkaközössége országos vers- és prózamondó ver-
senyt hirdet az alábbi témakörökben és kategóriákban:

I. témakör 13–15 éveseknek: Arany János költeményei vagy XX. századi költõk lírai alkotásai
II. témakör 10–12 éveseknek: XX. századi és jelenkori magyar írók, költõk e korosztálynak szóló mûvei vagy azok rész-
letei
A választott mû idõtartama mindkét témakörben maximum 5 perc.

A verseny idõpontja:
2008. március 7. (péntek).

Helyszín: Kardos László Általános Iskola, Vasvár.
A versenyre bármilyen iskolatípusból lehet jelentkezni, témakörönként 2-2 fõvel.

A jelentkezéseket
2008. január 28-ig

várjuk.

Elérhetõségeink: telefon: (94) 573-100, fax: (94) 573-101, e-mail: iskola@kardos-vasvar.sulinet.hu.

Horváthné Tóth Mária s. k.,
igazgató
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Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közleményei

Pályázati felhívás
a Közép-magyarországi Operatív Program keretében

a turisztikai vonzerõ- és termékfejlesztés
elõmozdítására

Kódszám:
KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

A. Támogatás célja, rendelkezésre álló forrás, eljárásrend

Alapvetõ cél
A támogatás célja a közép-magyarországi régió vonz-

erejének fejlesztéséhez való hozzájárulás és ezáltal a régió
nemzetközi versenyképességének, illetve a régió belsõ ko-
héziójának és harmonikus térszerkezetének fejlesztése.

Természeti és kulturális adottságai, ismertsége és föld-
rajzi fekvése révén a közép-magyarországi régió jelentõs
turisztikai potenciállal rendelkezik. A fõváros szolgálta-
táskínálatában a minõségi fejlesztések kiemelkedõk, en-
nek ellenére számos látnivaló, attrakció építészeti rehabili-
tációra, rekonstrukcióra szorul, annak érdekében, hogy va-
lódi turisztikai termékké, élménnyé váljon. Ugyanakkor a
fõvároson kívüli területek attraktivitása továbbfejleszten-
dõ a nagyobb gazdasági eredmények (jövedelmezõség,
munkahelyteremtés stb.) elérése és jobb területi szóródása
érdekében. Cél, hogy a közép-magyarországi régió ver-
senyképes turisztikai desztinációvá váljon és komplex kí-
nálatot alakítson ki a természeti és épített örökség fenntart-
ható turisztikai hasznosításának biztosításával.

A budapesti és a Pest megyei területek differenciált fej-
lesztése indokolt, az átlagos tartózkodási idõ és a fajlagos
turisztikai költés növelésével.

A turisták költéseibõl adódó közvetlen gazdasági hasz-
nosulás elsõsorban a szálláshelyi, vendéglátói és szabad-
idõs létesítményeknél jelenik meg, de a turisták régióba ér-
kezésének kiváltója alapvetõen a különbözõ vonzerõvel
bíró turisztikai termék és szolgáltatáskínálat.

Jelen pályázati felhívásnál elsõsorban a vonzerõk fej-
lesztését célzó, illetve azokat turisztikai termékké alakító
kezdeményezések támogatására van szükség, különvá-
lasztva a fogadóképességtõl, ami a már meglévõ vonz-
erõkre építve a turisták által igénybe vehetõ szolgáltatások
fejlesztését jelenti.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv céljaihoz kapcso-
lódó tematikus prioritás a gazdaságfejlesztés. A gazdaság-
fejlesztés céljai között szerepel a versenyképességet elõ-
mozdító kiemelt területeken, így a megfelelõ adottságok-
kal rendelkezõ térségekben a turisztikai fejlesztések támo-
gatása.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-

re álló tervezett keretösszeg a 2007–2009. évben várható-
an 2,85 milliárd forint.

1. Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) in-
frastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesz-
tése c. komponensre (továbbiakban: A komponens) rendel-
kezésre álló tervezett keretösszeg 2007. évi forrás terhére
várhatóan 250 millió forint.

2. Gyógy- és termálvíz turisztikai hasznosításához kap-
csolódó létesítmények, szolgáltatások fejlesztése c. kom-
ponensre (továbbiakban: B komponens) rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 2007. és 2009. évi források terhére
várhatóan 550 millió forint.

3. Kulturális és örökségturizmus fejlesztése c. kompo-
nensre (továbbiakban: C komponens) rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 2007. és 2009. évi források terhére
800 millió forint.

4. Keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése c. kompo-
nensre (továbbiakban: D komponens) rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 2007–2009. évi források terhére vár-
hatóan 1,25 milliárd forint.

Eljárásrend
Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülõ pá-

lyázatok egyfordulós, szakaszos eljárásrend keretében ke-
rülnek elbírálásra.

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)
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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, KSH 55)

III. Vállalkozások:
1. szövetkezetek (KSH 12)
2. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy az

Egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi
XLIII. törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Ma-
gyarországon bejegyzett székhelyû vagy telephe-
lyû gazdasági társaságok, vállalkozások (2006.
évi IV. tv. alapján; KSH 11, 21)
– profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11,

21)
– átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je

után létrejövõ nonprofit gazdasági társaságok,
amelyekben az önkormányzat többségi tulaj-
donnal rendelkezik (KSH besorolás nem is-
mert)

3. egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv. alapján; KSH 23)

IV. Szakmai szervezetek és felsõoktatási intézmények
(ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak)
(2005. évi CXXXIX. törvény alapján).

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 XIII. számú mellékletét képezõ
„Konzorciumi együttmûködési megállapodást”.

Méret
Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett.

C. Pályázat tartalma

Támogatható tevékenységek köre

A komponens – Aktív turizmus (vízi turizmus és termé-
szetjárás) infrastruktúrájának és kapcsolódó szolgáltatá-
sainak fejlesztése:

– Yachtkikötõk turisztikai célú létesítése és a már meg-
lévõk korszerûsítése. Kapcsolódó szolgáltató létesítmé-
nyek és egységek létesítése, fejlesztése (pl.: bérlésre, táro-
lásra vonatkozóan), a turistaigények teljesebb körû kielé-
gítését megcélzó szolgáltatások (pl.: oktatás, túraszerve-
zés) fejlesztése, bõvítése, új szolgáltatások bevezetése.

– Vízi telepek (vitorlás- és csónakkikötõk) turisztikai
célú létesítése és a már meglévõk korszerûsítése. Kapcso-
lódó szolgáltató létesítmények és egységek létesítése, fej-
lesztése (pl.: bérlésre, tárolásra vonatkozóan), a turista-
igények teljesebb körû kielégítését megcélzó szolgáltatá-

sok (pl.: oktatás, túraszervezés) fejlesztése, bõvítése, új
szolgáltatások bevezetése. Új, nem motorizált közlekedési
eszközök beszerzése (csónak, kajak, kenu).

– Gyalogtúra-útvonalakhoz, zarándokutakhoz kapcso-
lódó turisztikai infrastruktúra- és szolgáltatások fejleszté-
se (pl. túraszervezés). Útvonaljelzések festése, útjelzõ- és
információs táblák kihelyezése, tûzrakóhelyek kialakítása,
pihenõhelyek, higiénés létesítmények kialakítása, felújí-
tása.

– Barlangok turisztikai célú hasznosítása: infrastruktú-
rájának és kapcsolódó szolgáltatásainak fejlesztése, új
szolgáltatások bevezetése (pl. fogadóterület bõvítése, ki-
alakítása, látogatói útvonalak, világítás kiépítése, turiszti-
kai hasznosításra alkalmas új funkciók kialakítása, inter-
aktív információszolgáltatás fejlesztése).

Önálló elemként nem, csak az aktív turisztikai fejleszté-
sekkel együttesen támogatható járda, parkoló, felújítása,
kialakítása, a projekthez szorosan kapcsolódóan munka-
társak szakmai képzése, marketingtevékenységek.

B komponens – Gyógy- és termálvíz turisztikai haszno-
sításához kapcsolódó létesítmények, szolgáltatások fej-
lesztése

– Meglévõ gyógy- és termálfürdõk infrastruktúrájának
fejlesztése, technológiai korszerûsítése, pl. épületek, me-
dencék felújítása, átalakítása (bõvítés kivételével) vízfor-
gató berendezések beépítése, szellõzõberendezések kiépí-
tése, felújítása, hulladékhõ energetikai utóhasznosítása.

– Egészségturisztikai szolgáltatások (pl.: súlyfürdõ, di-
agnosztikai vizsgálatok, elektroterápiás kezelések, gyógy-
torna, szauna, masszázs, egyéb hidroterápiás kezelé-
sek stb.) fejlesztése, bõvítése, illetve új szolgáltatások be-
vezetése, hozzá tartozó eszközök beszerzése.

Önálló elemként nem, csak a fürdõfejlesztéssel együtte-
sen támogatható a gyógy- és termálfürdõ közvetlen kör-
nyezetében lévõ járda, parkoló, park, közterület felújítása,
a projekthez szorosan kapcsolódóan munkatársak szakmai
képzése, marketingtevékenységek.

C komponens – Kulturális és örökségturizmus fejlesz-
tése:

– Épített örökség (pl. egyedi építészeti alkotások, vi-
lágörökségi helyszínek, mûemlékek, kastélyok, várak,
egyházi létesítmények), turisztikai jelentõséggel rendelke-
zõ kulturális intézmények (muzeális intézmények, kiállí-
tótermek, szabadtéri színpadok, témaparkok) látogatóba-
rát fejlesztése, magas vonzerõt generáló turisztikai ter-
mékké alakítása, élményszerûen bemutathatóvá tétele, tu-
risztikai funkcióval való bõvítéshez kapcsolódó felújítása,
rekonstrukciója.

Továbbá támogatható a fogadóterület bõvítése, kiállító-
terek kialakítása, bõvítése, turisztikai hasznosításra alkal-
mas új funkciók, élményelemek kialakítása, interaktív in-
formációszolgáltatás fejlesztése, interaktív bemutatási
módszerek bevezetése. Interaktív információszolgáltatás
fejlesztése estén muzeális intézmények számára kötelezõ a
többnyelvû tájékoztató rendszer kiépítése.
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Önálló elemként nem, csak a fenti kulturális intézmé-
nyek/épületek fejlesztéssel együttesen támogatható az in-
tézmény/épület közvetlen környezetében lévõ járda, par-
koló, park, közterület felújítása, a projekthez szorosan
kapcsolódóan munkatársak szakmai képzése, marketing-
tevékenységek.

Csak olyan pályázatok részesülhetnek támogatásban,
amelyek célja a turisztikai jelentõséggel bíró értékek tá-
mogatása, turisztikai célú hasznosítása, a felújítás csak a
pályázat részeleme lehet.

Jövedelemtermelõ tevékenység (pl. vendéglátói egysé-
gek, ajándékbolt) esetében kizárólag a helyiség kialakí-
tása, berendezése támogatható.

D komponens – Keskeny nyomtávú vasutak fejlesztése:
– pályafelújítás, pályarekonstrukció, illetve az ehhez

kapcsolódó gördülõállomány-beszerzés, korszerûsítés,
– kiszolgáló létesítmények építése, felújítása, rekonst-

rukciója,
– szolgáltatásbõvítés, valamint
– utastájékoztatás és információszolgáltatás fejlesztése

támogatható.

Nem támogatható tevékenységek köre
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
– horgászturizmus
– borturisztikai fejlesztés,
– gasztronómiához kapcsolódó fejlesztések.

Csak az 5000 fõ állandó lakosnál alacsonyabb lakosság-
számmal és/vagy a 100 fõ/km2 népsûrûségnél alacsonyabb
népsûrûséggel rendelkezõ településeken nem támogatható
tevékenység:

– szellemi kulturális örökséghez kapcsolódó fejlesz-
tések.

Ezen felül nem nyújtható támogatás

A komponens esetében:
– yachtok, motoros jármûvek beszerzése,
– nem turisztikai célt szolgáló kikötõk, vízi telepek fej-

lesztése.

B komponens esetében:
– új gyógy- és termálfürdõk létesítése,
– meglévõ gyógy- és termálfürdõk infrastruktúrájának

bõvítése,

1 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fõ állandó lakosnál alacsonyabb lakos-
ságszámmal és/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.

– kórházak rehabilitációs központok, gyógy- és well-
ness szállók felújításai, szolgáltatásaik bõvítése,

– termálkutak fúrása.

C komponens esetében:
– önálló elemként intézmények/épületek felújítása, re-

konstrukciója.

D komponens esetében:
– új turisztikai kisvasútvonal építése.

Projekt területi szûkítése
Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek

megvalósulási helyszíne kizárólag csak a Közép-magyar-
országi régió területe (Budapest és Pest megye közigazga-
tási területe) lehet.

D. Pénzügyi feltételek

Támogatás formája
Vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás mértéke

A komponens esetében:
– A Pest megyében megvalósuló beruházások / fejlesz-

tések esetében a vállalkozások számára nyújtható támoga-
tás mértéke maximum az összes elszámolható költség
30%-a, Budapesten megvalósuló beruházások/fejleszté-
sek esetében 25%-a. A maximális támogatási intenzitások
mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal, középvállal-
kozások esetén 10%-kal növelhetõk.

– Költségvetési intézmények, nonprofit szervezetek ré-
szére nyújtható támogatás mértéke maximum az összes el-
számolható költség 85%-a.

Amennyiben a költségvetési intézmények, illetve non-
profit szervezetek a támogatni kért projekt tekintetében
üzletszerû, vállalkozási tevékenységet2 végeznek, a vállal-
kozásokra vonatkozó szabályok irányadóak rájuk!

B komponens esetében:
– Valamennyi pályázóra vonatkozóan a Pest megyében

megvalósuló beruházások/fejlesztések esetében a nyújtha-
tó támogatás mértéke maximum az összes elszámolható
költség 30%-a, Budapesten megvalósuló beruházások/fej-
lesztések esetében 25%-a.

C komponens esetében:
– Költségvetési intézmények, nonprofit szervezetek ré-

szére nyújtható támogatás mértéke maximum az összes el-
számolható költség 90%-a.

Vállalkozások nem pályázhatnak.

2 Vállalkozási tevékenység: a szervezet által saját nevében és kockázatára
nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerûen, ellenérték fejében végzett
termelõ vagy szolgáltató tevékenység. Nonprofit szervezetek, önkormány-
zatok esetében vállalkozási tevékenységnek a szervezet alapszabályában
meghatározott nonprofit cél szerinti tevékenységen kívül esõ, bevételszerzõ
jellegû tevékenység minõsül.
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D komponens esetében:
– Költségvetési intézmények, nonprofit szervezetek ré-

szére nyújtható támogatás mértéke maximum az összes el-
számolható költség 85%-a.

– A Pest megyében megvalósuló beruházások / fejlesz-
tések esetében a vállalkozások számára nyújtható támoga-
tás mértéke maximum az összes elszámolható költség
30%-a, Budapesten megvalósuló beruházások/fejleszté-
sek esetében 25%-a. A maximális támogatási intenzitások
mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal, középvállal-
kozások esetén 10%-kal növelhetõk.

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.

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 IV. számú mellék-
let). 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 IV. számú melléklet).

Az útmutatónak a támogatás meghatározására vonatko-
zó 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 támo-
gatási térkép, illetve nem tartoznak a kulturális turizmus
körébe –, azonban a fejlesztés eredménye a felhasználók
számára a jövõben csak ellentételezés esetén válik elérhe-
tõvé.

Így az alábbi komponensek/támogatható tevékenységek
esetében kell a fent jelzett elemzést elvégezni, amennyi-
ben a kedvezményezett által megvalósított fejlesztés szá-
mára bevételt generál:

– Az A komponens keretében a gyalogtúra útvonalak-
hoz, zarándokutakhoz kapcsolódó turisztikai infrastruktú-
ra- és szolgáltatások fejlesztései,

– a D komponens keretében a keskeny nyomtávú vas-
utak fejlesztései.

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mér-

téke:
– A komponens esetében minimum 15 millió Ft, de ma-

ximum 50 millió Ft,
– B, C, D komponensek esetében minimum 50 mil-

lió Ft, de maximum 300 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 1 másolat),

valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag
CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott külde-
ményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

Közép-magyarországi Operatív Program
Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D

A turisztikai vonzerõ és termékfejlesztés elõmozdítása
Közremûködõ szervezet:

pro Régió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési
és Szolgáltató Kht.,

1146 Budapest, Hermina út 17.

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan
tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát
(KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A turisztikai vonzerõ- és
termékfejlesztés elõmozdítása), a pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenõrizze a kitöltött adatokat, illetve gyõzõdjön
meg a kitöltés sikerességérõl, az adathordozó épségérõl!

A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag
CD/DVD lemezen) benyújtott Projekt adatlapban és a
mellékletben található eltérés esetén a nyomtatott és
cégszerûen aláírt példány tekintendõ hitelesnek, azzal,
hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Projekt adat-
lap és a melléklet megegyezõségérõl a pályázó köteles
gondoskodni.
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A pályázatok benyújtása (azaz az ajánlott postai külde-
mény feladása)

2007. november 26-tól 2008. március 3-ig

lehetséges.

A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegzõ
szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentu-
mok a www.nfu.hu honlapon keresztül tölthetõk le. To-
vábbi felvilágosítás a www.nfu.hu honlapon, illetve a (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
a Nyugat-dunántúli Operatív Program

A régió történelmi és kulturális örökségének
fenntartható hasznosítása és természeti értékeken
alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése c.

pályázati felhívásához
Kódszám:

NYDOP-2007-2.2.1/2F

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 régióban meghatározó a gyógy- és termál-vízkészlet-

re épülõ gyógyturisztikai és rekreációs célú szolgáltatások
kínálata, az örökségvédelmi értékek sokasága, valamint a
változatos természet, táji környezet. Ezen értékekre épülõ
turisztikai célú szolgáltatások, vonzerõk fejlesztése szük-
séges ahhoz, hogy a régió növelje a turizmusából szárma-
zó bevételeit, a vendégéjszakák számát, illetve javítsa a tu-
risztikai piacon való versenyhelyzetét.

A fentieken túl a régió az alábbi turisztikai vonzerõk fej-
lesztését támogatja1:

A) komponens: Meglévõ gyógy- és termálfürdõk minõ-
ségi fejlesztése

– A kiemelt gyógyhelyeken2 kívüli többi, már meglévõ
termál- és gyógyfürdõk magasabb színvonalú wellness, il-
letve gyógyászati szolgáltatásainak fejlesztése a kapaci-
táskihasználtságuk javítása érdekében;

B) komponens: Történelmi és kulturális örökségi érté-
kek fenntartható hasznosítása

– A régió kiemelt örökségvédelmi épületein kívül, az
egyedi értékekkel rendelkezõ, kiemelkedõ szellemi és épí-
tett kulturális örökségek megõrzése és egyedi élményt
nyújtó, látogatóbarát fejlesztése;

C) komponens: Tájegységi, öko- és aktív turisztikai
programcsomagok fejlesztése

– Természeti értékeken alapuló aktív idõtöltést biztosító
és a természeti értékeket megismertetõ turisztikai szolgál-
tatások térségi alapon összehangolt, programszerû fejlesz-
tése a turisztikai potenciállal rendelkezõ vidéki és elsõsor-
ban a hátrányos helyzetû térségekben.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezés-

re álló tervezett támogatási keretösszege a 2007–2008.
években várhatóan 3380 millió forint.

Az A)–C) komponensek között az indikatív forrásmeg-
osztás a következõ:

Komponens

2007–2008
támogatási keret

indikatív
felosztása

(M Ft)

A) Meglévõ gyógy- és termálfürdõk minõségi fej-
lesztése 676

B) Történelmi és kulturális örökségi értékek fenn-
tartható hasznosítása 1690

C) Tájegységi öko- és aktív turisztikai programok
megvalósítása 1014

B. Pályázók köre

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek

pályázhatnak.
A) komponens: Meglévõ gyógy- és termálfürdõk minõ-

ségi fejlesztése
Gyógy- és/vagy termálfürdõk tulajdonosai, vagy üzemel-

tetõi, melyek az alábbi szervezeti formákba tartozhatnak:
I. Költségvetési szervek és intézményeik

1 A kiemelt gyógyhelyeket és örökségvédelmi épületeket a régió jelen pá-
lyázati formától eltérõ eljárásrendben, kiemelt projektként támogatja.

2 A régióban kiemelt gyógyhelynek számít: Hévíz, Zalakaros, Bük-fürdõ,
Sárvár, Balf.
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II. nonprofit szervezetek
III. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá

tartozó belföldi, a Nyugat-dunántúli régióban bejegyzett
székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok, vállalko-
zások (2006. évi IV. tv. Alapján KSH 11, 21)

B) komponens: Történelmi és kulturális örökség értékek
fenntartható hasznosítása

Várak, kastélyok, régészeti emlékhelyek, múzeumok,
egyházi épületek, kulturális fesztivál helyszínek tulajdo-
nosai, vagy ezeket tartós idejû bérleti jogviszonyban, illet-
ve határozatlan idejû használati jog alapján mûködteti
szervezetek, melyek az alábbi szervezeti formákba tartoz-
hatnak:

I. Költségvetési szervek és intézményeik
II. nonprofit szervezetek.

A) és B) komponens esetén a pályázat benyújtására és
megvalósítására a jelen pontban meghatározott szerveze-
tek által alkotott konzorcium keretében is van lehetõség,
ebben az esetben alkalmazni kell az Útmutató XV. mellék-
letét képezõ „Konzorciumi együttmûködési megállapo-
dást”.

C) komponens: Tájegységi, öko- és aktív turisztikai
programok megvalósítása

A pályázat kizárólag konzorciumi formában, vagy part-
nerségi együttmûködés keretében nyújtható be.

Konzorcium vezetõje, vagy fõ kedvezményezett – part-
nerségi együttmûködés képviselõje csak az alábbi típusú
szervezetek lehetnek:

– önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistér-
ségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok
(1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. alapján; KSH
362)

– helyi és kisebbségi önkormányzatok (1990. évi
LXV. tv. alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII.
tv. alapján)

– nonprofit szervezetek
– Nemzeti Park Igazgatóságok
Nonprofit szervezetek esetén a szervezet céljai, felada-

tai között kell lennie a benyújtandó pályázat (program) ál-
tal érintett térség egészének turisztikai célú fejlesztése.

A pályázatban partnerként részt vehetnek az alábbi tí-
pusú szervezetek:

I. Költségvetési szervek és intézményeik
II. nonprofit szervezetek
III. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá

tartozó belföldi, a Nyugat-dunántúli régióban bejegyzett
székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok, vállalko-
zások (2006. évi IV. tv. alapján KSH 11, 21)

IV. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv. alapján, KSH 23)

C komponens esetén egy települést érintõ fejlesztések
csak egy pályázati csomagban jelenhetnek meg, ellenkezõ
esetben az érintett pályázatok nem lesznek jogosultak tá-
mogatásra.

Méret
Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett.

C. Pályázat tartalma

Támogatható tevékenységek köre

Alaptevékenységek

A) komponens: Meglévõ gyógy- és termálfürdõk minõ-
ségi fejlesztése

1. Termál- és gyógyfürdõk szolgáltatási színvonalának
fejlesztése, ezen belül:

– fedett területek, létesítmények fejlesztése és/vagy;
– kiegészítõ szolgáltatások helyszínének kialakítása,

fejlesztése és/vagy;
– fürdõ szabadtéri területeinek, létesítményeinek bõví-

tése, korszerûsítése.
Önállóan nem, csak kapcsolt fejlesztésként támogatható

tevékenység:
– termál- és gyógyfürdõk energiaellátási rendszerének

megújítása, különös tekintettel a megújuló energiaforrá-
sok felhasználásra.

B) komponens: Történelmi és kulturális örökség értékek
fenntartható hasznosítása

1. Országos jelentõségû kulturális örökségvédelmi léte-
sítmények3 és múzeumok, régészeti lelõhelyek, emlékek,
romemlékek értéknövelõ megújítása, új múzeumok és be-
mutatóhelyek létesítése és egyben turisztikai célú fejlesz-
tése, amely hozzájárul új munkahelyek teremtéséhez.

Támogatandó tevékenységek lehetnek:
– Épületek és azok örökségvédelmi értékeinek meg-

óvása és bemutathatóvá tétele és/vagy;
– Turisztikai célú infrastrukturális fejlesztések és/vagy
– Látogatóbarát szolgáltatások fejlesztése és/vagy;
– Évente legalább 50 napon át programot nyújtó sza-

badtéri kulturális célú rendezvényhelyszínek infrastruktu-
rális fejlesztése, kialakítása.

Önállóan nem, csak kapcsolt fejlesztésként támogatható
tevékenység:

– A mûködést szolgáló egyéb funkciók (pl. mellékhe-
lyiségek, személyzeti helyiségek, raktárak) biztosítása,
korszerûsítése, korábbi használati funkciók kiváltása;

– A fejlesztés által érintett épületek energiahatékony
mûködését javító beruházások, különös tekintettel a meg-
újuló energiaforrások felhasználásra.

A pályázat ösztönzi a turisztikai funkciókkal rendelke-
zõ területek bõvítését, illetve a turisztikai célú szolgáltatá-
sok modernizálását, így az élményelemekkel teli, újszerû,
kreatív, interaktív bemutatási módszerek alkalmazását.

3 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelmérõl.
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C) komponens: Tájegységi, öko- és aktív turisztikai
programok megvalósítása

Olyan pályázatok, programok nyújthatók be, melyek
legalább 3 tevékenységet tartalmaznak az alábbi támogat-
ható tevékenységek közül:

– Az Országos Területrendezési Tervben vagy a Nyu-
gat-dunántúli régió Kerékpáros Marketingstratégiájában4

elfogadott kerékpárútszakaszok kiépítése, kitáblázása
– Természetvédelmi területek látogathatóságát elõse-

gítõ fejlesztések5

– Szabadidõ aktív eltöltését segítõ terek kialakítása: té-
ma- és kalandparkok, mindenki által hozzáférhetõ szabad-
idõparkok kialakítása

– Vízi turizmus fejlesztése fürdés, evezés céljára.
(Csak olyan fejlesztés támogatható, ahol ÁNTSZ igazolás-
sal rendelkeznek, hogy a tó fürdésre alkalmas, vagy a kez-
deti beruházással alkalmassá tehetõ.)

– Turisztikai célú vasúti mellékvonalak (kisvasutak,
erdei vasutak) felújítása, fejlesztése

– Borturizmushoz kapcsolódó tartalmas idõtöltéshez
szükséges infrastrukturális fejlesztések.6

Kiegészítõ tevékenységek mind a 3 komponens esetén
Kiegészítõ tevékenységek támogatására, csak valamely

alaptevékenységgel együtt nyújtható be pályázat.
Az alábbi tevékenységek mindegyike csak a benyújtott

pályázat teljes költségvetésének alábbiakban meghatáro-
zott mértékéig támogatható:

– a támogatott turisztikai vonzerõk használatához köz-
vetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések – A pro-
jekt összköltségének max. 10%-ig,

– marketingtevékenységek – A projekt összköltségé-
nek max. 5%-ig,

– a fejlesztendõ turisztikai vonzerõk mûködtetésével, il-
letve értékesítésével foglalkozó szervezetek munkatársai-
nak továbbképzése – A projekt összköltségének max.
1%-ig.

Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek mind a
3 komponens esetén

A projekt kötelezõ eleme a teljeskörûen kivitelezett
akadálymentesítés.

Az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelezõ,
ezek: az épület körüli környezet, és az épület megközelí-
tése, bejárata; mosdó; étkezõhelyiség; valamint biztosítani
kell az épület/terület fõ funkciójának használatát és a
mindezekhez vezetõ elérési útvonalakat.

Új építés esetén az akadálymentesítés a teljes érintett te-
rületen kötelezõ, egyéb esetben a beruházás által érintett
épület-/területrészre vonatkozóan, a fenti megszorítások-
kal kötelezõ.

4 Dokumentum elérhetõsége: http://www.westpa.hu/cgi-bin/rhti/dokutar
5 A Környezetvédelmi és Energetikai OP támogatja a gyûjteményes nö-

vénykertek és védett történeti kertek megõrzését, helyreállítását.
6 Részletes feltételek a Pályázati útmutatóban!

Az alapszolgáltatások akadálymentesítése keretében
minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredmé-
nyeként teljesülnek a „Segédlet a komplex akadálymente-
sítés megvalósításához” c. dokumentumban (Pályázati út-
mutató X. sz. melléklete) foglalt minimumkövetelmények.

További követelmények:
A tervezés és megvalósítás során kötelezõ az országos

településrendezési és építési követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK) akadály-
mentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pá-
lyázati útmutatóhoz csatolt X. számú mellékletben („Se-
gédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához”)
részletezett elõírások, biztonsági és kialakítási szabályok
következetes és szakszerû alkalmazása, illetve maradékta-
lan betartása.

Az OTÉK-nak és a „Segédlet a komplex akadálymente-
sítés megvalósításához” c. dokumentumnak való megfele-
lést a tervdokumentációt készítõ tervezõ mérnök, vagy re-
habilitációs környezettervezõ szakmérnök vagy rehabili-
tációs környezettervezõ szakértõ7 által a pályázati doku-
mentáció részét képezõ minta szerint kiállított szakvéle-
ménynek kell igazolnia.

A pályázóknak a meglévõ épületek akadálymentesítésé-
re vonatkozó építészeti-mûszaki tervdokumentációkat az
építészeti-mûszaki tervdokumentációk tartalmi követel-
ményeirõl szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet figye-
lembevételével, az abban elõírt tartalmi részletezettséggel
kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymente-
sítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e
vagy sem.

A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett
eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használ-
hatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és ren-
deltetésszerû használatra alkalmas módon kell elhelyezni
és/vagy beépíteni.

Választható, bírálatnál elõnyt jelentõ kapcsolódó tevé-
kenységek, szolgáltatások

B komponens esetén:
Elõnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek kere-

tében védett épületek felújítása történik meg.
Elõnyben részesülnek a már meglévõ rendezvényhely-

színek fejlesztései, korszerûsítései.

C komponens esetén:
Elõnyben részesülnek a táj- és természetvédelmi körzet-

ben, illetve helyi védettség alatt álló területen megvalósuló
fejlesztések, azonban a projekt megvalósulása nem ered-
ményezheti a táji és természeti értékek romlását.

7 A rehabilitációs környezettervezõ szakmérnökök/szakértõk aktuális
névjegyzéke, elérhetõsége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium honlapján. (Elérhetõség: http://www.szmm.gov.hu, Fõoldal » Esély-
egyenlõség » Fogyatékosságügy » Akadálymentesítés).
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Projekt területi korlátozása

A támogatott projektek megvalósulási helyszíne kizáró-
lag csak a Nyugat-dunántúli régió (Gyõr-Moson-Sopron,
Vas és Zala megye) területén lehet. A régión belül nem ré-

szesülhetnek támogatásban a Balaton Kiemelt Üdülõkör-
zet településein tervezetett projektek.

A) komponens esetén nem támogathatók a kiemelt ter-
mál- és/vagy gyógyfürdõvel rendelkezõ településeken
(Balf, Bük, Hévíz, Sárvár, Zalakaros) tervezett projektek.
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D. Pénzügyi feltételek

Támogatás formája
Vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás mértéke
A támogatás mértékét az összes elszámolható költség arányában kell értelmezni.

Komponens Támogatás mértéke

A) Meglévõ gyógy- és termálfürdõk minõségi fejlesztése 30%
B) Történelmi és kulturális örökség értékek fenntartható hasznosítása 85%
C) Tájegységi öko- és aktív turisztikai programok megvalósítása 85%
Gazdasági társaságok esetén 30%

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.

Az adott projekthez kapcsolódóan más európai uniós
vagy állami támogatásból származó forrásokat is figye-
lembe 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 meghatáro-
zott támogatási intenzitás értékeket.

A 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 támogatás meghatározására vonatkozó
7.9. pontjában található számítást mindazon projektek ese-
tében el kell végezni, amelyek nem minõsülnek állami
támogatásnak – tehát nem vonatkozik rájuk a 85/2004.
(IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott támoga-
tási térkép, illetve nem tartoznak a kulturális turizmus köré-
be –, azonban a fejlesztés eredménye a felhasználók számá-
ra a jövõben csak ellentételezés esetén válik elérhetõvé.

Így a C komponens esetében kell a fent jelzett elemzést
elvégezni, amennyiben a kedvezményezett által megvaló-
sított fejlesztés számára bevételt generál.

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás összege: millió Ft

Komponens Minimum Maximum

A) Meglévõ gyógy- és termálfürdõk minõségi fejlesztése 20 300
B) Történelmi és kulturális örökség értékek fenntartható hasznosítása 20 800
C) Tájegységi öko- és aktív turisztikai programok megvalósítása 20 500

E. Kiválasztási kritériumok

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képezõ pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, teljes-
ségi, és szakmai értékelési szempontok alapján történik.



F. Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
Kétfordulós eljárás esetén a pályázat benyújtására vo-

natkozó szabályok az eljárás elsõ és második fordulójában
megegyeznek.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatla-
pon nyújtható be, mind a papíralapú, mind az elektronikus
formában való kitöltésnél. A Projekt adatlap sem tartalmá-
ban, sem alakjában nem változtatható. A Projekt adatlap
mellett kell szerepeltetni azokat az elõírt projektterveket és
dokumentációkat, amelyek a pályázat megítéléséhez szük-
ségesek.

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetõség.
A Projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére vá-

laszt adva és az elõírt dokumentumok csatolásával kell be-
nyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projekt adat-
lap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára,
kérjük a Projekt adatlap megfelelõ helyén a „pályázatomra
nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követõen a pá-
lyázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetõség. Az
ilyen jellegû módosítási igények nem vehetõk figyelembe.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 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:

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Kódszám: NYDOP-2007-2.2.1/2F

A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható
hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív

turisztikai programok fejlesztése
Közremûködõ Szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális

Fejlesztési Ügynökség Kht.
9400 Sopron, Csatkai utca 6.

9700 Szombathely, Kõszegi utca 23.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes
benyújtására is lehetõség nyílik a Nyugat-dunántúli RFÜ
fenti irodáiban munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 8–16
óráig, pénteken 8–14 óráig.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „NYDOP-2007-2.3.1/2F Szombathely/Sop-
ron” címzést kell feltüntetni.

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tün-
tesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (NYDOP-
2007-2.2.1/2F A régió történelmi és kulturális örökségé-
nek fenntartható hasznosítása és természeti értékeken ala-
puló aktív turisztikai programok fejlesztése), a pályázó
nevét és címét. Kérjük, ellenõrizze a kitöltött adatokat, il-
letve gyõzõdjön meg a kitöltés sikerességérõl, az adathor-
dozó épségérõl!

A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag
CD/DVD lemezen) benyújtott projekt adatlapban és a mel-
lékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerûen
aláírt példány tekintendõ hitelesnek, azzal, hogy a nyomta-
tott és az elektronikus formájú Projekt adatlap és a melléklet
megegyezõségérõl a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban
információkat az NFÜ honlapján (http://www.nfu.hu) ta-
lál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
telefonos ügyfélszolgálata nyújt.

Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma:
(40) 638-638.

Az I. fordulóra vonatkozó határidõk:

A pályázatok benyújtása

2007. november 26-tól 2008. február 1-jéig

lehetséges.

Postai feladás esetén a feladás dátumát (postai bélyeg-
zõ) kell figyelembe venni.

A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos.
Az elsõ fordulóban kiválasztott pályázatok esetében

megindulhat a projektfejlesztési szakasz, melynek hossza
projektenként változó, de legfeljebb 1 év. Ebben az idõ-
szakban kell biztosítani a megfelelõ kidolgozottsági szintû
és minõségû projektdokumentációt. A második forduló fo-
lyamatos beadási határidejû, azt a rendelkezésre álló idõ-
kereten belül a projektdokumentumok összeállításának
idõigénye határozza meg. A második fordulóban kizárólag
az elsõ fordulóban kiválasztott projektek vehetnek részt.

A pályázatok elbírálása az adott szakaszban, az elõzete-
sen meghatározott értékelési szempontok alapján, a ren-
delkezésre álló keret erejéig. A rendelkezésre álló források
függvényében egy újabb szakasz kerül meghirdetésre.

A II. fordulóra vonatkozó határidõk:
A II. fordulóra az elsõ fordulón és a projektfejlesztési ta-

nácsadáson túljutott pályázatok számára lehetséges. A pá-
lyázatok benyújtása folyamatos, de legkésõbb az elsõ for-
dulóban meghozott döntést követõ 1 éven belül lehetséges.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentu-
mok a http://www.nfu.hu honlapon keresztül tölthetõk le.
További felvilágosítás a http://www.nfu.hu honlapon, il-
letve a (40) 638-638-as telefonszámon kapható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását kö-
vetõen az ellenõrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a
projekt ellenõrzését!

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati
útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. december 13–19.)

(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

327. 50. évfolyam L 327. szám (2007. december 13.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1463/2007/EK rendelete (2007. december 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1464/2007/EK rendelete (2007. december 12.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a
2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2007 novemberében
benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

* A Bizottság 1465/2007/EK rendelete (2007. december 12.) a 752/2007/EK tanácsi rendelet
V. mellékletének az Ukrajnából származó egyes acéltermékek keretmennyiségére vonat-
kozó módosításáról

* A Bizottság 1466/2007/EK rendelete (2007. december 12.) a Portugália lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet közös-
ségi vizein folytatott szürketõkehal-halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/829/EK:

* A Tanács határozata (2007. december 5.) a Tanács Fõtitkárságához kirendelt nemzeti szak-
értõkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról, valamint a 2003/479/EK
határozat hatályon kívül helyezésérõl

Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA Felügyeleti Hatóság

* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 90/04/COL (2004. április 23.) egy új, 24c. fejezet-
tel való kiegészítés által az állami támogatással kapcsolatos eljárási jogi és anyagi jogi sza-
bályok negyvenhatodik alkalommal történõ módosításáról: Az állami támogatás szabályai-
nak a közszolgálati mûsorszolgáltatásra történõ alkalmazása
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Helyesbítések

* Helyesbítés a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet vég-
rehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módo-
sításáról szóló, 2006. december 18-i 1875/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 360., 2006.
12. 19.)

* Helyesbítés a többek között Dél-Afrikából származó acél drótkötelek és kábelek behozata-
lára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl szóló 1858/2005/EK rendelet mó-
dosításáról szóló, 2007. december 10-i 1459/2007/EK tanácsi rendelethez (HL L 326., 2007.
12. 12.)

328. 50. évfolyam L 328. szám (2007. december 13.)

Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-Vegyesbizottság

* Az EGT-Vegyesbizottság 72/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás I. mel-
lékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 73/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás I. mel-
lékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 74/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás I. mel-
lékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 75/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás I. mel-
lékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 76/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás II. mel-
lékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 77/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás II. mel-
lékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 78/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás II. mel-
lékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 79/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás II. mel-
lékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 80/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás II. mel-
lékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 81/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás II. mel-
lékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 82/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás II. mel-
lékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 83/2007 határozata (2006. július 6.) az EGT-megállapodás II. mel-
lékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 84/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 85/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 86/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
VI. mellékletének (Szociális biztonság) módosításáról
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* Az EGT-Vegyesbizottság 87/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 88/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 89/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 90/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 91/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 92/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 93/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 94/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 95/2007 határozata (2007. július 6.) az EGT-megállapodás
XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (közlekedés) és 37. jegyzõkönyvének
módosításáról szóló, 1999. március 30-i 38/1999 EGT-vegyesbizottsági határozathoz (HL L
266., 2000. 10. 19.)

* Helyesbítés az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodás XIII. mellékletének (Köz-
lekedés) módosításáról szóló, 2006. június 2-i 64/2006 EGT-vegyesbizottsági határozathoz
(HL L 245., 2006. 9. 7.)

* Helyesbítés az EGT-megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról szóló,
2006. június 2-i 68/2006 EGT-vegyesbizottsági határozathoz (HL L 245., 2006. 9. 7.)

* Helyesbítés az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításá-
ról szóló, 2007. június 8-i 50/2007 EGT-vegyesbizottsági határozathoz (HL L 266., 2007.
10. 11.)

329. 50. évfolyam L 329. szám (2007. december 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1467/2007/EK rendelete (2007. december 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1468/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a baromfihús- és tojáságazatban érvé-
nyes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet
módosításáról

* A Bizottság 1469/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a 79/65/EGK tanácsi rendelet
mellékletének a körzetek jegyzéke tekintetében történõ módosításáról
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* A Bizottság 1470/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a mezõgazdasági üzemek jövedel-
mének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1859/82/EGK
rendelet módosításáról

* A Bizottság 1471/2007/EK rendelete (2007. december 13.) az egyes borászati termékek le-
írása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkal-
mazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosí-
tásáról

* A Bizottság 1472/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a piaci mechanizmusokra tekin-
tettel a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása rész-
letes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelettõl a 2007/2008-as borá-
szati év tekintetében való eltérésrõl

* A Bizottság 1473/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a borkészítés melléktermékeinek
az 1493/1999/EK tanácsi rendeletben elõírt kezelésére vonatkozó, a 2007/2008-as borászati
évben Bulgáriában végrehajtandó átmeneti intézkedésrõl

* A Bizottság 1474/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a baromfira vonatkozó egyes for-
galmazási elõírásokról szóló 1906/90/EGK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabá-
lyainak bevezetésérõl szóló 1538/91/EGK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1475/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a Thaiföldrõl származó manióká-
ra vonatkozó 2008-tól alkalmazandó közösségi vámkontingens megnyitásáról

* A Bizottság 1476/2007/EK rendelete (2007. december 13.) Belgium, a Cseh Köztársaság,
Írország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Szlovákia és Svédország interven-
ciós hivatala birtokában lévõ cukor ipari felhasználás céljával történõ viszonteladására
vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról, valamint az 1059/2007/EK és az
1060/2007/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1477/2007/EK rendelete (2007. december 13.) az egységes légiközlekedés-védel-
mi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló
622/2003/EK rendelet módosításáról1

A Bizottság 1478/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

A Bizottság 1479/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

A Bizottság 1480/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a tojásra vonatkozó export-visszatéríté-
sek megállapításáról

A Bizottság 1481/2007/EK rendelete (2007. december 13.) a baromfihúsra vonatkozó export-
visszatérítések mértékének megállapításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2007/71/EK irányelve (2007. december 13.) a hajókon keletkezõ hulladék és a
rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötõi létesítményekrõl szóló 2000/59/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról1

* A Bizottság 2007/72/EK irányelve (2007. december 13.) a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a
Galega orientalis Lam. fajjal történõ kiegészítésérõl1

* A Bizottság 2007/73/EK irányelve (2007. december 13.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK ta-
nácsi irányelv egyes mellékleteinek az acetamiprid, az atrazin, a deltametrin, az imazalil, az
indoxakarb, a pendimetalin, a pimetrozin, a piraklostrobin, a tiakloprid és a trifloxistrobin
megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történõ módosításáról1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/831/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 13.) az EK-Szerzõdés 81. cikke szerinti eljárás-
ról (COMP/E-2/39.142 – Toyota-ügy) [az értesítés a C(2007) 4273. számú dokumentummal
történt]

2007/832/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 13.) a ciprusi ragadós száj- és körömfájás elleni
egyes védekezési intézkedésekrõl szóló 2007/718/EK határozat módosításáról [az értesítés a
C(2007) 6251. számú dokumentummal történt]1

2007/833/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 13.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és kö-
römfájás elleni egyes védekezési intézkedésekrõl szóló 2007/554/EK határozat módosításá-
ról [az értesítés a C(2007) 6256. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPM/3/2007 határozata (2007. november 30.) a Bosz-
nia-Hercegovinában folytatott európai uniós rendõri misszió (EUPM) misszióvezetõ-
je/rendõrbiztosa kinevezésérõl

330. 50. évfolyam L 330. szám (2007. december 15.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK

* Az Európai Parlament és a Tanács 1482/2007/EK határozata (2007. december 11.) a belsõ
piac adózási rendszerei mûködésének javítását célzó közösségi program létrehozásáról
(Fiscalis 2013 program) és a 2235/2002/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl

RENDELETEK

A Bizottság 1483/2007/EK rendelete (2007. december 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1484/2007/EK rendelete (2007. december 14.) a gabonaágazatban 2007. december
16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

* A Bizottság 1485/2007/EK rendelete (2007. december 14.) egyes elnevezéseknek az oltalom
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl
[Carne de Bísaro Transmontano vagy Carne de Porco Transmontano (OEM), Szegedi sza-
lámi vagy Szegedi téliszalámi (OEM), Pecorino di Filiano (OEM), Cereza del Jerte (OEM),
Garbanzo de Fuentesaúco (OFJ), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (OFJ), ��������
�	
������ (Loukoumi Geroskipou) (OFJ), Skalický trdelník (OFJ)]
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* A Bizottság 1486/2007/EK rendelete (2007. december 14.) az oltalom alatt álló eredetmeg-
jelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírá-
sát érintõ, nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról [Olives noires de Nyons
(OEM)]

* A Bizottság 1487/2007/EK rendelete (2007. december 14.) a Németország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES IV övezetnek az é. sz. 53° 30’-tõl északra esõ részén folytatott
heringhalászat tilalmáról

* A Bizottság 1488/2007/EK rendelete (2007. december 14.) a Portugália lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. és XIV. övezetben
(közösségi vizek, valamint harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tar-
tozó vizek) folytatott, tízujjú nyálkásfejû halakra irányuló halászat tilalmáról

* Az Európai Központi Bank 1489/2007/EK rendelete (2007. november 29.) a monetáris pénz-
ügyi intézményi szektor összevont mérlegérõl szóló 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet
módosításáról (EKB/2007/18)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács és Bizottság

2007/834/EK, Euratom:

* A Tanács és a Bizottság határozata (2007. november 22.) a Svájci Államszövetségnek az
Amerikai Egyesült Államok, Japán, az Orosz Föderáció és az egy félként fellépõ Európai
Atomenergia-közösség és Európai Gazdasági Közösség közötti, a Nemzetközi Tudományos
és Technológiai Központ létrehozásáról szóló megállapodáshoz történõ csatlakozásával
kapcsolatban a Nemzetközi Tudományos és Technológiai Központ igazgatótanácsában a
Közösségek által képviselendõ álláspontról

Tanács

2007/835/EK:

* Az EU–Algéria Társulási Tanács 3/2007 határozata (2007. november 29.) a társulási bizott-
ság albizottságai és egy szociális ügyekkel foglalkozó munkacsoport létrehozásáról

Bizottság

2007/836/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 13.) az EK-Szerzõdés 81. cikke szerinti eljárásról
(COMP/E-2/39.143 – Opel-ügy) [az értesítés a C(2007) 4277. számú dokumentummal tör-
tént]

2007/837/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 30.) az 575/2007/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) 5822. számú doku-
mentummal történt]

2007/838/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 13.) 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) 6597. számú
dokumentummal történt]1
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Helyesbítések

* Helyesbítés az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészrõl Izrael Állam
közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás jegyzõkönyvének elfogadásáról a
Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történõ csatlakozásának figyelembevéte-
le céljából szóló, 2007. november 29-i 2007/787/EK tanácsi határozathoz (HL L 317., 2007.
12. 5.)

* Helyesbítés a Bosznia-Hercegovinában folytatott európai uniós rendõri misszió (EUPM)
misszióvezetõje/rendõrbiztosa kinevezésérõl szóló, 2007. november 30-i EUPM/3/2007 poli-
tikai és biztonsági bizottsági határozathoz (HL L 329., 2007. 12. 14.)

* Helyesbítés a S�o Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség kö-
zött létrejött Halászati Partnerségi Megállapodáshoz (HL L 205., 2007. 8. 7.)

331. 50. évfolyam L 331. (2007. december 17.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1446/2007/EK rendelete (2007. november 22.) az Európai Közösség és a Mozam-
biki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/797/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 15.) az Európai Gazdasági Közösség és a Madagasz-
kári Köztársaság között a Madagaszkár partjainál folytatott halászatról szóló halászati
partnerségi megállapodásban elõírt halászati lehetõségek és pénzügyi ellentételezés 2007.
január 1. és 2012. december 31. közötti idõszakra történõ megállapításáról szóló jegyzõ-
könyv módosításainak ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött
megállapodás megkötésérõl

Megállapodás Levélváltás formájában az Európai Gazdasági Közösség és a Madagaszkári
Köztársaság között a Madagaszkár partjainál folytatott halászatról szóló halászati partner-
ségi megállapodásban elõírt halászati lehetõségek és pénzügyi ellentételezés 2007. január 1. és
2012. december 31. közötti idõszakra történõ megállapításáról szóló jegyzõkönyv módosítá-
sainak ideiglenes alkalmazásáról

Halászati partnerségi megállapodás a Madagaszkári Köztársaság és az Európai Közösség
között

2007/798/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 22.) az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársa-
ság közötti halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás
formájában létrejött megállapodás megkötésérõl

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság
közötti halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

Megállapodás halászati partnerségrõl az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság
között
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332. 50. évfolyam L 332. szám (2007. december 18.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 1490/2007/EK rendelete (2007. december 11.) a vonalha-
józási konferenciák magatartási kódexérõl szóló ENSZ-egyezmény tagállamok által törté-
nõ megerõsítésérõl vagy ahhoz való csatlakozásáról szóló 954/79/EGK tanácsi rendelet ha-
tályon kívül helyezésérõl1

A Bizottság 1491/2007/EK rendelete (2007. december 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1492/2007/EK rendelete (2007. december 17.) egyes Chilébõl származó termé-
kek vámkontingenseinek vonatkozásában a 312/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

* A Bizottság 1493/2007/EK rendelete (2007. december 17.) a 842/2006/EK Európai Parla-
menti és Tanácsi rendelet értelmében az egyes fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázok
gyártói, importõrei és exportõrei által benyújtandó jelentés formájának megállapításáról

* A Bizottság 1494/2007/EK rendelete (2007. december 17.) az Európai Parlament és a Ta-
nács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartal-
mazó termékek és berendezések címkéinek formáiról és a különleges címkézési követelmé-
nyek megállapításáról1

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/65/EK irányelve (2007. december 11.) a tagálla-
mok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós
mûsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló
89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/839/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 29.) az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a sze-
mélyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és Ukrajna között a személyek visszafogadásáról

2007/840/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 29.) az Európai Közösség és Ukrajna közötti, a vízu-
mok kiadásának megkönnyítésérõl szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és Ukrajna között a vízumok kiadásának megkönnyíté-
sérõl

Bizottság

2007/841/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 13.) az EK-Szerzõdés 81. cikke szerinti eljárás-
ról (COMP/E-2/39.141 – Fiat-ügy) [az értesítés a C(2007) 4274. számú dokumentummal
történt]
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2007/842/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 6.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
terjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által tör-
ténõ meghozatalának ideiglenes engedélyezésérõl szóló 2004/4/EK határozat módosításáról
[az értesítés a C(2007) 5898. számú dokumentummal történt]

2007/843/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 11.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettel összhangban egyes harmadik országokban a Gallus gallus fajba tartozó tenyész-
állományok szalmonella-ellenõrzési programjának jóváhagyásáról, valamint a baromfi és
keltetõtojás behozatalával szemben támasztott egyes közegészségügyi követelményeket ille-
tõen a 2006/696/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 6094. számú dokumen-
tummal történt]1

2007/844/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 17.) a baromfiknál elõforduló magas patogenitású
madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekrõl szóló
2006/415/EK határozat Németország tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a
C(2007) 6702. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/845/IB határozata (2007. december 6.) a tagállamok vagyon-visszaszerzési
hivatalai közötti, a bûncselekménybõl származó jövedelmek és a bûncselekményekhez kap-
csolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttmûködésrõl

Helyesbítések

* Helyesbítés a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási
korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkal-
mazandó halászati lehetõségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történõ megha-
tározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendelethez (HL L 15., 2007.
1. 20.)

333. 50. évfolyam L 333. szám (2007. december 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1495/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1496/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek
a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ áruk formájában exportált egyes mezõgazdasági
termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegé-
nek megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történõ végrehajtásáról szóló
1043/2005/EK rendelet módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1497/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az Európai Parlament és a Ta-
nács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartal-
mazó helyhez kötött tûzvédelmi rendszerek általános szivárgásellenõrzési követelményei-
nek megállapításáról1

* A Bizottság 1498/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az AKCS/TOT vagy az EK/TOT
vegyes származású cukor, illetve cukor- és kakaókeverékekre vonatkozó behozatali enge-
délyek kiadásának egyedi részletes szabályairól

* A Bizottság 1499/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 3846/87/EGK rendelet által a
mezõgazdasági termékekre vonatkozóan bevezetett export-visszatérítési nómenklatúrának
a 2008-as évre történõ közzétételérõl

* A Bizottság 1500/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 6-fitáz EC 3.1.3.26 (Ronozyme)
új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezésérõl1

* A Bizottság 1501/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az endo-1,4-béta-xilanáz EC
3.2.1.8 (Safizym X) új felhasználásának takarmány-adalékanyagként való engedélyezé-
sérõl1

A Bizottság 1502/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 812/2007/EK rendelettel megnyitott,
sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007 decemberének elsõ hét napján benyújtott
kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1503/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 979/2007/EK rendelettel megnyitott,
a sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007 decemberének elsõ hét napján benyújtott
kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1504/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a 806/2007/EK rendelettel megnyitott,
sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2007 decemberének elsõ hét napján benyújtott
kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1505/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az 533/2007/EK rendelet által a barom-
fihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007. decemberének elsõ hét napján be-
nyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1506/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az 539/2007/EK rendelet által a tojás-
és ovalbuminágazat egyes termékei tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007. de-
cemberének elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1507/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az 536/2007/EK rendelet által a barom-
fihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2007 decemberének elsõ hét napján be-
nyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1508/2007/EK rendelete (2007. december 18.) annak meghatározásáról, hogy milyen
mértékben lehet helyt adni a Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegû élõ szarvas-
marhafélékre a 2172/2005/EK rendeletben szabályozott, 2008-ra vonatkozó kontingensre benyúj-
tott behozatali jogok iránti kérelmeknek

A Bizottság 1509/2007/EK rendelete (2007. december 18.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/846/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 6.) a tagállamok által a közösségi állat-egészségügyi
jogszabályok különféle rendelkezéseivel összhangban engedélyezett létesítmények jegyzé-
keire vonatkozó minta, valamint e jegyzékek Bizottsághoz történõ továbbítására vonatkozó
szabályok megállapításáról [az értesítés a C(2007) 5882. számú dokumentummal történt]
(kodifikált változat)1

2007/847/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 6.) a Horvátországból vagy a Macedónia volt Jugo-
szláv Köztársaságból származó Vitis L. növényre a termés kivételével vonatkozóan a
2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitõl való eltérés engedélyezésérõl [az értesí-
tés a C(2007) 5897. számú dokumentummal történt]

2007/848/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 11.) a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkállomá-
nyokban elõforduló szalmonellafertõzés ellenõrzésére irányuló egyes nemzeti programok
jóváhagyásáról [az értesítés a C(2007) 6100. számú dokumentummal történt]1

2007/849/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 12.) a Gallus gallus fajba tartozó tenyészállomá-
nyokban elõforduló szalmonellafertõzés ellenõrzésére irányuló, Finnország által benyújtott
nemzeti program módosításának jóváhagyásáról [az értesítés a C(2007) 6097. számú doku-
mentummal történt]

Európai Központi Bank

2007/850/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2007. november 22.) a részt vevõ tagállamok nemze-
ti központi bankjai monetáris jövedelmeinek a 2002. pénzügyi évtõl történõ felosztásáról
szóló, EKB/2001/16 határozat módosításáról (EKB/2007/15)

334. 50. évfolyam L 334. szám (2007. december 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/817/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) az Európai Közösség és Macedónia volt Jugoszláv
Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló meg-
állapodás megkötésérõl

Levélváltás

Megállapodás az Európai Közösség és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság között a tartóz-
kodási engedéllyel nem rendelkezõ személyek visszafogadásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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2007/818/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársa-
ság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás
megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között a tartózkodási en-
gedéllyel nem rendelkezõ személyek visszafogadásáról

2007/819/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság kö-
zötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás meg-
kötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel
nem rendelkezõ személyek visszafogadásáról

2007/820/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) az Európai Közösség és Bosznia Hercegovina kö-
zötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás meg-
kötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és Bosznia Hercegovina között a tartózkodási engedéllyel
nem rendelkezõ személyek visszafogadásáról

2007/821/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) az Európai Közösség és az Albán Köztársaság kö-
zötti, a vízumok kiadásának megkönnyítésérõl szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között a vízumok kiadásának
megkönnyítésérõl

2007/822/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) az Európai Közösség és Bosznia Hercegovina kö-
zötti, a vízumok kiadásának megkönnyítésérõl szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és Bosznia Hercegovina között a vízumok kiadásának
megkönnyítésérõl

2007/823/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársa-
ság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítésérõl szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság között a vízumok kiadásá-
nak megkönnyítésérõl

2007/824/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) az Európai Közösség és Macedónia volt Jugoszláv
Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítésérõl szóló megállapodás megkö-
tésérõl

Levélváltás

Megállapodás Az Európai Közösség és Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság között a vízu-
mok kiadásának megkönnyítésérõl

2007/825/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 8.) az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság kö-
zötti, a vízumok kiadásának megkönnyítésérõl szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a vízumok kiadásának
megkönnyítésérõl

2007/52. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 4003



2007/826/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 22.) az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság
közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás
megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tar-
tózkodó személyek visszafogadásáról

2007/827/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 22.) az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság
közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítésérõl szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a vízumok kiadásának
megkönnyítésérõl

4004 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/52. szám

A Közbeszerzési Értesítõ 144. számának (2007. december 19.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

46366 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Közép-dunántúli Re-
gionális Igazgatósága (az APEH Közép-dunántúli Regio-
nális Igazgatósága telephelyeire beérkezõ adóbevallá-
sok, adatszolgáltatási és egyéb bizonylatok számítógé-
pes nyilvántartásba vétele, adatainak rögzítése, a feldol-
gozásokhoz kapcsolódó ügyviteli munkák elvégzése
– K. É. – 19394/2007)

46372 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(zöldfelületek fenntartási munkái Budapest XIX. kerü-
let területén 2008.–2011. – K. É. – 19294/2007)

46380 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centruma (immunológiai reagenskészletek
ELISA-készülékekhez a III. sz. belgyógyászati klinika
immunológiai laboratóriuma részére – EM-218 – K. É. –
18938/2007)

46383 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iro-
da Társadalmi Szolgáltató Kht. (melegétel-utalványok be-
szerzése az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Prog-
ramirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. munka-
vállalói számára – K. É. – 19763/2007)

46387 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (a Fõvárosi Csatorná-
zási Mûvek Zrt. részére 5 darab különleges célú gépjár-
mû beszerzése – K. É. – 19296/2007)

46395 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (keretszerzõdés izotópok szállítására – K. É. –
19291/2007)

46400 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (havaria jellegû környe-
zeti károk mentesítési munkái a MÁV Zrt. területén – 2
– K. É. – 19544/2007)

46409 MECSEK-ÖKO Zrt. (mészhidrát beszerzése 2008–2009.
– K. É. – 19399/2007)

46414 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (55. sz. fõút
0+000–41+000 km-szelvények közötti szakaszán 11,5 ton-
nás tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsítés és ke-
rékpárút építésére vonatkozó döntés-elõkészítõ tanul-
mány, ill. engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja el-
készítése – K. É. – 19277/2007)

46423 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [53. sz. Solt–Tompa
II. r. fõút 74+836–87+877 km-sz. (55. fõút és országhatár)
közötti szakasza 115 kN tengelyterhelésre történõ burko-
latmegerõsítésének engedélyezési és kiviteli terveinek az
elkészítése – K. É. – 19460/2007]

46428 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
51. sz. fõút 114+652–138+634 km-szelvények közötti
szakaszán 11,5 tonnás tengelyterhelésre történõ burko-
latmegerõsítés engedélyezési és kiviteli terveinek elké-
szítésére – K. É. – 19663/2007)

46435 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (gépjármûbe-
szerzés – K. É. – 19465/2007)

46441 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyomdagép
beszerzése és supportszolgáltatás – K. É. – 16635/2007)

46447 Településellátó Szervezet, Göd (élelmiszer beszerzése
szállítási szerzõdés keretében – K. É. – 19687/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

46454 Budapesti Közlekedési Zrt. (autóápolási és karbantartási
anyagok szállítása – K. É. – 18512/2007)



46457 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (nyomdai alapanyag beszerzése – K. É. –
18455/2007)

46464 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (villamos-
energia-szállítás a Sopron és Környéke Víz- és Csator-
namû Zrt. részére – K. É. – 19605/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

46469 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
Szakkórháza [kardiológiai és légzésdiagnosztikai eszkö-
zök beszerzése (3/Ny/2007./Deszk Kórház) – K. É. –
19426/2007]

46471 Magyar Televízió Zrt. (televíziós technika telepítéséhez
mérnökfelügyeleti, szakértõi-tanácsadói feladatok ellá-
tása – K. É. – 19196/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

46478 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(mobil távközlési szolgáltatás – K. É. – 19576/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

46483 MÁV-Trakció Zrt. (mozdonyfedélzeti berendezés villa-
mos vontató jármûveken – K. É. – 19507/2007)

46489 Mol Földgázszállító Zrt. (felszíni gázszivárgások és át-
eresztõ szerelvények infrakamerás és infravörös képal-
kotású gázszivárgás detektoros kutatása – K. É. –
19689/2007)

46495 Vértesi Erõmû Zrt. (szállítóhevederek beszerzése
– K. É. – 19575/2007)

Módosítás

46502 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. módosítása (az Euró-
pai Unió Hivatalos Lapjához 2007. október 16-án,
K. É. – 16210/2007 számmal feladott ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 18869/2007)

Visszavonás

46509 Fót Város Önkormányzata visszavonása (Fót Város Ön-
kormányzatának oktatási, nevelési intézményei részére
bútorok és eszközök beszerzése, szállítása és szerelése
– K. É. – 19418/2007)

46513 Fõvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat visszavonása
(K. É. – 18141/2007 számon, 2007. november 20-án fel-
adott részvételi felhívás visszavonása – K. É. –
19400/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

46517 Debreceni Egyetem (HEFOP 4.4. – a British Telecom ál-
tal kifejlesztett IKIR-rendszer továbbfejlesztése és teljes
körû kiterjesztése – SG-370 – K. É. – 19511/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

46523 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet (a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Heté-
nyi Géza Kórház-Rendelõintézet Szolnok, Hõsök tere
2–4. építési-szerelési befejezõ munkálatai – K. É. –
19652/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

46529 Bölcsõdék Igazgatósága, Dunaújváros (élelmiszer-be-
szerzés – K. É. – 17279/2007)

46532 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (közepes tu-
dásszintû fecskendõs gyógyszeradagoló pumpa 28 db,
volumetrikus gyógyszeradagoló pumpa 4 db, szélsõ ér-
ték beállítású pumpa 4 db – K. É. – 19307/2007)

46536 Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Kö-
zépiskolája (a Tolna Megyei Önkormányzat Szent Lász-
ló Egységes Középiskolája részére számítástechnikai és
multimédiás eszközök, számítástechnikai szoftverek és
számítástechnikai licence beszerzése szállítási szerzõ-
dés keretében tárgyú eljárás ajánlattételi felhívása
– K. É. – 19852/2007)

46541 Zal-Agro Zrt. (a Zal-Agro Zrt. türjei szarvasmarhatele-
pének korszerûsítése – K. É. – 19769/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

46546 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (jármûütközések javítá-
sa/2007. – K. É. – 19764/2007)

46550 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (XII.,
lakóutcák felújítása – K. É. – 19155/2007)

46557 DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (ivóvíz 4.
– K. É. – 19679/2007)

46564 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (egészségügyi célú épü-
letek felújítása – K. É. – 19020/2007)

46570 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (gépészeti épüle-
tek, építmények, utak felújítása a MÁV Zrt. területén
– K. É. – 19019/2007)

46578 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kultu-
rális Központja (épületek körüli járdák felújítása, felszí-
ni csapadékvíz elvezetése – K. É. – 19797/2007)
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Tervpályázati kiírás

46584 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata [Szolnok,
Tiszaligeti Termálfürdõ és Rekreációs Központ építé-
szeti-mûszaki tervjavaslatának (tanulmánytervének)
elkészítése a meglévõ uszoda területén, új fürdõlétesít-
mény megvalósítása céljából – K. É. – 19583/2007]

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

46587 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (Budapest V. kerület, Deák Ferenc utca, vala-
mint Bécsi utca díszburkolatának rekonstrukciója és az
ahhoz kapcsolódó járulékos munkálatok elvégzése
– K. É. – 17294/2007)

46589 Csapó Dániel Középiskola, Mezõgazdasági Szakképzõ Is-
kola és Kollégium, Szekszárd (élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 19771/2007)

46594 Duna Televízió Zrt. [digitális mûholdas fellövõszett be-
szerzése (DSNG) – K. É. – 18796/2007]

46596 Egészségügyi Kht., Fonyód (diagnosztikai és szûrõköz-
pont kialakítása projekt megvalósításához orvosi mû-
szerek szállítása és szerelése – K. É. – 18809/2007)

46599 Gyomaendrõd Város Önkormányzata (belvízrendezés
II. ütem – K. É. – 19845/2007)

46601 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(orvosi mûszer beszerzése – K. É. – 19499/2007)

46603 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/
520.01.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén
belül szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszer-
zési eljárás a magyar élelmiszer-biztonság intézményi
kapacitásának megerõsítésére: adatfeldolgozó és infor-
máció rendszer fejlesztése – K. É. – 18945/2007)

46605 Magyar Rádió Rt. (tájékoztató a Magyar Rádió Zrt. tel-
jes körû biztosítására indított eljárás eredményérõl
– K. É. – 19791/2007)

46607 Mátészalka Város Önkormányzata (Mátészalka város te-
rületén található, iparosított technológiával épített la-
kóépületek korszerûsítése, felújítása II. ütem – K. É. –
18880/2007)

46611 Somogy Megyei Önkormányzat és Intézményei (mobilte-
lefon-szolgáltatás beszerzése – K. É. – 18882/2007)

46614 Szentendre Város Önkormányzata (Sztaravoda úti teme-
tõ ravatalozójának felújítása – K. É. – 18806/2007)

46617 Tolna Város Önkormányzata (Tolna városban hulladék
kezelése és hulladék szállítása 10 éven keresztül
– K. É. – 18737/2007)

46620 UNIO II. Vagyonvédelmi és Biztonságtechnikai Kft. (ok-
tatási szerzõdés testõr és védelmi gépjármûvezetõ kép-
zésre – K. É. – 18885/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

46623 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal [APEH Központi
Hivatal, Budapest, Széchenyi u. 2. III–IV. emelet (iro-
dák, folyosók) tisztasági festése, parketta karbantartá-
sa – K. É. – 16242/2007]

46623 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Nagytemplom
u. 22. sz. épület lebontása (1 épület) – K. É. –
18226/2007]

46624 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Nagytemplom ut-
ca 20. sz. épület lebontása (1 db épület) – K. É. –
18225/2007]

46624 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gaz-
dasági és Mûszaki Fõigazgatóság [ajánlatkérõ D épület
I. emelet D csarnok felõli traktusában az épületgépészeti
tanszék átköltöztetéséhez szükséges szakképzési tan-
üzem kialakítás munkái (378 m2 területen) – K. É. –
18250/2007]

46625 Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. (hitelszerzõdés ajánlatké-
rõ által megvalósítandó üzletrészvásárlás finanszírozá-
sához – K. É. – 19827/2007)

46625 Dég Község Önkormányzata [Kálóz–Dég összekötõ út
8+748–9+450 km-szelvény közötti útszakasz megépíté-
se (V. szakasz) – K. É. – 18035/2007]

46626 Dorog Város Önkormányzata (banki hitel – K. É. –
18240/2007)

46627 Fejér Megyei Szent György Kórház (gyógyszer II., nem
hagyományos kötszer beszerzése – K. É. – 18241/2007)

46628 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1096 Budapest, Sobiesky J. u. 36. fszt. 2. szám alatti
37,83 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
18444/2007)

46628 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1096 Budapest, Sobiesky J. u. 3. III. em. 33. szám alatti
26,20 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
18068/2007)

46629 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú,
1096 Budapest, Lenhossék u. 31. III. em. 11. szám alatti
36,00 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
18069/2007)

46630 Fertõrákos Község Önkormányzata (közétkeztetés bizto-
sítása óvodások, iskolások, intézeti alkalmazottak, to-
vábbá idõskorúak részére házhoz szállítással – K. É. –
17997/2007)

46630 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület,
Alvinci utca, Rókushegyi lépcsõ–Garas utca közötti
szakaszán (hrsz.: 12721) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 18526/2007]

46631 Földmérési és Távérzékelési Intézet (légi fényképezés és
digitális ortofotó elõállítása szerzõdés teljesítése
– K. É. – 19850/2007)

46632 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (munkaerõ-kölcsönzési felada-
tok ellátása – K. É. – 18292/2007)

46632 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(közösségi stand építése és bontása: World Food, Mos-
cow 2007; 2007. szeptember 18–21. – K. É. –
18316/2007)
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46633 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(közösségi stand építése és bontása: IFE Fresh Produce,
2007 Moszkva, 2007. október 23–25. – K. É. –
18313/2007)

46633 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
[közösségi standok építése, üzemeltetése és bontása a
belföldi beltéri kiállításokon (idõpont: 2007. augusztus
23.–2007. október 28.) – K. É. – 18312/2007]

46634 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
[faházak építése, üzemeltetése és bontása 6 db faházas
rendezvényen (Barcs, Szerencs, Tata, Jászberény,
Eger, Siófok) összesen 54 db 16 m2-es faház – K. É. –
18308/2007]

46635 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
[magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása
az alábbi helyszínen és idõpontban: Anuga élelmi-
szer-ipari szakkiállítás (Köln, 2007. október 13–17.)
– K. É. – 18310/2007]

46635 Kadarkút Város Önkormányzata (Kadarkút, Petõfi u. 2. sz.
alatti meglévõ épület felújításával, átalakításával, bõví-
tésével polgármesteri hivatal építése I. ütem – K. É. –
18298/2007)

46636 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (ip.
techn. – Csokor 3/A – K. É. – 19590/2007)

46636 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (ip.
techn. – Csokor u. 2–6. – K. É. – 19591/2007)

46637 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (ip.
techn. – Nyíri út 29–31. – K. É. – 19586/2007)

46638 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (ip.
techn. – Csokor u. 8–12. – K. É. – 19587/2007)

46638 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (ip.
techn. – Szilfa u. – K. É. – 19588/2007)

46639 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (ip.
techn. – Nyíri út 21–29. – K. É. – 19589/2007)

46640 Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (6 db azonos típusú új,
városi kivitelû alacsony padlós csuklós autóbusz zárt
végû pénzügyi lízingje – K. É. – 18419/2007)

46640 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (az ország
637 db hídjának általános takarítása – K. É. –
18553/2007)

46641 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2004/016-
689-05-02 MÁV Zrt. integrált vontatási erõforrás-
tervezõ és operatív irányítórendszere – K. É. –
18460/2007)

46642 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(2005/17/520.01.01 számú Átmeneti Támogatás projekt
keretében a magyar élelmiszer-biztonság intézményi
kapacitásának megerõsítésére: laborhálózat fejlesztése
– K. É. – 18459/2007)

46643 MÁV Zrt. (mosási, vegytisztítási szolgáltatások elvégzé-
se – K. É. – 18461/2007)

46643 MÁV Zrt. (mosási, vegytisztítási szolgáltatások elvégzé-
se – K. É. – 18463/2007)

46644 MÁV Zrt. (mosási, vegytisztítási szolgáltatások elvégzé-
se – K. É. – 18462/2007)

46644 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (12 db hor-
dozható GPS PDA-készülék szállítása – K. É. –
18243/2007)

46645 Móri Többcélú Kistérségi Társulás (tájékoztató a K. É. –
14891/2006 sz. lefolytatott közbeszerzési eljárás alap-
ján kötött szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. –
19792/2007)

46645 Ózd Város Önkormányzata Almási Balogh Pál Kórház
(gyógyszerek, infúziók, kis molekulatömegû heparinok
– K. É. – 17488/2007)

46646 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Életminõség-
fejlesztõ Szolgáltatások Intézménye [ajánlatkérõ épüle-
tének felújítása, bõvítése, átalakítása, akadálymentesí-
tése, valamint a Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nap-
pali Szociális Intézmény (Krisztina tér 9.) épületének
átalakítása, felújítása és akadálymentesítése – K. É. –
17857/2007]

46647 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (az atomerõmûvi
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végle-
ges elhelyezésére szolgáló tároló létesítése engedélyez-
tetéséhez szükséges információs háttér biztosítása
– K. É. – 17988/2007)

46647 Siófok Város Önkormányzata (siófoki 2006. évi panel-
programban részt vevõ 5 db társasház energiatakaré-
kos korszerûsítése, felújítása – K. É. – 18020/2007)

46648 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (száraztészták – K. É. – 18021/2007)

46649 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (pékáruk – K. É. – 18025/2007)

46650 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (gyorsfagyasztott termékek – K. É. –
18023/2007)

46650 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási In-
tézet (zöldség-gyümölcsfélék, tojástermékek – K. É. –
18022/2007)

46651 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (tõke- és baromfihúsok, húskészítmények, tölte-
lék- és füstölt áruk – K. É. – 18026/2007)

46652 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (integrált
utastájékoztató rendszer kialakítása a Gemenc Volán
Zrt. szolgáltatási területén mûködõ 6 db autóbusz-pá-
lyaudvaron – K. É. – 18208/2007)

46652 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (6 db autó-
busz-pályaudvar felújítási, részben akadálymentesítési
munkái és 8 db helyi buszváró elhelyezésének munkái a
Gemenc Volán Zrt. területén – K. É. – 18209/2007)

46653 Szerencs Város Önkormányzata (szerencsi szecessziós
fürdõépület felújítása – K. É. – 18285/2007)

46654 Szerencs Város Önkormányzata (világörökségi kapuzat
és turisztikai fogadóépület kialakítása – K. É. –
18286/2007)

46654 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer fejleszté-
se – nyugati városrész csatornahálózatának bõvítése
– K. É. – 18296/2007)
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46655 Tiszavasvári Város Önkormányzata (Tiszavasvári és
Szorgalmatos szennyvízcsatornázása és tisztítótelep ka-
pacitásbõvítése – K. É. – 18245/2007)

46656 Városi Önkormányzat Városgondnokság, Edelény (fûsze-
rek, ételízesítõk, vegyes alapvetõ élelmiszerek, fagyasz-
tott termékek, halak, friss gyümölcsök, zöldségek, tész-
tafélék beszerzése – K. É. – 16241/2007)

46656 VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (plasztik
jégpálya építése – K. É. – 18284/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

46658 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (használat-
arányos díjszedés média- és kommunikációs feladatai
– K. É. – 18971/2007)

46659 Magyar Közút Kht. Komárom Esztergom Megyei Terüle-
ti Igazgatósága (a hirdetmény a Magyar Közút Kht.
Komárom- Esztergom Megyei Igazgatósága kezelésé-
ben lévõ országos közutakon 3 db útfelújítási munka
elvégzésére kötött vállalkozási szerzõdés módosításá-
ról szóló tájékoztatást tartalmazza – K. É. –
19503/2007)

46660 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a tüne-
tes HIV/AIDS-betegek kezelésére szolgáló készítmé-
nyek beszerzése tárgyában megkötött szerzõdés módo-
sításáról – K. É. – 19813/2007)

46660 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (ETK-
megvalósíthatósági tanulmány szerzõdésmódosítása
– K. É. – 19276/2007)

46662 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága (a Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Re-
gionális Nyomozó Hivatalának elhelyezésére szolgáló
ingatlanra vonatkozó bérleti szerzõdés módosítása
– K. É. – 19701/2007)

46663 Volánbusz Zrt. (autóbusz-akkumulátorok beszállítása
és konszignációs raktározása – K. É. – 18107/2007)

Helyesbítés

46664 AGRICOLA Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt. he-
lyesbítése (az AGRICOLA Zrt. K. É. – 17302/2007 szá-
mú ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. –
19683/2007)

46664 Neumann János Középiskola és Kollégium helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 136. számában, 2007. novem-
ber 30-án K. É. – 18263/2007 számon megjelent ajánlati
felhívás helyesbítése – K. É. – 19833/2007)

46664 Semmelweis Egyetem helyesbítése (SE EFK Kollégiu-
mok, EMK vagyonvédelem és takarítás – ajánlati felhí-
vás módosításának helyesbítése – K. É. – 19543/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

46665 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Joó Katalin Kft. kérelmezõ jogorvoslati kérelme a
Szegedi Tudományegyetem közbeszerzési eljárása el-
len – K. É. – 19942/2007)

46672 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hi-
vatal hivatalbóli kezdeményezése Heves Város Önkor-
mányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
19941/2007)

46674 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás Szentendre Város Önkormányzata közbeszer-
zési eljárása ellen – K. É. – 19940/2007)
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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

46686 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-magyarországi
Regionális Igazgatósága (az APEH Észak-magyarországi
Regionális Igazgatósága telephelyeire beérkezõ adóbe-
vallások, adatszolgáltatási és egyéb bizonylatok számító-
gépes feldolgozása – K. É. – 19616/2007)

46692 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Cent-
ruma (EM-217 – sebészeti varróanyagok és varrógépek
beszerzése, konszignációs raktár üzemeltetésével
– K. É. – 19401/2007)

46696 Egri TISZK Kht. (elektrotechnikai oktatási laborató-
rium kialakítása – K. É. – 19629/2007)

46702 Egri TISZK Kht. (forgácsoló oktatási mûhely kialakítá-
sa – K. É. – 19633/2007)

46707 Egri TISZK Kht. (nyomdaipari oktatási kabinet kialakí-
tása – K. É. – 19634/2007)

46713 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [beültethetõ szemlencse beszerzése (25204/07-
10/60) – K. É. – 18854/2007]

46719 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (alumínium ka-
rosszériájú Audi gyártmányú gépkocsik karosszé-
ria-javítása, Audi, Seat, Skoda és VW gyártmányú gép-
kocsik garanciális, garancián túli és karosszéria-
javítása – K. É. – 19413/2007)



46725 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Beszerzési és Készlet-
gazdálkodási Szolgáltató Egység (fémtermékek beszer-
zése és meghatározott telephelyekre kiszállítása
– K. É. – 19006/2007)

46731 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (62. sz. fõút és a Bu-
dapest–Székesfehérvár vasútvonal külön szintû keresz-
tezés és útkorrekció kiviteli, valamint a burkolaterõsí-
téses szakasz egyesített terveinek elkészítése – K. É. –
19108/2007)

46737 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
62. sz. fõút 18+965–21+713 km-szelvények közötti Sza-
badegyháza ipartelep elkerülõ szakaszának engedélye-
zési terve, valamint kiviteli terve elkészítésére – K. É. –
19647/2007)

46742 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
M85 autóút Sopron-kelet–Pereszteg közötti szakaszán
kisajátítási dokumentáció elkészítése tárgyában
– K. É. – 19658/2007)

46747 Országos Mentõszolgálat (eszközbeszerzés 2007.
– K. É. – 19110/2007)

46753 Országos Széchényi Könyvtár (nyomdai szolgáltatások
– K. É. – 18719/2007)

46759 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézmény (élelmezési alapanyagok beszerzése
12 hónapra – K. É. – 19610/2007)

Módosítás

46766 Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. módosí-
tása (az Airport Debrecen Üzleti Park infrastruktúrájá-
nak kialakításához engedélyes közmûtervek elkészítése
és engedélyeztetése felhívás módosítása – K. É. –
19759/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

46770 Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata (Budapest VII. ker., Dob u. 23–27. szám alatti kivi-
telezés – K. É. – 19961/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

46776 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(ROP 3.1.2 és ROP 3.4.2 projektek könyvvizsgálata
– K. É. – 19847/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

46782 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (mikrobiológiai vizsgálatok elvégzése
– K. É. – 18657/2007)

46785 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (rászo-
rulók szociális étkeztetése – K. É. – 18053/2007)

46790 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása
több helyszínen és idõpontban – K. É. – 19695/2007)

46794 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (mérték után készített társasági és köznapi ru-
házat – K. É. – 19107/2007)

46799 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet [ESWL-szolgáltatás beszerzése (SG-360)
– K. É. – 19877/2007]

46802 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (közétkeztetés
biztosítása – K. É. – 19640/2007)

46806 MTA SZBK Enzimológiai Intézet (az intézet villamos-
energia-ellátása 2008. évben – K. É. – 19440/2007)

46808 Semmelweis Egyetem (SE I. Sebészeti Klinika, NET,
HÖK vagyonvédelem és épülettakarítás – K. É. –
19776/2007)

46814 Zala Megyei Kórház (ESWL-módszerrel – testen kívüli
elektromágneses lökéshullámmal végzett – vesekõzúzó
egészségügyi szolgáltatás biztosítása – K. É. –
19448/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

46817 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-dunántúli Regi-
onális Igazgatósága (az APEH Dél-dunántúli Regionális
Igazgatósága telephelyeire beérkezõ 2007. évi éves és
2008. évi évközi adóbevallások számítógépes feldolgo-
zása, a kapcsolódó ügyviteli tevékenység biztosítása
– K. É. – 19964/2007)

46822 Békés Megyei Jókai Színház (díszletépítés és látványki-
vitelezés – K. É. – 19571/2007)

46825 Bóly Város Önkormányzata (mohácsi és a pécsváradi kis-
térségekben kialakítandó állatihulladék-feldolgozó
rendszerhez kapcsolódó gépjármûbeszerzés – K. É. –
19624/2007)

46829 Budakalász Nagyközség Önkormányzata (temetõüzemel-
tetés – K. É. – 19668/2007)

46833 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Diákközpont 2008. évi kiadványainak nyomdai
munkái – K. É. – 19731/2007)

46837 Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Reha-
bilitációs Központja (élelmiszerek beszerzése – K. É. –
19643/2007)

46843 Csopak Község Önkormányzata (élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 19625/2007)

46846 Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (személy-
gépjármûvek beszerzése – K. É. – 19730/2007)

46849 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (nagyatádi
kirendeltség bõvítése és tetõtér-beépítése – K. É. –
19557/2007)

46852 Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
(takarítási feladatok ellátása – K. É. – 18966/2007)
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46857 Fejér Megyei Bíróság (Bicskei Városi Bíróság és
Ügyészség épülete rekonstrukciójának tervezése
– K. É. – 19855/2007)

46862 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapít-
vány (a fizikai és infokommunikációs akadálymentesí-
tés szakmai hátterének kialakítása – projekt minõség-
biztosítása – K. É. – 19694/2007)

46866 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház [1 db
C-íves sebészeti képerõsítõ (ortopédiai és traumatoló-
giai célra) beszerzése – K. É. – 19757/2007]

46870 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház (ajánlatké-
rõ számára a szerzõdéskötéstõl számított 1 éves idõtar-
tamra különféle izotópok beszerzése – K. É. –
19758/2007)

46874 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (az elektronikus
árlejtés gyakorlati alkalmazását elõsegítõ tájékoztató és
népszerûsítõ dokumentumok, valamint az elektronikus
közbeszerzés további fejlesztéséhez szükséges költ-
ség-haszon elemzések elkészítése – K. É. – 19884/2007)

46878 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (zámolyi tározó mederburkolat-rekonstrukciója
– K. É. – 19775/2007)

46882 Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Kht. (közúti jel-
zõtáblák, útbaigazító táblák és tartozékaik beszerzése
– K. É. – 19943/2007)

46886 Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium,
Csurgó (élelmiszerek és élelmezési alapanyagok szállí-
tása – K. É. – 19620/2007)

46891 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság (Nyírbátori
Városi Bíróság épülete rekonstrukciójának tervezése
– K. É. – 19856/2007)

46896 Tárnok Nagyközség Önkormányzata (helyi építési sza-
bályzat elkészítése – K. É. – 19103/2007)

46899 Tessedik Sámuel Fõiskola, Szarvas (õrzés-védelem
– K. É. – 19361/2007)

46902 Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [egészségügyi ve-
szélyes hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása
(SG-376) – K. É. – 19842/2007]

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

46907 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületben 5 utca burkolatfelújításának kivi-
telezése – K. É. – 19906/2007)

46913 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévõ
tusnádfürdõi ingatlan felújítása – K. É. – 19916/2007)

46918 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (védelmi osztag raktárbázisának tervezése és átala-
kításának kivitelezése, illetve a meglévõ épületek bon-
tása, átalakítása – K. É. – 19607/2007)

46924 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Bíróság, a Szolnoki Városi Bíróság, a
Szolnoki Munkaügyi Bíróság és a Szolnoki Városi
Ügyészség közös épülete rekonstrukciójának tervezése
– K. É. – 19831/2007)

46930 Országgyûlés Hivatala [az Országgyûlés Hivatala Iroda-
házának részleges klimatizálása, ellenõrzõ, szabályozó
rendszer kiépítése, és az azt követõ helyreállítási mun-
kák elvégzése (309/2007) – K. É. – 20190/2007]

46935 Rábahídvég Község Önkormányzata (irodaépület bõvíté-
sének kivitelezése II. ütem és az I. ütembõl visszamara-
dó munkák – K. É. – 19445/2007)

46940 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Waltner
Károly Otthon (élelmiszer-alapanyagok beszerzése
12 hónapra – K. É. – 19849/2007)

46944 Szegedi Tudományegyetem (idegsebészeti operációs
mikroszkóp beszerzése – K. É. – 19726/2007)

46947 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
(ajánlatkérõ 12 havi igényét kielégítõ ízületi protézisek
beszerzése – K. É. – 19635/2007)

46951 Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Parancs-
noksága (hajó-klímaberendezések beszerzése – K. É. –
19812/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

46957 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (Mammut 2 üzletházban felvevõposta létesítése
– K. É. – 19343/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

46963 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-alföldi Re-
gionális Igazgatósága (ingatlan bérlete a debreceni szer-
vezeti egységek elhelyezésére – K. É. – 19811/2007)

46965 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-alföldi Regio-
nális Igazgatósága (ingatlan bérlete a nyíregyházi szerve-
zeti egységek elhelyezésére – K. É. – 19806/2007)

46967 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Thorma J. Mú-
zeum, tetõtérbeépítés – K. É. – 19099/2007)

46969 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (élelmi-
szer-beszerzés – K. É. – 20084/2007)

46976 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (villamos energia teljes
ellátás alapú szerzõdés keretében történõ szállítása a
2008. január 1-jétõl 2008. június 30-ig tartó idõszakra
– K. É. – 19957/2007)

46978 Budapesti Fegyház és Börtön (a fogvatartottak ellátásá-
hoz szükséges tej és tejtermék beszerzése – K. É. –
18039/2007)

46980 Budapesti Fegyház és Börtön [a fogvatartottak ellátásá-
hoz szükséges különbözõ élelmiszerek beszerzése (mire-
lit termékek, baromfifelvágottak, savanyúságok, édessé-
gek, zöldség-gyümölcs, tõkehúsok) – K. É. – 18274/2007]

46983 Debreceni Egyetem [személyszállítási feladatok elvégzé-
se (SG-305) – K. É. – 19918/2007]

46986 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (magas- és mély-
építéshez kapcsolódó lebonyolítás, mûszaki ellenõrzés
és szaktanácsadás – K. É. – 19681/2007)
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46989 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(elektronikai mûszerész laboratóriumi eszközök, be-
rendezések – K. É. – 19690/2007)

46991 Észak-dunántúli Vízmû Zrt. (vízmérõk javítása, felújítá-
sa és hitelesítése – K. É. – 19935/2007)

46994 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszerek be-
szerzése – K. É. – 20041/2007)

47005 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (tájékoztató az eljárás
eredményérõl a Budapest XII., Budakeszi út 36/B szám
alatti ingatlan megvásárlása tárgyában – K. É. –
19203/2007)

47007 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (városi sport-
csarnoknak a közcélú igénybevételi idõszakon kívüli
használati és hasznosítási idõszak önkormányzati hasz-
nálatára és hasznosítására vonatkozó szolgáltatási szer-
zõdés – K. É. – 14566/2007)

47010 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/
520.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén
belül kiegészítõ eszközbeszerzés az OITH Magyar Bí-
róképzõ Akadémia számára – K. É. – 19982/2007)

47013 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [2005/17/
520.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén
belül, E-learning szoftver keretrendszer és szükséges
hardver/szoftver eszközök valamint kapcsolódó szol-
gáltatások beszerzése az (OITH) Magyar Bíróképzõ
Akadémia (MBA) részére – K. É. – 19997/2007]

47016 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-
VPOP-1302 – biztonsági térfigyelõ kamerarendszer
szállítása és kiépítése – K. É. – 18044/2007)

47017 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-
VPOP-14-02-B kábítószer- és fegyverkereskedelem el-
leni harcra igényelt mûszaki és egyéb speciális eszkö-
zök szállítása a VPOP részére – K. É. – 18057/2007)

47019 Magyar Fejlesztési Bank Rt. (kötelezõ jelentéseket készí-
tõ szoftver szállítása, bevezetése, integrálása a bank in-
formatikai rendszerébe, valamint a bevezetést követõ-
en rendszertámogatás és törvényi követés biztosítása
– K. É. – 18178/2007)

47022 Magyar Televízió Zrt. (MTV-alkalmazottak hivatalos
utaztatása – K. É. – 16231/2007)

47023 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 04/2006 számú eljárás tájé-
koztatója az eljárás eredményérõl – K. É. –
19922/2007)

47028 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység [talpfahulladék (EWC 17 02 04) kezelésre törté-
nõ átvétele 867 tonna/6 hónap – K. É. – 18804/2007]

47030 Miniszterelnöki Hivatal (ajánlatkérõ közbeszerzési eljárá-
saival kapcsolatos közbeszerzési jogi természetû munkák
elvégzése, jogi tanácsadás – K. É. – 18830/2007)

47033 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (utalványok beszer-
zése – K. É. – 19893/2007)

47035 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (NSZFI
salgótarjáni képzésszervezési központjában tartott
rendezvényekhez, továbbképzésekhez vendégéjszakák
biztosítása – K. É. – 18126/2007)

47037 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (citosz-
tatikumok adásvétele – K. É. – 18957/2007)

47039 Országos Vérellátó Szolgálat [22/OVSZ/2007. számú,
sterilen hegesztõ készülékek megnevezésû eljárás tájé-
koztatója (nemzeti) – K. É. – 19921/2007]

47041 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság (nem
Magyarországon kiadott folyóiratok beszerzése a 2008.
évre – K. É. – 19618/2007)

47043 Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (ajánlatkérõ üzemi és
elítéltkonyhája részére szükséges élelmiszer-ipari ter-
mékek beszerzése 2007. évre – K. É. – 18014/2007)

47047 Somló Volán Zrt. (3 + 4 db használt helyközi szóló autó-
busz beszerzése lízingszerzõdés alapján – K. É. –
18832/2007)

47048 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (villa-
mos energia beszerzése a 2008. évre – K. É. –
19373/2007)

47051 Városi Önkormányzat Városgondnokság, Edelény (külön-
féle élelmiszerek beszerzése 2008. január 1.–decem-
ber 31. közötti idõszakra eredmény – K. É. –
19914/2007)

47060 Volánbusz Közlekedési Zrt. (autóbusz-akkumulátorok
beszállítása és konszignációs raktározása – K. É. –
20000/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

47063 Mátrai Erõmû Zrt. (a ME Zrt. 15/2007 számú eljárás tájé-
kozatója a részvételi szakasz eredményérõl – K. É. –
19857/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

47065 Air Horizont Pécs-Pogányi Repülõtér Fejlesztéséért Kht.
(Pécs-Pogány repülõtér, tûzivíztározó medence és
0145/6 hrsz.-ú ingatlan közmûvesítésének tervezése és
építése – K. É. – 20021/2007)

47065 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Budapest
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgál-
tató Intézménye ellátási körébe tartozó intézmények
energetikai veszteségfeltárását megalapozó megvalósít-
hatósági tanulmányok kidolgozása – K. É. – 18448/2007)

47066 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Simonffy ut-
ca 3. sz. alatti irodaépület távhõ-szolgáltatói rendszerbe
történõ bekapcsolódása távvezeték és hõátadó egység
építésével – K. É. – 18390/2007)

47067 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (MTA Atommagkutató In-
tézete és a DE TEK Fizikai Centrum Debrecen, Bem
tér 18. sz. alatti épületeinek a távhõszolgáltató rendszer-
be történõ bekapcsolása távvezeték és felhasználói hõ-
központok építésével – K. É. – 18389/2007)

47068 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (mûanyag
házas épületcsatlakozó berendezések beszerzése – suga-
ras megtáplálású csatlakozóberendezés I. – K. É. –
16026/2007)

47068 Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága [az
igazgatóság kezelésében lévõ létesítmények takarítása
(napi, heti, havi, negyedéves, félévenkénti nagytakarí-
tás) – K. É. – 18348/2007]
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47069 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Be-
ruházási Hivatal (777-féle gyógyszer és infúzió beszer-
zése – eljárásazonosító 25204/06-10/07 – K. É. –
18000/2007)

47070 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal (egyéb élelmiszerek beszerzése – K. É. –
16907/2007)

47071 Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Zrínyi u.
folytatásában elhelyezkedõ folyékonyhulladék-lerakó
rekultivációja – K. É. – 18339/2007)

47071 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2004/016-
689-01-01 AIR) agrár-környezetgazdálkodási informá-
ciós rendszer – K. É. – 18452/2007)

47072 MÁV Zrt. Beruházási Szolgáltató Egység Területi Projekt
Központ (Vác, Angyalföld, Rákosszentmihály, Kõbá-
nya-teher, Hatvan állomásokon üzemelõ különbözõ tí-
pusú biztosítóberendezések új, szünetmentes áramellá-
tó rendszerének tervezése, gyártása, szállítása, üzem
alatti telepítése, jelenleg üzemelõ berendezés bontása
– K. É. – 17658/2007)

47072 MECSEK-ÖKO Zrt. (infrastruktúra 2007–2008., rész-
teljesítés – K. É. – 19973/2007)

47073 MECSEK-ÖKO Zrt. (villamosenergia-szállítás 2006–
2007., részteljesítés 2. – K. É. – 19919/2007)

47073 Mezõcsát Város Önkormányzata [tájékoztató a K. É. –
11695/2007 számú közbeszerzési eljárás alapján kötött
szerzõdés teljesítésérõl (Mezõcsát) – K. É. –
19793/2007]

47074 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Semmelweis
Kórház-Rendelõintézet és Egyetemi Oktató Kórház (szûrõ-
központ részére gépbeszerzés II. – K. É. – 17852/2007)

47075 Oroszlány Város Önkormányzata (oktatási intézmények
energiamegtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. –
19858/2007)

47076 Oroszlány Város Önkormányzata (tájékoztató a szerzõ-
dés teljesítésérõl – K. É. – 19869/2007)

47076 Országgyûlés Hivatala (autóbuszos személyszállítási
szolgáltatás teljesítése az Országgyûlés Hivatala részé-
re budapesti, vidéki, valamint külföldi utakra – K. É. –
17905/2007)

47077 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a szolgálta-
tásközpontú szemléletre épülõ humánpolitikai és illet-
ményszámfejtõ rendszer kialakítása – K. É. –
19902/2007)

47078 Pesterzsébet Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. –
20192/2007)

47079 Pesterzsébet Önkormányzata (önkormányzati vagyon-
és felelõsségbiztosítás 2007–2008-ra – K. É. –
20199/2007)

47080 Siklós Város Önkormányzata (ajánlatkérõ által fel-
veendõ forint vagy devizaalapú fejlesztési hitel
128 000 000 HUF összegben – K. É. – 16886/2007)

47081 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (a kecskeméti fõvámhivatal bajai kirendeltsége
garázs- és irattári épületének felújítása – K. É. –
20024/2007)

47081 Városi Szolgáltató Zrt., Szentendre (parkolóóra – K. É. –
18904/2007)

47082 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (mérnök-mûszaki felügyelet
– Veszprém és térsége szennyvíz-elvezetési és -kezelési
projekt – K. É. – 19883/2007)

47083 Zsana Község Önkormányzata (vállalkozói szerzõdés
– K. É. – 17861/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

47084 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
(tõkehús és húskészítmények beszerzése – K. É. –
18210/2007)

47084 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (Szent István tér III. ütem és Hercegprímás
utca díszburkolat-építése, 4648 nm – K. É. –
16970/2007)

47085 Fõvárosi Önkormányzat Csecsemõket, Kisgyerekeket és
Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (élelmi-
szer-szállítási szerzõdések módosítása – K. É. –
19851/2007)

47086 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet belgyógyászati pavilonjának bõvítése és
teljes körû rekonstrukciója, összesen 5135 m2 alapterü-
leten – K. É. – 18504/2007)

47087 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság EU Programigazgatóság
[Székesfehérvár (kiz.)– Boba (kiz.) vonalszakasz kor-
szerûsítéséhez komplex engedélyeztetési tervek készíté-
se – K. É. – 18939/2007]

47087 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 471. sz.
fõút Nyírbátor elkerülõ szakasz építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítése, valamint Kisvárda–Nyír-
bátor összekötõ út rehabilitációja engedélyezési tervdo-
kumentációjának elkészítése tárgyú tervezési szerzõdés
módosításáról – K. É. – 19659/2007)

47088 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KE 07/06
– megbízási szerzõdés módosítása – K. É. – 19876/2007)

47088 Veresegyház Város Önkormányzata (Veresegyház, Mese-
liget Bölcsõde létesítése – K. É. – 18220/2007)

Helyesbítés

47090 Csongrád Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 143. számában, 2007. december 17-én
K. É. – 19688/2007 számon megjelent részvételi felhívás
helyesbítése – K. É. – 20221/2007)

47090 Kiskunmajsa Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 143. számában, 2007. december 17-én
K. É. – 19384/2007 számon megjelent részvételi felhívás
helyesbítése – K. É. – 20105/2007)

47090 Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelõ Zrt. he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 143. számában,
2007. december 17-én K. É. – 19372/2007 számon meg-
jelent részvételi felhívás helyesbítése – K. É. –
20265/2007)
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47090 Püspökladány Város Önkormányzata helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 139. számában, K. É. –
18883/2007 számon 2007. december 7-én megjelent
egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának helyesbíté-
se – K. É. – 19989/2007)

47090 Semmelweis Egyetem helyesbítése (a Semmelweis Egye-
tem részére mobil távközlési szolgáltatás igénylése tár-
gyú részvételi felhívás helyesbítése – K. É. –
19974/2007)

47091 Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 142. számában,
2007. december 14-én K. É. – 18863/2007 számon meg-
jelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
20098/2007)

47091 6723 Szeged, Kereszttöltés U. 21/A-B. Társasház helyes-
bítése (a Közbeszerzési Értesítõ 142. számában, 2007.
december 14-én K. É. – 18655/2007 szám alatt megje-
lent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyes-
bítése – K. É. – 20099/2007)

Módosítás

47092 Maglód Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszer-
zési Értesítõ 129. számában, 2007. november 24-én
K. É. – 17215/2007 számon megjelent részvételi felhívás
módosítása – K. É. – 19999/2007)
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A Cégközlöny 51. számában (2007. december 20.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004490/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MULTI-SALE Szolgáltató és Ke-
reskedõ Gazdasági Munkaközösség „v. a.” (1122 Buda-
pest, Pethényi út 14.; cégjegyzékszáma: 01 04 134979;
adószáma: 29396650-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MULTISZOLG” Ipari és Egyéb Szolgáltató Gazdasá-

gi Munkaközösség
MULTIJÓ Élelmiszer-kereskedõ és -szolgáltató Gazda-

sági Munkaközösség
MULTI-SALE Szolgáltató és Kereskedõ Gazdasági

Munkaközösség
Elõzõ székhelye(i):
Budapest VII., Garay tér 17.
1133 Budapest, Pannónia u. 64/A
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.01-07-002803/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZAPHYR-REKLÁM Betéti
Társaság (1164 Budapest, Baross u. 219.; cégjegyzékszá-

ma: 01 06 117171; adószáma: 28223977-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1147 Budapest, Nagy Lajos király útja 151. II /1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-

számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildi-
kó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002842/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) REKONSTRUKCIÓ BAU ÉPÍ-
TÕIPARI Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1201
Budapest, Kossuth Lajos u. 34.; cégjegyzékszáma: 01 06
213632; adószáma: 28346401-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MULTIMOR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
REKONSTRUKCIÓ BAU ÉPÍTÕIPARI Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1165 Budapest, Farkashalom u. 69.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.



A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-003433/8. 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) Sütõház Kenyér-és Péksüte-
mény Készítõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt”,
rövidített elnevezése: Sütõház Bt. „végelszámolás
alatt” (1103 Budapest, Vasgyár u. 8.; cégjegyzékszáma:
01 06 312381; adószáma: 28443319-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
KEMENCE Sütõipari Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003441/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RÜTYÕ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1163 Budapest, Romhány
u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 06 511847; adószáma:
28855167-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004802/5. 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) ZOL-AND 97 Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Betéti Társaság „végelszámolás
alatt”; rövidített elnevezése: ZOL-AND 97 Bt. „v. a.”
(1211 Budapest, Petz Ferenc u. 10. fszt. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 611245; adószáma: 29089756-2-43) 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
4.Fpk.01-07-003975/5. 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) Puskás Sándor és Társa Reklám
Betéti Társaság „v. a.” (1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
jobb lépcsõ III. 23/A; cégjegyzékszáma: 01 06 616366;
adószáma: 28699503-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Puskás Sándor és Társa Reklám Betéti 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
15.Fpk.01-07-005340/6. 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) NOVERK’98. Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1204 Budapest, Székely-
híd u. 36.; cégjegyzékszáma: 01 06 712775; adószáma:
29123485-2-43) 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
4.Fpk.01-07-004273/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) V & D Papír Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1212
Budapest, Magyar u. 79.; cégjegyzékszáma: 01 06
713258; adószáma: 29124730-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
V & D Papír Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004473/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Mearec Labor Szolgáltató Betéti
Társaság „v. a.” (1062 Budapest, Aradi u. 32. 2/A; cég-
jegyzékszáma: 01 06 716623; adószáma: 20143170-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Mearec Labor Szolgáltató Betéti 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
9.Fpk.01-07-002775/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JULES-VILL Épületvillamossági
Betéti Társaság (1225 Budapest, Campona u. 3.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 719742; adószáma: 20217215-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005388/6. 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) EH Information Tanácsadó
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1027 Budapest,
Margit krt. 2. 3. em. 10.; cégjegyzékszáma: 01 06 726823;
adószáma: 20397654-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EH Information Tanácsadó Betéti 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
20.Fpk.01-07-000049/10. 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) Aura-Dress Alsó- és Felsõ
Ruházati Kereskedelmi és Gyártó Betéti Társaság
(1098 Budapest, Dési Huber u. 13. 1. em. 2.; cégjegyzék-
száma: 01 06 733148; adószáma: 20691824-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Aura Alsó- és Felsõ Ruházati Kereskedelmi és Gyártó

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1205 Budapest, Mártírok útja 4.
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
4.Fpk.01-07-002784/11. 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) VEGE-TERRA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1037 Budapest, Máramaros
utca 58. B ép.; cégjegyzékszáma: 01 06 742177; adószá-
ma: 21020058-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-
szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Levélcím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. eme-
let.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003184/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZIKSZAI Személy- és Vagyon-
védelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1039
Budapest, Szinbád u. 1. 7. em. 73.; cégjegyzékszáma: 01
06 742206; adószáma: 21020649-2-41) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZIKSZAI Személy- és Vagyonvédelmi Betéti Tár-

saság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002588/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KIS SZURDOK Kereskedelmi és
Vendéglátó Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1123 Budapest, Alkotás u. 17/19.; cégjegyzékszáma: 01
06 743887; adószáma: 21067408-2-43) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KIS SZURDOK Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti

Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SZURDOK Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1221 Budapest, Mária Terézia u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-000532/16. 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) RAD-VAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1143 Budapest, Utász u. 5.
fszt. 9.; cégjegyzékszáma: 01 06 751471; adószáma:
21416479-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004620/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) MERHABA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1089 Budapest, Orczy
tér 46–48. fszt. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 751786; adó-
száma: 21424971-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor Hu-
go u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-05-004471/32. 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) TEAM-YOGEN Szolgáltató
Betéti Társaság (1202 Budapest, Török Flóris u. 72., elõ-
zõ székhelye: 1118 Bp., Neszmély köz 3.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 758858; adószáma: 21795316-2-43) adós fel-
számolását 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
19.Fpk.01-07-000237/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DIAZOL-BAU Földmunkavégzõ,
Bányászati, Fuvarozó és Szolgáltató Betéti Társaság
(1107 Budapest, Fogadó utca 4.; cégjegyzékszáma: 01 06
765352; adószáma: 21801480-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DIAZOL-BAU Útépítõ, Bányászati és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8360 Keszthely, Kossuth utca 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004361/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) BREVIS Kulturális Szolgáltató
Betéti Társaság (1115 Budapest, Sárbogárdi út 9/B; cég-
jegyzékszáma: 01 06 767200; adószáma: 24563240-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-
ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-06-006566/17. 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) NORTHCOAL Építõ és Tüzelõ-
anyag Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság;
rövidített elnevezése: NORTHCOAL Kft. (8200 Veszp-
rém, Kistó u. 8. Elõzõ székhelye: 1114 Budapest, Eszék
u. 13. 15.; cégjegyzékszáma: 01 09 067063; adószáma:
10356931-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ MAZÁR Ferenc és társai” Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi

Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery u. 53., levelezé-
si címe: 1393 Budapest, Pf. 349.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005372/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „DALANDER” Ipari és Ke-
reskedelmi Kft. „végelszámolás alatt” (1103 Budapest,
Kada u. 47.; cégjegyzékszáma: 01 09 072181; adószáma:
10459876-2-42) 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
25.Fpk.01-06-006530/15. 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) LILY HAND Általános Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Buda-
pest, Halmi út 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 079709; adó-
száma: 10613892-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest II., Szász Károly u. 3. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004760/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRIÁSZ Vendéglátóipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1071
Budapest, Damjanich u. 58. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 167780; adószáma: 10776360-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
20.Fpk.01-07-000328/10. 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) Vision Kereskedõház Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1171 Budapest, Lugas u. 17.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 265452; adószáma: 10857504-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1022 Budapest, Kitaibel Pál u. 9. II/9.
1202 Budapest, Lázár u. 39/A
Nem bejegyzett székhelye(i):
1171 Budapest, Lugas u. 17.
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
19.Fpk.01-06-006962/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 3. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) EURONET HUNGARY Kereske-
delmi Kft. (1112 Budapest, Oroszvég u. 4.; cégjegyzék-
száma: 01 09 265494; adószáma: 10858000-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Tas vezér u. 18. VI/2.
1115 Budapest, Bartók Béla út 152.
1011 Budapest, Halász u. 1. I/1.
1112 Budapest, Országvég u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Buda-
pest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002697/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Németh és Társa ’94 Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. (1142 Budapest, Szuglói
körvasútsor 194.; cégjegyzékszáma: 01 09 269685; adó-
száma: 10905865-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002662/7. 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) MELONEX Külkereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 20/B III/3. sz.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 460002; adószáma: 12041554-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MELONEX Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Harrer P. u. 22. VII. em. 36. sz.
1117 Budapest, Bogdánffy u. 3. II. 8. sz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és

Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46., 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-001075/11. 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) SUND-ÁSZ Általános Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1196 Budapest, Zala-
egerszeg u. 83.; cégjegyzékszáma: 01 09 465166; adószá-
ma: 12093795-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004561/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DEUDE Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1112 Budapest, Igmándi utca 28.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 469037; adószáma: 12144080-1-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
23.Fpk.01-07-002037/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SIL-VCORP Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, elõzõ elne-
vezése: FÜRGE-ECSET Szolgáltató és Kereskedel-
mi Kft. (1039 Budapest, Zrínyi u. 7., új székhelye: 1098
Budapest, Dési Huber u. 4. 2. lh. 2. em. 7.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 565706; adószáma: 12211829-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-
gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.
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A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-003439/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „ ÉSI-HOR Fuvar” Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1238 Budapest, Táncsics Mi-hály utca 73. fszt. 3.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 567728; adószáma: 12239832-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALDEDRA Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
ERBERT PLUSZ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
ERBERT PLUSZ GERICOM Számítástechnikai Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
ERBERT PLUSZ Számítástechnikai Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1022 Budapest II., Bég u. 7. fszt. l.
1111 Budapest, Bertalan L. u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-001514/10. 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) „GARDEN-R” Kertészeti és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1214 Budapest, Rákóczi út 324.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 660564; adószáma: 12257900-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„GARDEN-R” Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû 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
6.Fpk.01-07-003035/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SAMAJÓ-TEAM Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság. Rövidí-
tett elnevezése: SAMAJÓ-TEAM Kft. (1172 Budapest,
Laskó u. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 666994; adószáma:
12335859-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-003456/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Gold és Hesz Ingatlanforgalma-
zási, Ipari, Kereskedelmi és Oktatásszervezési Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1053 Budapest, Ferenczy I.
u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 676289; adószáma:
11778585-2-41) 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
4.Fpk.01-07-002554/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KVINTIL MÉDIA Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1132 Budapest, Kresz Géza utca 18.; cégjegyzékszáma:
01 09 678938; adószáma: 11832975-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KVINTIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû társaság
Elõzõ székhelye(i):
1025 Budapest, Felsõ Zöldmáli út 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004137/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) WANGMING DONGOU
Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1102 Budapest, Kõrösi Cs.
utca 19. 7. em. 27/A; cégjegyzékszáma: 01 09 683320;
adószáma: 11920658-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WANGMING DONGOU Nemzetközi Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005392/5. 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) Blue & White Investment In-
gatlanberuházó Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.”
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 23. 4. em. 2.; cégjegyzék-
száma: 01 09 690271; adószáma: 12516052-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Blue & White Investment Ingatlanberuházó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Blue & White Investment and Holding Korlátolt Fele-

lõsségû 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
25.Fpk.01-07-002599/9. 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) Mátyás ABC Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Budapest, Nagy
Lajos király útja 95.; cégjegyzékszáma: 01 09 691416;
adószáma: 12536861-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRODUCT STUDIO Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
SERVICE PRODUCT STUDIO Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1086 Budapest, Erdélyi u. 19.

1043 Budapest, Erzsébet u. 16.
1043 Budapest, Nyár utca 28. 9. em. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003530/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÓSAFA Plussz Faipari,
Építõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1149 Budapest, Várna u. 12–14.; cégjegyzékszáma: 01 09
693463; adószáma: 12580286-2-42) adós felszámolását
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
11.Fpk.01-06-001871/23. 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) EUROPE YI LEI Kereske-
delmi, Szolgáltató és Nagykereskedelmi Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1148 Budapest, Padlizsán u. 27.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 694733; adószáma: 12608203-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1071 Budapest, Peterdy u. 39. 2. em. 12/A
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.01-07-004647/6. 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) HUNGARY for visitors Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1214 Budapest, Nyírfa u. 13. fszt. 4.; cégjegyzékszá-
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ma: 01 09 697474; adószáma: 12665541-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

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
10.Fpk.01-07-001856/19. 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) SIMONE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1151 Buda-
pest, Töltés tér 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 698709; adó-
száma: 10795257-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 4250/1. hrsz.
2000 Szentendre, Álmos u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-000444/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MEGA-GROUP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1033 Buda-
pest, Szõlõkert utca 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 699320;
adószáma: 12703092-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1033 Budapest, Kórház u. 6–12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-003001/16. 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) HUNNIAFRIGO Szállítmányozási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság (1192 Budapest, Kós Károly tér 2. 2. em. 15.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 710279; adószáma: 12925326-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUNNIAFRIGO Nemzetközi Szállítmányozási Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1239 Budapest, Nagykõrösi u. 353.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-000778/12. 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) TRIF Gyártó és Építõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1183 Budapest, Frangepán
utca 37.; cégjegyzékszáma: 01 09 713396; adószáma:
12987793-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRIF Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-

gû Társaság
TRIF Gyártó, Építõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Ozmán utca 3. 2. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-000768/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GOOD LIGHT Világítás-
technikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Buda-
pest, Fertõ utca 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 714277; adó-
száma: 13006374-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002470/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Pásztor-Szappanos Mezõ-
gazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1134 Budapest, Lehel utca 17. D ép. 4. em. 1.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 718104; adószáma: 11466930-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Stefan Denk Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9431 Fertõd, Sarródi út 9.
9431 Fertõd, fertõdi 0233/3. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-05-004465/23. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Fab-air Épületgépészeti Kft., rö-
vidített elnevezése: Fab-air Kft. (1111 Budapest, Lágy-
mányosi út 21/B; cégjegyzékszáma: 01 09 723393; adó-
száma: 12722446-2-43) 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
20.Fpk.01-06-006484/10. 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) EEU Megújuló Energia Pro-
jektfejlesztési Korlátolt Felelõsségû Társaság (1092
Budapest, Ferenc krt. 24. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09
724094; adószáma: 13216573-2-43) 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
15.Fpk.01-05-005309/17. 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) ORCUS TEAM Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1044 Budapest, Váci út 113.; cégjegyzékszáma:
01 09 724221; adószáma: 13030904-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Ilka utca 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és

Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46., 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002361/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzéséðvel a(z) GASTROLOGIC Vendéglátó
Korlátolt Felelõsségû Társaság; rövidített elnevezése:
GASTROLOGIC Kft. (1055 Budapest, Markó u. 7.
3. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 727481; adószáma:
13285850-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-000870/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Aricsson Export-Import Nemzet-
közi Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1162 Budapest, Budapesti út 122.; cégjegyzékszáma:
01 09 728987; adószáma: 13315672-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, Menyhért u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.
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A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-001492/8. 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) BUTTONS Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1035 Budapest, Pacsirtamezõ
u. 41.; cégjegyzékszáma: 01 09 738856; adószáma:
10798528-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1121 Budapest, Árnyas u. 32/A
2095 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 56.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1061 Budapest, Vasvári Pál u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-06-005112/18. 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) SZN-LINE BAU Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, rövidített elnevezése: SZN-LINE BAU Kft. (1034
Budapest, Beszterce utca 17. B ép.; cégjegyzékszáma:
01 09 866868; adószáma: 13217086-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003176/8. 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) Neumann Invest Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1162
Budapest, Felcsúti u. 22.; cégjegyzékszáma: 01 09
867197; adószáma: 11989895-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SZABA-INVEST” Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság

RP WOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
8066 Pusztavám, Hegyalja út 11.
2834 Tardos, Márvány út 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-006906/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HUMÁN ERÕ-2001 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1203
Budapest, Hársfa sétány 15. IV. em. 27.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 867349; adószáma: 12670844-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2092 Budakeszi, Makkosi út 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003151/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DBI INVEST Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1221
Budapest, Zsoldos forduló utca 13.; cégjegyzékszáma:
01 09 868472; adószáma: 13696195-2-43) 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
9.Fpk.01-07-003175/7. 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) MIKELON Nemzetközi Ke-
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reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Buda-
pest, Egressy út 23–25.; cégjegyzékszáma: 01 09 873001;
adószáma: 12345016-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
19.Fpk.01-07-001909/8. 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) FÁZIS Vállalkozásszervezõ
és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(1106 Budapest, Tárna u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 10
041531; adószáma: 10462249-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FÁZIS Távközlési Hálózattervezõ és Kivitelezõ Rt.
Elõzõ székhelye(i):
1134 Budapest XIII., Kassák L. u. 76
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-03-001353/36. 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) GLOBIA Kereskedelmi és Beru-
házó Zrt. (régi elnevezése: GLOBÁL MAX Generál
Kivitelezõ és Ingatlanforgalmazó Rt.) (9011 Gyõr,
Lehár Ferenc u. 119. A ép., elõzõ székhely: 1081 Bp.,
Rákóczi út 61.; cégjegyzékszáma: 08 10 001805; adószá-
ma: 13327006-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Fel-
számoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II /14., levelezési cím: 1241 Bp., Pf. 97.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-06-006059/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 29. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) SZÖVEG-TÜKÖR Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Ferenc krt. 11. III. 10., elõzõ székhelye: 1103 Budapest,
Óhegy u. 31.; cégjegyzékszáma: 15 06 094312; adószáma:
28121370-2-15) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000334/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) M-L-VILL Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (7300 Komló, Vértanúk
u. 19.; cégjegyzékszáma: 02 06 071769; adószáma:
21862588-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000369/17. 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) RÖSNER ÉS NEUBAUER
Mezõgazdasági Menedzsment Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7621 Pécs, Munkácsy M. utca 9.; cégjegyzék-
száma: 02 09 065960; adószáma: 11563312-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

RÖSNER ÉS NEUBAUER Mezõgazdasági Menedzs-
ment Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

7961 Csányoszró, Kossuth L. u. 64.

7964 Csányoszró, Kossuth utca 86.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000417/11. 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) AVIS-AGRO Mezõgazdasá-
gi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7900 Szigetvár, Alkotmány tér 63.; cégjegy-
zékszáma: 02 09 069166; adószáma: 13195003-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1132 Budapest,
Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000300/15. 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) VERTIKOR Építõipari
Zártkörû Részvénytársaság (7621 Pécs, Citrom u. 2–6.
fszt. 16.; cégjegyzékszáma: 02 10 060321; adószáma:
11011619-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VERTIKOR Korrózióvédelmi Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Citrom u. 12.
1084 Budapest, Nagyfuvaros utca 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfolió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000332/15. 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) ITALIA PELLE Bõripari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki út 84/A; cégjegy-
zékszáma: 03 09 106958; adószáma: 11578749-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Dellõ u. 6.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON
VAGYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft.,
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01
09 063050.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000258/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „COMP-DOCTUM” Okta-
tási, Számítástechnikai és Kereskedelmi Betéti Társa-
ság (5561 Békésszentandrás, Bethlen Gábor u. 8.; cég-
jegyzékszáma: 04 06 006915; adószáma: 21147809-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5540 Szarvas, Szabadság u. 71. IV. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-

ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 09 163235.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-07-000239/7. 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) Oros-Trend Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5520
Szeghalom, Széchenyi utca 49.; cégjegyzékszáma: 04 09
005462; adószáma: 12781456-2-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000232/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DERBY-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5744 Ke-
vermes, Battonyai u. 117.; cégjegyzékszáma: 04 09
006345; adószáma: 13287687-2-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000229/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SAPIO Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba,
Kinizsi u. 7–9.; cégjegyzékszáma: 04 09 006421; adószá-
ma: 12752656-2-04) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-
dász Rt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042004.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000227/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JIMBO KER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700
Gyula, Vásárhelyi Pál utca 6.; cégjegyzékszáma: 04 09
006500; adószáma: 13377379-2-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Ke-
reskedelmi Regionális Rt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000274/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ASTRALOGIC SOFTWARE
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (5940 Tótkomlós,
Tass u. 14.; cégjegyzékszáma: 04 09 007391; adószáma:
12868689-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6723 Szeged, József A. sgt. 71/B 4. em. 30.

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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000519/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZULA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3519 Mis-
kolc, Imreh u. 8.; cégjegyzékszáma: 05 06 005376; adó-
száma: 21299511-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZULA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Bu-
dapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10
043170.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000647/5. 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) CARD-MIX Szolgáltató Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (3525 Miskolc,
Kis-Hunyad u. 24. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma: 05 06
008497; adószáma: 21332658-1-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CARD-MIX Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Áfonyás u. 5. IV/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000522/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ELCEX Kereskedelmi és
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Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3527 Miskolc, József A. út 59.; cégjegyzékszáma: 05 06
011026; adószáma: 20736705-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EXPEDITÍV-PRO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
ELCEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Középszer u. 46. 2. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Bu-
dapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10
043170.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000552/8. 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) V-MÉDIA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3621 Ózd, Tormás u. 10.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 013886; adószáma: 21597723-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3980 Sátoraljaújhely, Károlyi M. u. 2. fszt. 2.
3980 Sátoraljaújhely, Hegyalja út 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-

dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Ha-
vas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000530/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARLEN BERG Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3433
Nyékládháza, Szõlõhegy u. 20.; cégjegyzékszáma: 05 09
009551; adószáma: 12820719-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000194/11. 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) Halbo mce Tervezõ és Fõvál-
lalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Miskolc,
Széchenyi István u. 8.; cégjegyzékszáma: 05 09 009843;
adószáma: 11060730-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„HALBO IMPEX” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
HALBO mce Tervezõ és Fõvállalkozó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Bacsó Béla u. 18.
3023 Petõfibánya, Bánya u. 1.
3000 Hatvan, Bethlen Gábor u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000553/9. 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) ÉPÍTÕK-3000 Hungary Épí-
tõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (3521 Miskolc,
Erkel F. u. 80.; cégjegyzékszáma: 05 09 012894; adószá-
ma: 13670098-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ÉPÍTÕK-3000 Építõipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II /14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000352/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Fazekas és Erdei Vendéglátó Be-
téti Társaság (6724 Szeged, Csongrádi sgt. 92. A lház.

2007/52. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 4027



fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 06 06 014252; adószáma:
21884090-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cég-
jegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000475/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BOROVI TAHTA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6726 Szeged, Fõ fa-
sor 112.; cégjegyzékszáma: 06 06 014552; adószáma:
21966053-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding
Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cég-
jegyzékszáma: 06 10 000226.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000501/8. 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) GI. MAR Ingatlanforgalma-
zó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6720 Szeged, Kiss E. u. 5. 1. em. 5.; cégjegy-
zékszáma: 06 09 006882; adószáma: 12474325-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Feketesas u. 28. 1. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cég-
jegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000184/19. 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) TAMARAMA FILM Keres-

kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6640 Csongrád, Vasvirág utca 13.; cégjegyzékszáma:
06 09 008112; adószáma: 12891586-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cég-
jegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000303/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PATINA-GLOBE Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724 Sze-
ged, Zákány utca 19/B; cégjegyzékszáma: 06 09 010182;
adószáma: 12988615-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1050 Budapest, Haris köz 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A he-
lyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000325/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FLÓRA TRADE PANNÓNIA
Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (6758 Röszke, Tanya 17.; cégjegyzék-
száma: 06 09 010769; adószáma: 12381537-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PANNON AGRO-FLEUR Termelõ, Szolgáltató és Ke-

reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Varga László u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cég-
jegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)
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A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000090/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „NEFELEJCS” Import és Ex-
port Vegyes Kis és Nagykereskedelmi Bt. (8000 Székes-
fehérvár, Honvéd u. 1. 4. em. 411.; cégjegyzékszáma: 07
06 006827; adószáma: 22080103-2-07) adós fizetésképte-
lenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Köfém ltp. 10. IV/14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000364/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÍZHÁZ Építõ Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (9026 Gyõr, Hédervári út 18. A ép.; cég-
jegyzékszáma: 08 09 008784; adószáma: 11993544-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. (1581 Budapest, Pf. 108), cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000344/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VALLEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (9400 Sopron, Várkerület 79.; cégjegyzék-
száma: 08 09 009609; adószáma: 12656969-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NALLER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
VALLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST
ALMANACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II /17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 561904.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000237/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KD ÉP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9022 Gyõr,
Apáca utca 28.; cégjegyzékszáma: 08 09 011659; adószá-
ma: 13146133-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000153/13. 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) GÖNCZ-HOR Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9028
Gyõr, Jereváni u. 37.; cégjegyzékszáma: 08 09 012738;
adószáma: 13415813-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000372/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIZIÓ Játékautomatákat
Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (9021 Gyõr,
Baross út 12.; cégjegyzékszáma: 08 09 012923; adószáma:
13459923-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

2007/52. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 4029



A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000307/7. 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) REMI-CAD Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9330
Kapuvár, Pozsonyi utca 63.; cégjegyzékszáma: 08 09
013738; adószáma: 13663504-2-08) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. emelet 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000587/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DIDA Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4033 Debrecen, Irén utca 42/A; cégjegy-
zékszáma: 09 06 008317; adószáma: 20272953-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000480/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TERVEK HÁZA Mérnöki Betéti
Társaság (4034 Debrecen, Félegyházi T. u. 17.; cégjegy-
zékszáma: 09 06 009330; adószáma: 20646367-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000881/5. 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) ELEKTROHÁZ 97 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4024 Debrecen,
Méliusz tér 10.; cégjegyzékszáma: 09 06 010124; adószá-
ma: 20906805-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ELEKTROHÁZ 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4029 Debrecen, Cegléd u. 18.
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.09-07-000865/6. 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) PÁNIK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4024 Debrecen, Piac ut-
ca 36. 6. em. 1.; cégjegyzékszáma: 09 06 010954; adószá-
ma: 21106132-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PÁNIK Kereskedelmi és Szolgáltató 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.09-07-000887/5. 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) SOFI MEDIA GROUPE Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debre-
cen, Ótemetõ út 31. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 09 06
012581; adószáma: 21806760-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SOFI MEDIA GROUPE Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000867/6. 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) TRIVIER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Kishegyesi
út 36. 1. em. 7.; cégjegyzékszáma: 09 06 013125; adószá-
ma: 21921447-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRIVIER Kereskedelmi és Szolgáltató 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
5.Fpk.09-07-000643/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DARU-TRANSZ’2004 Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4002 Debre-
cen, Gáspár György kert 3/A; cégjegyzékszáma: 09 06
013421; adószáma: 21978968-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000890/5. 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) KIGYU ÉS TÁRSA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszá-
ma: 09 06 013781; adószáma: 28562870-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Ifj. Mészöly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Ifj. Mészöly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság felszámolás alatt
Ifj. Mészöly és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
KIGYU ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Balzac u. 35. III. 2.
1138 Budapest, Fáy u. 58.
4027 Debrecen, Fényesudvar 7. 2. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000572/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LAKI-ÉP Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debrecen, Honvéd
utca 1. 7. A; cégjegyzékszáma: 09 06 014088; adószáma:
22220701-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Honvéd utca 1. 7. em. a.
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 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000356/19. 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) KONVENCIÓ 93 Tanácsadó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4200
Hajdúszoboszló, Kenézy u. 1/B; cégjegyzékszáma: 09 09
002517; adószáma: 11151083-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000912/5. 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) BIG FOOD 2000 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4026 Debrecen, Hortobágy utca 17. 3. em. 10.; cégjegy-
zékszáma: 09 09 007645; adószáma: 12563401-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BIG FOOD 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Hortobágy utca 17. 3. em. 10.
4026 Debrecen, Péterfia u. 4. 2. em. 7.
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.09-07-000519/13. 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) PÁ-SZOL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Deb-
recen, Alma u. 24. B ép.; cégjegyzékszáma: 09 09 007772;
adószáma: 12592146-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4030 Debrecen, Köszméte u. 40.
4031 Debrecen, Alma utca 24. B 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
5.Fpk.09-07-000575/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MULTIDOM Építõipari és Ingat-
lanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Deb-
recen, Déli sor 47.; cégjegyzékszáma: 09 09 008664; adó-
száma: 12806229-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4225 Debrecen, Deák Ferenc utca 45.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000874/6. 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) LADÁNY-AGROIN Mezõ-
gazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (4150 Püspökladány, Dózsa György ut-
ca 26.; cégjegyzékszáma: 09 09 009621; adószáma:
13027816-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
LADÁNY-AGROIN Mezõgazdasági Szolgáltató és

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000875/6. 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) Mészáros-Burg Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4067
Egyek, Zalka M. u. 9.; cégjegyzékszáma: 09 09 009878;
adószáma: 12816163-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
REBURG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Mészáros-Burg Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Mészáros és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1024 Budapest, Káplár u. 15–17. 4. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000866/6. 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) MOVI-STARTEC Építõ-
ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4254 Nyíradony, Szakolykert 72.; cégjegyzékszáma: 09
09 010396; adószáma: 13215424-2-09) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOVI-STARTEC Építõipari és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4254 Nyíradony, Szakolykert 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000371/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÚJ OTTHON 2000 Lakásépítõ és
Fenntartó Szövetkezet „végelszámolás alatt” (3300
Eger, Maczky Valér út 2. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
10 02 020260; adószáma: 11778303-1-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÚJ OTTHON 2000 Lakásépítõ és Fenntartó Szövet-

kezet
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Faiskola utca 3. A ép.
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.10-07-000280/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SEKINA Vagyonvédelmi Betéti
Társaság (3390 Füzesabony, Móricz Zs. u. 6.; cégjegyzék-
száma: 10 06 022184; adó-száma: 23252404-1-10) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Egészségház u. 27/A II/l.
3323 Szarvaskõ, Rákóczi u. 2.
3324 Felsõtárkány, Kossuth L. utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000272/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KERUB 2003” Személy- és
Vagyonvédelmi Szolgáltató Betéti Társaság (3390 Fü-
zesabony, Móricz Zs. út 6.; cégjegyzékszáma: 10 06
025381; adószáma: 21572108-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3324 Felsõtárkány, Kossuth út 8.
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.10-07-000285/7. 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) Veres-Bau Generál Építõ-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (3035 Gyöngyöspa-
ta, Rédei út 20.; cégjegyzékszáma: 10 06 025471; adószá-
ma: 21791776-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Gyöngy utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000320/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) BEREK 2001 Vendéglátó és
Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (3396 Kere-
csend, Bereksori út 70.; cégjegyzékszáma: 10 09 024601;
adószáma: 12677638-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000316/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KI-KO LEGÁL Munkaerõ-köz-
vetítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (3016 Boldog,
Szabadság u. 49.; cégjegyzékszáma: 10 09 027542; adó-
száma: 13709754-2-10) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1064 Budapest, Vörösmarty út 57. 4. em. 36.
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.10-07-000370/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Illés 28–30. Ingatlanforgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (3360 Heves, Petõfi Sándor u. 1.; cégjegyzékszáma:
10 09 027712; adószáma: 12829024-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Illés 28-30. Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Besnyõi utca 13.
1105 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor út 53–55.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070421/9. 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) P.and H. Autójavító Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Már-
cius 15. út 6. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 11 06 007384;
adószáma: 21020292-1-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 17/C 3. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070608/6. 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) FLÓRI AROMA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2834 Tardos, Fe-
kete L. u. 1/A; cégjegyzékszáma: 11 06 007525; adószá-
ma: 21070046-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BLACK SITE Számítástechnikai Szolgáltató Betéti

Társaság
Tardos Likõr Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2536 Nyergesújfalu, Bottyán J. u. 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.11-07-070410/9. 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) „SÁRGA A RÓZSA” Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2900 Komárom,
Aranyember utca 44/A; cégjegyzékszáma: 11 06 007613;
adószáma: 21108433-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
„SÁRGA RÓZSA” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2900 Komárom, Igmándi út 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070338/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ARBOFER Építõipari Betéti
Társaság (2527 Máriahalom, Széchenyi út 7.; cégjegy-
zékszáma: 11 06 009177; adószáma: 21993806-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070369/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) POLARSPEED Fuvarozó és Szállít-
mányozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2851 Környe,
Tópart utca 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 001758; adószá-
ma: 10569494-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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.11-07-070543/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JÓNÁS Tüzelõ- és Építõanyag-ke-
reskedelmi, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2500 Esztergom, Dorogi út 6. 0361/17.; cég-

jegyzékszáma: 11 09 003271; adószáma: 11190071-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JÓNÁS Tüzelõ- és Építõanyag-kereskedelmi, Szolgál-

tató és Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
JÓNÁS Tüzelõ- és Építõanyag-kereskedelmi, Szolgál-

tató és Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámo-
lás alatt”

Elõzõ székhelye(i):
2509 Esztergom-Kertváros, Temesvári u. 28.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G. út
18–24. II. em., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070542/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WANNER és Társa Export-Im-
port Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2921 Komárom, Vörösmarty út 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 003948; adószáma: 11196170-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070414/9. 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) KOVÁCS és TÁRSA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800
Tatabánya, Mártírok útja 30. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 09 005740; adószáma: 11473280-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Fáklya u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070065/1009. 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) BERTIZA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2536 Nyerges-
újfalu, Illyés Gyula u. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 007104;
adószáma: 11821298-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
3.Fpk.11-07-070166/11. 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) SEVEN TRADE HUNGARY Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2840 Oroszlány, Mészáros utca 51.; cégjegyzékszá-
ma: 11 09 008668; adószáma: 12823444-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

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.11-07-070168/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZÉMAN Könyvelõ és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2921 Komá-
rom, Petõfi S. utca 33.; cégjegyzékszáma: 11 09 008688;
adószáma: 12829244-1-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2890 Tata, Kosztolányi utca 3.
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
4.Fpk.11-07-070714/8. 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) BIZNYISZ ÁPRILIS Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 009105; adó-
száma: 12967238-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉPGÉP-KVARTETT Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Réti út 23. 1. em. 1.
2851 Környe, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/B
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.11-07-070438/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DF EURO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Bárdos lakópark 4. ép. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
11 09 010476; adószáma: 13390648-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
4.Fpk.11-07-070715/7. 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) FÜ-NÉ Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2921 Komárom, Igmándi út 65/ A; cégjegyzékszáma:
11 09 010590; adószáma: 13426875-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070392/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Színes Napilapnyomda Kft.
„v. a.” (2800 Tatabánya, Fõ tér 20.; cégjegyzékszáma:
11 09 011010; adószáma: 12564990-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Színes Napilapnyomda Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Építész u. 8–12.
1134 Budapest, Szabolcs u. 30/A fszt. 7.
1134 Budapest, Klapka u. 21.
1172 Budapest, Jászivány út 47.
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.11-06-070646/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EUROTOPTRANS Fuvarozó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2890 Tata, Bláthy O. utca 4.; cégjegyzékszáma: 11 09
011460; adószáma: 13341015-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1224 Budapest, Bartók B. u. 54.
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.11-07-070435/16. 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) BÁZIS-TREND Kereskedelmi,
Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2517 Kesztölc, Iskola utca 8.; cégjegyzékszáma:
11 09 011545; adószáma: 13712048-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II /1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070495/8. 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) AJJAJ 07 Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 011881; adószáma:
12695854-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
POKER 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8056 Bakonycsernye, Béke telep 31/A
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 Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000278/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SALAKHEGY” Garázsépítõ és
Fenntartó Szövetkezet (3100 Salgótarján, Dobó Katica
u. 24.; cégjegyzékszáma: 12 02 000418) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Czizmadia u. 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000223/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „CSONKAGOLD” Építõ-
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ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termeltetõ Betéti
Társaság (2697 Szanda, Alkotmány út 14.; cégjegyzék-
száma: 12 06 003495; adószáma: 20253561-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1137 Budapest, Szent István krt. 4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 568162.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000253/6. 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) GIZI-Bau Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3133 Magyar-
géc, Ady Endre út 26.; cégjegyzékszáma: 12 06 004239;
adószáma: 21125263-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-
zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000259/8. 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) HALBA-BAU Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (2698 Mohora, Rákóczi út 25.; cégjegyzék-
száma: 12 06 005096; adószáma: 22188490-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HALBA-BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
HALBA BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-06-002700/14. 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) PESILY QI Nemzetközi Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Buda-
pest, Ady Endre út 13–15. VIII/85. (elõzõ székhelye: 2225
Üllõ, Öregszõlõ u. 8. ); cégjegyzékszáma: 01 09 880147;
adószáma: 12877319-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gaz-
dasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Sere-
gély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001322/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FA-SZAKI Termelõi, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Asztalos Betéti Társaság (2132
Göd (Felsõgöd), Pálma u. 2/B; cégjegyzékszáma: 13 06
024411; adószáma: 24591568-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2131 Göd, Rákóczi u. 70.
2132 Göd ( Felsõgöd), Pálma u. 1/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gaz-

dasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Sere-
gély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001200/8. 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) KL Invest Consulting Szol-
gáltató- és Termelõ Betéti Társaság (2081 Piliscsaba,
Kossuth Lajos u. 25.; cégjegyzékszáma: 13 06 027427;
adószáma: 24614030-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037
Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000731/6. 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) Gyors Kettõs Ipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Kinizsi
u. 10.; cégjegyzékszáma: 13 06 028982; adószáma:
24622219-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasá-
gi Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001620/6. 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) PANNO Kiskereskedelmi
Betéti Társaság (2252 Tóalmás, Fõ utca 56.; cégjegyzék-
száma: 13 06 047067; adószáma: 21523960-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállal-
kozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001134/6. 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) „BEST OF RECORDS” Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2750 Nagykõrös,
Zalán u. 4., elõzõ székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Rad-
nóti Miklós utca 18.; cégjegyzékszáma: 13 06 057827;
adószáma: 20686662-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
4.Fpk.13-06-002219/14. 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) TEXMAR Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Orvos u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 092327; adószáma:
12908235-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
3.Fpk.13-07-000740/7. 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) REFORMIX Export-Import
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs, Gyár
u. 2., 10342/31. hrsz.; fióktelepei: 3423 Tibolddaróc,
0144/5. hrsz., 8200 Veszprém, Síp u. 12., 1078 Budapest,
Nefelejcs u. 51., 3400 Mezõkövesd, Gaál István út 1.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 100824; adószáma: 13248242-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Repülõtéri út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazdasá-

gi Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001043/6. 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) Panda 2004 Takarító és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2094 Nagyko-
vácsi, Park utca 43. Fióktelepe: 1071 Budapest, Damja-
nich u. 18. II. em. 5.; cégjegyzékszáma: 13 09 101426;
adószáma: 13400613-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886496.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000684/6. 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) Chumaco Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2092 Buda-
keszi, Széchenyi u. 128.; cégjegyzékszáma: 13 09 102556;
adószáma: 13455493-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II /16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-000223/18. 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) PHIL-EURO Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040
Budaörs, Gyár u. 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 108750;
adószáma: 12989977-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.
1156 Budapest, Nyírpalota u. 64. 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000268/8. 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) KRIZOL 2002. Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (7400 Kapos-
vár, Szentpáli utca 55.; cégjegyzékszáma: 14 06 306309;
adószáma: 21375619-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000369/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Dr. Horváth és Társa Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság „felszá-
molás alatt” (7400 Kaposvár, Iskola köz 2.; cégjegyzék-
száma: 14 06 306545; adószáma: 21473803-2-14) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Dr. Horváth és Társa Gazdasági Tanácsadó és Szolgál-

tató Betéti 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
1.Fpk.14-06-000509/24. 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) AVARIA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság, f. a. (7400 Kaposvár, Vásár-
téri út 7.; cégjegyzékszáma: 14 06 307020; adószáma:
21861817-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Sió-Topp Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Szépvölgyi utca 73/1.
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
1.Fpk.14-06-000473/27. 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) ERDVILL Kereskedelmi Be-
téti Társaság, f. a. (7400 Kaposvár, Kõszeg u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 14 06 307270; adószáma: 21791240-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7164 Bátaapáti, Lenin út 27.
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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
4.Fpk.14-07-000018/32. 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) ORANGE 2003 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600
Siófok, Tanácsház utca 4. 6. em. 25.; cégjegyzékszáma:
14 09 305280; adószáma: 12980325-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ORANGE 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Tanácsház utca 4. 6. em. 25.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1084 Budapest VIII., Címer utca 37/A
1084 Budapest, Címer utca 37/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000146/17. 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) „PATENT 2003” Épületgépészeti
Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (7400 Kaposvár,
Nyár utca 23.; cégjegyzékszáma: 14 09 305985; adószá-
ma: 13302948-2-14) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001061/6. 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) DR DINKÓ Egészségügyi Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (4361 Nyír-
bogát, Kossuth út 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 084156;
adószáma: 25675801-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4361 Nyírbogát, Árpád u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000986/6. 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) Sinai hegy Ipari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (4481 Nyíregyháza, Hadobás
utca 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 087562; adószáma:
20704256-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4554 Nyírtét, Vörös Hadsereg út 17.
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
7.Fpk.15-07-001060/6. 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) „VÁRDA-ALPIN” Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4600 Kisvárda, Városmajor u. 10.; cégjegyzékszáma:
15 06 087706; adószáma: 20749408-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Csillag u. 35.
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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001397/4. 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) DAR-BOZSIJ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
út 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087963; adószáma:
20902100-2-15) adós fizetésképtelenségét 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
23.Fpk.15-07-001375/4. 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) L’ANC-R 2000 Faipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4544 Nyírkarász,
Szabolcs út 21.; cégjegyzékszáma: 15 06 088401; adószá-
ma: 21294530-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VILLÁS és Társa Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Testvérvárosok u. 4. III /1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II /1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B. lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001405/4. 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) RASSIMA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090909; adószáma: 21504262-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001439/4. 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) TAK-FA Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4483 Buj,
Hunyadi út 24.; cégjegyzékszáma: 15 06 091582; adószá-
ma: 21590355-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
TAK-FA PLUSZ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4484 Ibrány, Vasvári Pál u. 20.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4483 Buj, Hunyadi u. 24.
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
7.Fpk.15-07-001032/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZEBIKE-PLUSZ Építõ-
ipari Betéti Társaság (4561 Baktalórántháza, Szent Ist-
ván u. 51.; cégjegyzékszáma: 15 06 092534; adószáma:
21910784-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BAKTA-ALEXANDRA” Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4561 Baktalórántháza, Szabadság u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder

Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001056/7. 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) Natália-Épker Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4334 Hodász, Ady E. u. 46.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 093476; adószáma: 22155081-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Natali Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001065/6. 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) MODE-ENT ÉPKER Építõipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság (4233 Balkány, Árpád
u. 25.; cégjegyzékszáma: 15 06 093662; adószáma:
22198121-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000080/13. 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) ALKAZÁR 2002 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj, Dózsa
Gy. utca 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 093905; adószáma:
21500567-2-15) adós fizetésképtelenséðgét megállapítot-
ta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4002 Debrecen, Biczó István kert 54030/131.

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.15-07-001042/6. 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) KOVA Ipari, Mezõgazdasági és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4361 Nyír-
bogát, Vasvári P. u. 37.; cégjegyzékszáma: 15 09 064905;
adószáma: 11499909-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000166/18. 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) V-MAX-TRANS Fuvarozó Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4320 Nagy-
kálló, Hársfa u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 068137; adó-
száma: 12976449-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította 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 Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000167/7. 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) Ambrus Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7100 Szekszárd, Alpári
Gy. u. 11/E; cégjegyzékszáma: 17 06 005034; adószáma:
21002911-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Rt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000144/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NYURGA-PONTY Halászati
és Kereskedelmi Betéti Társaság (7191 Hõgyész, Jókai
utca 2.; cégjegyzékszáma: 17 06 006120; adószáma:
22128692-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7191 Hõgyész, Ady E. u. 9/C.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Rt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000082/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PACSKÓ ÉS TÁRSA GÉP-
KÖLCSÖNZÕ BETÉTI TÁRSASÁG (7045 Györköny,
Baross u. 373.; cégjegyzékszáma: 17 06 006275; adószá-
ma: 22224482-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
PACSKÓ ÉS TÁRSA BETÉTI TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-

LET Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és
Csõd. Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 566915.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000142/9. 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) PAUER és TÁRSA Hideg-

burkoló Betéti Társaság (7092 Nagykónyi, Medgyes
puszta 51.; cégjegyzékszáma: 17 06 006347; adószáma:
22048590-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000208/8. 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) NEUTRON Gépészeti és
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (7030 Paks, Paksi Atomerõmû 17., Északi
bejáró 8803/10/A/14. hrsz. 17. ép.; cégjegyzékszáma:
17 09 001243; adószáma: 10589894-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NEUTRON ÉPÍTÕIPARI SZOLGÁLTATÓ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
NEUTRON Gépészeti és Építõipari Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7030 Paks, Szabó Erzsébet u. 16/4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000188/6. 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) LÖ-MA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (7099 Felsõnyék, Kossuth L. u. 9.; cégjegy-
zékszáma: 17 09 003144; adószáma: 11367776-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LÖ-MA Kereskedelmi és Szolgáltató korlátolt felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Szövetség u. 33.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-
zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000173/6. 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) BETTINA Varroda Varró,
Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9672 Gérce, Kossuth u. 62.; cégjegyzékszáma:
18 09 101219; adószáma: 11302289-2-18) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BETTINA Varró, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
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 Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000103/8. 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) „AGRO FARM 10” Mezõgazda-
sági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9723 Gyöngyösfalu, Arany J. u. 27.; cégjegy-
zékszáma: 18 09 103983; adószáma: 11835260-2-18) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9913 Szarvaskend, Fõ út 64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyon-

értékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000028/44. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „M-Service-Centrum” Gépjár-
mûjavító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság (9700 Szom-bathely, Puskás Tivadar
utca 11.; cégjegyzékszáma: 18 09 105329; adószáma:
12960169-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 8900 Zalaeger-
szeg, Békeliget u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10 040179.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000213/11. 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) INDIVIDUM-XXI Szolgál-
tató Betéti Társaság (8200Veszprém, Gábor Á. u. 2.
B lház. III. em. 12.; cégjegyzékszáma: 19 06 506127; adó-
száma: 21021451-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Jutasi út 63. C. lház. 10. em. 64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000327/9. 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) „GODISC” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200
Veszprém, Lövõház u. 13.; cégjegyzékszáma: 19 09
505861; adószáma: 12645086-2-19) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Halle út 7. F. ép. 8. em. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020124/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) Helikon Dent P.V. Fogorvosi Betéti
Társaság (8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 22.; cég-
jegyzékszáma: 20 06 036396; adószáma: 20786009-1-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-07-020362/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) V.GROUP TEAM Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 20 06 038286; adószáma: 21983113-2-20) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
V. GROUP TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020226/5. 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) CSABA ELEKTRO-VILL
Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(8360 Keszthely, Sopron utca 47.; cégjegyzékszáma:
20 06 038901; adószáma: 22198860-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9012 Gyõr, Tass Vezér utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Ál-

talános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020343/4. 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) „Fõ út 7.” Ingatlankezelõ és
Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Lõrinc barát u. 5.; cég-
jegyzékszáma: 20 09 064654; adószáma: 12512759-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Fõ út 7.” Ingatlankezelõ és Forgalmazó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazdasá-

gi-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft, 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020354/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „GEORGIKON” Általános,
Tervezõ-, Szolgáltató és Kereskedelmi zártkörûen
mûködõ részvénytársaság (8360 Keszthely, Csokonai
utca 2/B; cégjegyzékszáma: 20 10 040201; adószáma:
12602135-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„GEORGIKON” Általános Tervezõ-, Szolgáltató és

Kereskedelmi Egyszemélyes Részvénytársaság
„GEORGIKON” Általános Tervezõ-, Szolgáltató és

Kereskedelmi Részvénytársaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„GEORGIKON” Általános, Tervezõ-, Szolgáltató és

Kereskedelmi zártkörûen mûködõ Részvénytársaság
Jogelõd(ök):
„GEORGIKON” Általános, Tervezõ-, Szolgáltató és

Kereskedelmi Egyszemélyes Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A PECUNIAAGORA Kereskedelmi Szolgáltató és Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [20 10 040179]; 8900 Zalaegerszeg,
Békeligeti u. 1.) mint a Hidroterra Környezet- Talaj és
Vízvédelmi Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 060728];
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12. IV. em.) Zala Me-
gyei Bíróság 1. Fpk. 20-05-020189/11. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a Hidroterra Kft. „f. a.” tulajdo-
nát képezõ Zalaszentmihály, Arany János u. 2. szám alatti,
541/1. hrsz.-ú, 1,6296 ha területû gazdasági épület és ud-
var megnevezésû ingatlant.

Irányár: 20 000 000 Ft + áfa (húszmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 1 000 000 Ft (egymillió forint).
A pályázónak (vevõnek) a bruttó vételár (nettó ár Ft +

áfa) megfizetése mellett szerzõdéses formában át kell vál-
lalnia a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség 9333/12/2005. és
4993-1/2/2006. számú határozataiban elõírt, részleges
környezeti állapotvizsgálathoz, a Vidra Környezetgazdál-
kodási Kft. (9025 Gyõr, Bálint M. u. 100.) által készített
költségbecslés szerinti környezeti terheket is.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befize-
tése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a fel-
számoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.

A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat má-
solatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonat-
kozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.

A pályázónak (vevõnek) a bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) megfizetése mellett szerzõdéses formában át kell vál-
lalnia az adásvételi szerzõdés megkötésével együtt az el-
adótól az ingatlanhoz fûzõdõ esetleges, jelenleg nem is-
mert környezeti terheket is.

A területen 3600 tonna mésziszap tárolása történik,
annak késõbbi elszállításához a pályázónak hozzá kell já-
rulnia.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöt-
tének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért (ingatlanokért) és
annak egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált
állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásá-
val kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy vala-
mennyi más költség a pályázót (vevõt) terheli, továbbá az
esetleg késõbb felmerülõ (megismerendõ) és az adásvétel
idõpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevõ viseli.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2007. december 20.) számított 30. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: PECUNIAAGORA Ke-
reskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zalaeger-
szeg, Békeligeti u. 1.(postacím: 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Hidroterra Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvény szerinti elõvásárlási jogukkal csak a pályá-
zat keretén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 09 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a VÍZ-GÁZ
Épületgépészeti, Szerelõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[20 09 064510]; 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 23/A),
a Zala Megyei Bíróság 1. Fpk. 20-06-020633. számú vég-
zésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós társaság tulajdonát ké-
pezõ:

– Kézi szerszámok, eszközök.
Irányár: 150 000 Ft + áfa.
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-
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re vár, „VÍZ-GÁZ Kft. f. a. eszközök vételi ajánlat” meg-
jelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen, vagy pos-
tai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele a megpályázott va-
gyontárgy irányára 5%-ának megfelelõ összeg bánatpénz-
ként történõ befizetése a felszámoló Raiffeisen Bank
Rt.-nél vezetett 12072507-00370600-00100009 számú
bankszámlájára, legkésõbb a pályázat benyújtásának
határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban.
(A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: VÍZ-GÁZ 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 vételárnak a bánatpénzen felüli részét az üzletrész
adásvételi szerzõdés megkötését követõ 8 napon belül, át-
utalással kell megfizetni. A beszámítás lehetõségét az
1991. évi IL. tv. 49. § (4) bekezdése kizárja.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. de-
cember 20.) 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
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló köteles a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. A jelen pá-
lyázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiá-
nyában – eredménytelennek nyilváníthajta, és új pályáza-
tot írhat ki.

További információ dr. Horváth Szilárd felszámoló-
biztostól a 06 (30) 660-1662, valamint a 06 (72)
520-627-es telefonszámokon kapható. A részletes pá-
lyázati feltételeket és a vagyontárgyak leírását tartalma-
zó feltételfüzet a felszámoló szervezet budapesti és pé-
csi irodájában megtekinthetõ és 6000 Ft bruttó áron
megvásárolható.

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 DIOLÉN
’99 Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 064240]; 8900 Zalaegerszeg,

Zrínyi u. 34.) adós gazdálkodó szervezetnek, a Zala Me-
gyei Bíróság 1. Fpk. 20-07-020160/2. számú végzésével
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ:

– varrodai késztermékek: különbözõ asztalterítõk,
törülközõk, pólók, egyéb termékek. A részletes lista a
felszámolónál megtekinthetõ.

Irányár: 150 000 Ft + áfa.
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, „DIOLÉN ’99 Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelölés-
sel, kettõs, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton
eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12072507-00153815-
00100008 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig, és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
DIOLÉN ’99 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. A részletes pályázati feltételeket és a vagyontár-
gyak leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szerve-
zet budapesti és pécsi irodájában megtekinthetõ és 6000 Ft
bruttó áron megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. de-
cember 20.) 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
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az aján-
latokat értékeli.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén a felszámo-
ló értékesítési versenytárgyalást tart, melynek idejérõl, he-
lyérõl, szabályairól és a befizetendõ bánatpénz összegérõl
a felszámoló az ajánlattevõket írásban értesíti. Azonos ér-
tékû ajánlatnak minõsül, ha a megadott vételárak közötti
eltérés 10%-nál nem nagyobb.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért a felszámoló
kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett
és megvizsgált állapotban veszi meg. A meghirdetésre ke-
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rült vagyontárgyak megtekintésére a felszámolóval elõre
egyeztetett idõpontban kerülhet sor.

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.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1.) mint a CSURFA Ipari és Kereskedelmi
Kft. „f. a.” (Cg.: [14 09 305733]; 8840 Csurgó, 1684. hrsz.
14.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi in-
gatlanát:

– Csurgó, belterület 1685. hrsz. alatti 1644 m2 ingatlan.
Az ingatlan irányára: 300 000 Ft.
Bánatpénz: 30 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
Az ingatlanról készült értékbecslés a felszámoló irodá-

jában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megte-
kinthetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt bo-

rítékban, „CSURFA Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelölés-
sel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest,
Szent István krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben
való megjelenését (2007. december 20.) követõ 15. nap
legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399
Budapest, Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a küldemény a
megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás idõ-
pontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra ke-
rüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél veze-
tett 10900035-00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
lakhelyét, székhelyét, a megajánlott vételárat, a vállalt fi-
zetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysá-
ga és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adás-
vételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõ-
feltétele.

A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pá-
lyázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiá-
nyában – eredménytelennek nyilváníthatja. Jelen pályá-
zati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesíté-
si kötelezettséget.

A vagyontárgyért kellékszavatosságot nem vállalunk,
beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszá-
mon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635]; 2890 Tata, Ady
E. u. 67.) mint a PEVDI Vegyipari Kft. „f. a.” (Cg.:
[13 09 065020]; 2230 Gyömrõ, Dózsa Gy. u. 116.) felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi eszközt:
I. Nissan EH 02A25U homlokemelõ villás dízel tar-

gonca.
Gyártási év: 1992.
Terhelhetõség: 2,5 t.
Emelési magasság: 3,3 m.
Irányár: 1 000 000 Ft + áfa.
A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló

székhelyére – Delta Nova Kft., 2891 Tata, Pf. 74 – kérjük
beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: „PEVDI Kft. f. a. pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. január 11.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

Azonos, vagy a legjobb és még elfogadható ajánlati ár-
tól 10%-on belüli sávban árat ajánlók között nyilvános ár-
tárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást
megelõzõen az érintettekkel a felszámoló ismerteti.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatáro-
zását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidõt, és
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati tájékoztatóban meg-
határozott pályázati feltételeket elfogadják.

2007/52. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 4049



– A pályázó köteles az ajánlott vételár 10%-át a PEVDI
Vegyipari Kft. „f. a.” 10401976-49555250-55551008 szá-
mú számlájára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként
befizetni és a befizetés igazolását a pályázathoz mellékel-
ni. Az eredménytelenül pályázó részére, illetve érvényte-
len pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok
értékelését követõen 8 napon belül visszautalja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilat-
kozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályáza-
tok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szívesked-
jenek.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, il-
letve a pályázati kiírást indoklás nélkül visszavonja.

A pályázatról további felvilágosítás Lázár Sándor fel-
számolótól [telefon: 06 (34) 487-724] kérhetõ.

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[15 09 061433]; 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.;
e-mail cím: k.szer-va-ker@chello.hu) mint a CSOMI
FLEX Építõipari és Kereskedelmi Bt. „f. a.” (Cg.:
[15 06 086655]; 4450 Tiszalök, Nyírfa u. 8.) bíróság által
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyát:
I. Követelés
A Csomós Mihály (Tiszalök, Nyírfa u. 8.) adóssal szem-

beni követelését, amely a Nyíregyházi Városi Bíróság Pk.
54.990/2006/3. számú végzésével jogerõs. A követelés ki-
fejezetten bizonytalan, az adós beszámítási igényt nem kí-
ván érvényesíteni.

A követelésre vonatkozóan rendelkezésre álló doku-
mentumokba, iratokba betekintést a felszámolói irodában
biztosítunk.

II. A pályázaton való részvétel feltétele
– A pályázatot postai úton, kettõs borítékban kell be-

nyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. nyíregyházi iro-
dájának címére (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II. 7.),
a borítékon tüntessék fel, hogy ,,Pályázat a CSOMI
FLEX Bt. f. a. követelésére”, vagy személyesen lehet lead-
ni a felszámolói irodába.

– A pályázat beérkezésének határideje:

2008. január 4. (péntek) 12 óra.

– Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a
pályázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a
beküldési határidõt követõ 8 napon belül.

– A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy meg-
felelõ ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítson.

– Amennyiben egyazon vagyontárgyra több – a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – árajánlat ér-
kezik, a felszámoló ártárgyalást tûz ki, melynek idõpontjá-
ról és helyérõl az érintett feleket írásban értesíti.

– Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelé-
sével módosíthatóak.

– A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kató
Lajosnétól kérhetõ a 06 (42) 500-077-es telefonszámon.

– A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (tár-
saság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy ér-
keztetett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt), a pá-
lyázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását,
az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevõ köteles fizetni a
szerzõdéskötés költségeit.

– A nyertes pályázóval az adásvételi szerzõdést 8 na-
pon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít,
eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafize-
tésre kerül. A teljes vételárat a szerzõdéskötéskor kell
megfizetni.

– A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendel-
kezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat legkésõbb a
pályázat benyújtásának idõpontjáig írásban jelentsék be a
felszámoló szervezet felé.

– A pályázat érvényességének feltétele, hogy az aján-
lott vételár 20%-ának megfelelõ bánatpénz a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig befizetésre kerüljön a CSOMI
FLEX Bt. „f. a.” pénztárába (Nyíregyháza, Jókai tér 3.
II. 7.).

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a VIGÁZ-KER
Szolgáltató és Kereskedelmi Kkt. „f. a.” (Cg.:
[09 03 000081]; 4033 Debrecen, Katalin u. 5.) adós gaz-
dálkodó szervezet Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 1. Fpk.
09-05-001034. sz. végzésével kijelölt felszámolója,
dr. Kökényesiné Butt Irén

árverés

útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ gépjármûvet.
1 db tehergépkocsi.
Gyártmánya: FORD.
Típusa: TRANSIT.
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Gyártási éve: 1992.
Frsz.: ELW-654.
Irányár: 700 000 Ft.
A gépjármû irányára 20% áfát tartalmaz.

Az árverés ideje:

2008. január 9. 10 óra 30 perc.

Az árverés helye: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.
Az árverezésre kerülõ vagyontárgy elõzetesen az ár-

verezés helyén megtekinthetõ 2008. január 9-én 8 órától
10 óra 30 percig. Az árverésen az vehet részt, aki ott
megjelent és bejelentette vételi szándékát.

Amennyiben a vételi jogot szerzett vevõ a vételárat nem
fizeti meg, a további árverésbõl kizárásra kerül.

Az árverésre a vételi jogot szerzõnek a vételárat 1 millió
Ft alatti vásárlás esetén azonnal meg kell fizetni.

Amennyiben a vételár az 1 millió Ft-ot meghaladja, úgy
a vevõnek a vételárat a számla kézhezvételét követõ 8 na-
pon belül átutalással kell megfizetnie. Csak az a vagyon-
tárgy szállítható el, amelynek vételára megfizetésre került.

Az árverésre az 1991. évi IL. tv. elõírásait, valamint a
végrehajtási eljárásra vonatkozó kisegítõ szabályokat al-
kalmazzuk.

Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános árverésen
gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vé-
telár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Az árverésrõl, valamint az árverésre kerülõ eszközökrõl
bõvebb felvilágosítás dr. Kökényesi Antal ügyvédtõl kér-
hetõ a 06 (20) 355-8813-as telefonszámon.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a TOKAY & TO-
KAY ’97 Szerkezetépítõ és Zsalutechnikai Tervezõ, Ki-
vitelezõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 009734];
4032 Debrecen, Károli G. u. 7. tetõtér 13.) adós gazdál-
kodó szervezet Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4. Fpk.
09-06-000648. sz. végzésével kijelölt felszámolója

árverés

útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ gépjármûvet.
Gyártmánya: PEUGEOT.
Típusa: 406 BREAK 2.0 HDI.
Rendszáma: KCK-403.
Színe: szürke.
Gyártási éve: 2002.
Irányára: 2 300 000 Ft.
A gépjármû irányára 20% áfát tartalmaz.
Az árverés ideje:

2008. január 9. 10 óra.

Az árverés helye: 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.
Az árverezésre kerülõ gépjármû elõzetesen az árverezés

helyén megtekinthetõ 2008. január 9-én 8–10 óráig.
Az árverésen az vehet részt, aki ott megjelent és bejelen-

tette vételi szándékát, valamint az irányárra számított
5%-os mértékû árverési elõleget befizetett.

Amennyiben a vételi jogot szerzett vevõ a vételárat nem
fizeti meg, a további árverésbõl kizárásra kerül és a befize-
tett árverési elõleget elveszíti.

Az árverésen vételi jogot szerzõnek a vételárat 1 millió
forintig a helyszínen készpénzben kell megfizetni. 1 millió
forinton felüli vásárlás esetén a vételárat 8 napon belül át-
utalással kell megfizetni.

Az árverést közjegyzõ jelenlétében folytatjuk le.
Az árverésre az 1991. évi IL. tv. elõírásait, valamint a

végrehajtási eljárásra vonatkozó kisegítõ szabályokat al-
kalmazzuk.

Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános árverésen
gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vé-
telár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Az árverésrõl, valamint az árverésre kerülõ eszközökrõl
bõvebb felvilágosítást ad dr. Kökényesi Antal ügyvéd a 06
(20) 355-8813-as telefonszámon.

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[15 09 061433]; 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.;
E-mail cím: k.szer-va-ker@gchello.hu) mint a Z.T.
TRANS Bt. „f. a.” (Cg.: [15 06 092394]; 4552 Napkor,
Orosi u. 8.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi követelését:
I. Követelés
Magánszeméllyel szemben fennálló 1 098 600 Ft tõke-

követelés. A követelés végrehajtásra alkalmas tartozást el-
ismerõ nyilatkozat biztosítja.

Irányár: 550 000 Ft.
Bánatpénz: 55 000 Ft.
A felszámoló a fenti követelést, mint kifejezetten bi-

zonytalan követelésként kívánja értékesíteni, annak be-
hajthatóságáért a felelõsségét kizárja. A követelésre vo-
natkozóan rendelkezésre álló dokumentumokba, iratokba
betekintést a felszámolói irodában biztosítunk.

II. A pályázaton való részvétel feltétele
A pályázatot postai úton, kettõs borítékban kell benyúj-

tani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3. II. 7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy
„Pályázat a Z.T. TRANS Bt. f. a. követelésére”.
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A pályázat beérkezésének határideje:

2008. január 4. (péntek) 12 óra.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a
pályázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a
beküldési határidõt követõ 8 napon belül.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfele-
lõ ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítson.

Amennyiben egyazon vagyontárgyra több – a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – árajánlat ér-
kezik, a felszámoló ártárgyalást tûz ki, melynek idõpontjá-
ról és helyérõl az érintett feleket írásban értesíti.

Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésé-
vel módosíthatóak.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Varga
Zsolttól kérhetõ a 06 (42) 500-077, vagy a 06 (20)
464-7505-ös telefonszámokon.

A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társa-
ság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy ér-
keztetett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt), a pá-
lyázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását,
az ajánlott vételárat, amelyen felül vevõ köteles fizetni a
szerzõdéskötés költségeit.

A nyertes pályázóval az adásvételi szerzõdést 8 napon
belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, ered-
ménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre
kerül. A teljes vételárat, a szerzõdéskötést követõ 8 napon
belül kell megfizetni.

Felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk
figyelmét, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irányuló
szándékukat, a pályázat benyújtásának idõpontjáig írásban
jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt
bánatpénz a pályázat benyújtásának idõpontjáig befizetés-
re kerüljön az INTERIT Kft. Kereskedelmi & Hitelbank-
nál vezetett 10200555-44112327 számú számlájára.

A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 043926]; 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.) mint a Jolie 2000 Kft. „f. a.” (Cg.: [13 09 091155];
2330 Dunaharaszti, Rózsa u. 76/B; fióktelep: 1191 Buda-
pest, Kossuth téri piac Kispesti Üzletház 162301/8. I. 15.;
adószám: [11887140-2-13]) adós társaság a Pest Megyei
Bíróság 7. Fpk. 13-2007-002143/4. sz. végzéssel kijelölt
felszámolója az 1997. évi XXVII. törvénnyel módosított
1991. évi IL. tv. hatályos rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós társaság kizárólagos tulajdonában
lévõ, alábbi:

A Budapest 1. számú Körzeti Földhivatal nyilvántartá-
sában szereplõ

– hrsz: 162301/8/A/33.
természetben 1191 Budapest, Kossuth tér 1. I. 15. „üzlet-
helyiség”.

Irányár: 4 400 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 220 000 Ft.
A felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

Az ingatlanokat a felszámoló megtekintett állapotban érté-
kesíti.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. január 7. (hétfõ) 12 óráig.

A pályázat benyújtásának helye: MÁTRAHOLDING
ZRt. felszámolói iroda (1146 Budapest, Cházár A. u. 9.).

A pályázat bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat alapfeltételei:
A pályázaton magyar és külföldi természetes személy,

jogi személyiséggel rendelkezõ, valamint jogi személyi-
ség nélküli társaság vehet részt.

Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelke-
zõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályá-
zati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályo-
san intézhetõk.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és
jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát az alábbiakban:

– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott va-
gyontárgyat meg kívánja vásárolni,

– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett ingatlanért fi-
zet, pontos meghatározása, forintban (HUF),

– a fizetés módja és ütemezése,
– a pályázó vállalását, hogy az adásvételi szerzõdés

megkötésétõl számított 30 napon belül a vételárat megfi-
zeti,

– a 30 napon belüli fizetõképességet banki vagy egyéb
igazolással bizonyítja (fedezetigazolás, hitelígérvény vagy
a letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),

– 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén,

– minimum 60 napos szerzõdéskötési kötelezettség
vállalása.

A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánatpénzt a
pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni a MÁT-
RAHOLDING ZRt. Jógazda Takarékszövetkezetnél veze-
tett 54700082-18004573 sz. számlájára, vagy a felszámoló
irodájába házipéztárba készpénzben fizethetõ be. A bánat-
pénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a
többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését köve-
tõen, legkésõbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

A pályázatot személyesen, vagy meghatalmazott útján
lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli
borítékban, 2 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá
kell írni: „Jolie 2000 Kft. f. a. – Pályázat”.
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Érvénytelen a pályázat:
– Amely nem határozza meg egyértelmûen a bruttó

(áfás) vagy nettó módon a megajánlott árat.
– Amelyet nem a kiírásban meghatározott határidõben,

vagy nem az ott megjelölt helyen, vagy nem zárt boríték-
ban, megadott felirattal ellátva nyújtották be.

– Vagy, amely nem felel meg egyébként a pályázati ki-
írás alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályá-
zó nem csatolta a bánatpénz befizetésérõl szóló átutalást,
vagy nem fizette be a bánatpénzt.

– A cégkivonat hiányzik, vagy 1 hónapnál régebbi.
A pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése:
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-

nik. A közjegyzõ általi pályázatbontásra a benyújtási ha-
táridõt követõ 8 napon belül kerül sor.

A kiíró képviselõje megvizsgálja a pályázatok érvé-
nyességét, a közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít.

A bontást követõen a pályázatokat a felszámolóbiztos
8 napon belül értékeli és kialakítja a pályázatok közötti
sorrendet.

A pályázatok elbírálásának eredményérõl a kiíró az ér-
dekelteket írásban értesíti.

A kiíró a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában ered-
ménytelennek nyilvánithatja, és új pályázatot írhat ki.

Egyéb feltételek:
A pályázó a megadott határidõn belül köteles az adásvé-

teli szerzõdést megkötni.
A megkötendõ adásvételi szerzõdésre a magyar jog az

irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pá-
lyázat sikerétõl függetlenül a pályázót terheli.

Felhívjuk az elõvásárlásra jogosultat, illetve az opciós
jog jogosultat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának
határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jo-
gukat a cstv. elõírásai szerint a nyilvános értékesítésen
gyakorolhatják.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét kizárja, kivéve a
nyertes pályázó bánatpénze, mely a vételárba beszámít.
A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem
fizet.

Az pályázattal kapcsolatosan további információk be-
szerezhetõk Hajnal Béla felszámolóbiztostól a
887-4930-as telefonszámon.

A Délprodukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[06 09 001253]; 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.;
Sáfrány Mihály felszámolóbiztos) mint a DÉL-ÉPTEK
Anyag és Termelõeszköz Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [06 09 000631]; 6728 Szeged, Budapesti út 8.) fel-

számolója az 1991. évi IL. tv. 49/A. § (1) bekezdése
alapján

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós cég vagyonát az alábbiak
szerint: Az adásvétel tárgya:

– cserepek és cserépidomok,
– téglák, térburkolók,
– nyílászárók,
– egyéb építési segédanyagok és kellékek.
Irányár: a nyilvántartási ár 70%-a.
Az irányár az áfát is tartalmazza.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– az irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befizetése

a Délprodukt Kft. Erste Bank Rt. szegedi fiókjánál vezetett
11606002-05654300-06000003 számú számlájára „DÉL-
ÉPTEK Kft. f. a.” megjelöléssel, legkésõbb a pályázat be-
nyújtásának határidejéig.

– A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb ada-
tait, az ajánlott áfamentes vételárat, a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot és fedezetigazolást.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– a megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról dönt-
sön,

– több azonos (10%-on belüli) árajánlat esetén a felszá-
moló ártárgyalást tart, melynek idõpontját és helyét az ér-
dekeltekkel az ártárgyalást megelõzõen írásban közli.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat kettõ példányban zárt
borítékban „Dél-Éptek Kft. Pályázat” jeligével, a Délpro-
dukt Kft., 6722 Szeged, Attila u. 11. szám alatti irodájában
kell benyújtani. Az ajánlatok benyújtási idõpontja: legké-
sõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl
(2007. december 20.) számított 15. nap 12 óra.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályá-
zatokat értékeli, annak eredményérõl az érdekelteket érte-
síti. Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, melyet bármelyik
hitelezõ megtekinthet.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat benyújtási határidejéig írásban nyújthatják be. Az
értékesítésre kerülõ vagyontárgyak a helyszínen megte-
kinthetõk. A meghirdetett vagyontárggyal kapcsolatos fel-
világosítás és a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdések te-
kintetében rendelkezésre áll: dr. Kovács Gábor, a felszá-
molól megbízottja [tel.: 06 (20) 218-2995].
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Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.; ko-
rábbi székhelye: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. 2.) mint a
Fejér Megyei Bíróság 8. Fpk. 07-05-000446/10. számú ha-
tározatában a PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [07 09 001261]; 8000 Székesfehérvár, Szé-
chenyi u. 172.; adószám: [10460364-2-07]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ következõ eszközeit:

– gázkazán, riasztó, telefonközpont számítógépes háló-
zat stb. – korábban bérelt ingatlanba beépített eszközei a
felszámolás alatt álló cégnek,

– irodatechnikai eszközök (monitor, számítógép,
nyomtató stb.), illetve – bolti berendezéseit (pult, hûtõ-
gép stb.).

A felsoroltaknak 150 000 Ft + áfa a becsült értéke. A jel-
zett eszközökkel kapcsolatos részletes vagyonértékelés a
felszámoló irodájában megtekinthetõ, vagy 10 000 Ft + áfa
áron megvásárolható.

Értékesíti továbbá a felszámoló a PLUSZ Kft. „f. a.” tu-
lajdonát képezõ alábbi pénzügyi befektetéseit:

– A REKESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ben
(8000 Székesfehérvár, Feledi u. 4.) lévõ 20 000 000 Ft
(húszmillió forint) névértékû üzletrészét 20 000 000 Ft
(húszmillió forint) értéken.

– Az ITALHÁZ Kereskedelmi Zrt.-ben (1137 Buda-
pest, Szent István park 5. fszt. 1.) lévõ 5 000 000 Ft (ötmil-
lió forint) névértékû törzsrészvényeit és 1 000 000 Ft név-
értékû osztalékelsõbbségi részvényeit.

Az üzletrésszel és a részvényekkel kapcsolatos egyéb
információk a felszámolótól beszerezhetõk.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát – a pályázati határidõ leteltéig – a felszámolónál
írásban jelentsék be.

A felszámoló a vagyontárgyakhoz kapcsolódóan kel-
lékszavatosságot nem vállal.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57. sz. alatti irodájában kell be-
nyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2007. de-
cember 20.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borí-
tékra kérjük ráírni: ,,PLUSZ Kft. – PÁLYÁZAT – Esz-
köz 3, vagy Üzletrész 1” jeligét, annak megfelelõen, hogy
mire vonatkozik tartalma. A pályázatok bontása – a pályá-
zati határidõ lejáratát követõ 15 napon belül – közjegyzõ
jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálását és a pályázók
értesítését a bontását követõ 8 napon belül végzi el a fel-
számoló.

Az egyes pályázaton az vehet részt:
– aki a „PLUSZ Kft. f. a. bánatpénz” közleménnyel, a

becsérték 10%-ának megfelelõ összeget (az ingatlanba be-
épített eszközökkel kapcsolatban 15 000 Ft, az üzletrész

esetében 2 000 000 Ft, a részvények vonatkozásában
500 000 Ft, illetve 110 000 Ft) a felszámoló 10800014-
60000006-10175082 számú Citibank Rt.-nél vezetett
számlára, a banki átutalási napokat is figyelembe véve be-
fizette úgy, hogy az legkésõbb a pályázati határidõ lejárta-
kor minden kétséget kizáróan igazolva legyen, vagy sze-
mélyesen a „PLUSZ Kft. f. a.” házipénztárába a felszá-
moló irodájában (1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.) a
pályázati határidõ lejártáig befizeti;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
A felszámoló a pályázatokat – megfelelõ ajánlat hiányá-

ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Az értékesítés során az a pályázat, amely az összes
tárgyi eszközre egyben történõ megvételére vonatkozik,
elõnyt élvez abban az esetben, ha az ajánlati összege az
egyenként történõ érétkesítés során elérhetõ árbevétellel
legalább azonos. Az üzletrész és részvény esetében az
egyes befektetési formákat külön-külön is, de azokat nem
megbontva értékesíti a felszámoló. Megfelelõ, azonos ér-
tékû pályázatok esetén az ajánlattevõk között nyilvános
ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalás
megkezdését megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló
ismerteti.

Szükség esetén a tárgyi eszközök helyszíni megtekinté-
sét elõzetes idõpont-egyeztetést követõen biztosítjuk. To-
vábbi információkat Tinódi Imre felszámolóbiztos ad a
312-1265, vagy a 06 (20) 398-5973-as telefonszámokon,
illetve személyesen elõzetesen egyeztetett idõpontban, a
felszámoló irodájában.

Az ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:
[05 09 000655]; 3530 Miskolc, Görgey u. 12. I. 2.) mint a
DIRECT 2 Vendéglátó Bt. „f. a.” (Cg.: [05 06 013383];
3561 Felsõzsolca, Rózsa u. 6.; adószám: [21493007-2-05])
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság:
magánszeméllyel szembeni 2 563 025 Ft követelését,

amely névértéken kerül meghirdetésre.
Irányár: 2 563 025 Ft.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A meghirdetett vagyontárgyra vonatkozó vételi aján-

latokat az ADVOCAT Kft., 3526 Miskolc, Hatvanötö-
sök útja 1. fszt. 2. sz. alatti címén személyesen, vagy
postai úton lehet benyújtani, cégjegyzés nélküli zárt bo-
rítékban ,,DIRECT 2 Bt. f. a. pályázat” felirattal, 2 pél-
dányban.
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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 „DIRECT 2 Bt. f. a. bánatpénz” megjelölésével,
melynek tényét szükséges igazolni. Ezen összeg sikeres
pályázat esetén a vételába beszámításra, míg sikertelen pá-
lyázat esetén a pályázat elbírálását követõen visszafizetés-
re kerül.

Az ajánlatok benyújtásának határideje a hirdetmény
Cégközlönyben való közzétételét (2007. december 20.) kö-
vetõ 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
írásbeli 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 ér-
vénytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett vagyontárgyakkal kapcsolatos felvilá-
gosítás a felszámoló titkárságán kérhetõ [telefon: 06 (46)
411-858].

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

Az Eastman Chemical International AG Magyaror-
szági Kereskedelmi Képviselet (Cg.: [13 12 061434];
székhelye: 2000 Szentendre, Barackvirág u. 58.) (a képvi-
selet) a külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi
fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló, 1997.
évi CXXXII. tv. 30. § (1) bekezdés b) pontja alapján beje-
lenti, hogy a képviselet alapítója a 2007. november 5-én
kelt határozatával elhatározta a képviselet jogutód nélküli
megszüntetését.

A képviselet felhívja hitelezõit, hogy a jelen felhívás
Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. december 20.)
számított 30 napon belül jelentsék be követeléseiket.

Az Agrana Fruit Bohemia Magyarország Kereske-
delmi Képviselet (Cg.: [01 12 073835]; 1112 Budapest,
Budaörsi út 161.; továbbiakban: kereskedelmi képvise-
let alapítója, 2008. január 31-i hatállyal elhatározta a ke-
reskedelmi képviselet megszüntetését.

Felhívjuk a kereskedelmi képviselet hitelezõit, hogy je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007.
december 20.) számított 30 napon belül jelentsék be a ke-
reskedelmi képviselettel szembeni követeléseiket a keres-
kedelmi képviselet címén.

Az IB Consulting Komandit-Erwerbsgesellschaft
(székhelye: AT-1040 Bécs, Gusshausstrasse 4, Osztrák
Köztársaság) mint az IB Consulting KEG Magyarorszá-
gi Fióktelepe (Cg.: [01 17 000155]; székhelye: 1093 Bu-
dapest, Vámház krt. 13.) alapítója a 2007. november 19-én
hozott határozatával elrendelte a fióktelep jogutód nélküli
megszüntetését.

A végelszámolás/jogutód nélküli megszüntetés kezdõ
idõpontja: 2007. november 19.

A társaság képviselõjeként, végelszámolójaként kijelölt
személy: Mag. Waltraud Körbler (a. n.: Waltraud Trippl;
1136 Budapest, Victor Hugo u. 41. VII. 48.).

A fióktelep a külföldi székhelyû vállalkozások magyar-
országi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl
szóló, 1997. évi CXXXII. törvény 23. § (3) bekezdése
alapján felhívja a társaság hitelezõit, hogy követeléseiket a
Cégközlönyben való közzétételtõl (2007. december 20.)
számított 30 napon belül a fióktelepnél jelentsék be.
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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.


