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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
5/2008. (I. 24.) EüM

rendelete

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással
történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról

és kölcsönzésérõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM
rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 83.  §
(3) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ál la pí tott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, va la mint az Ebtv. 83.  § (4) be kez dé sé nek
n) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség -

ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si
 támogatásba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mellék -
lete lép.

2.  §

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

(2) Az R. e ren de let mel lék le té vel meg ál la pí tott
12.  számú mel lék le té nek ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést
köve tõen fel írt gyó gyá sza ti se géd esz köz vé nyek ese té ben
kell al kal maz ni.

(3) E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ 90. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet az 5/2008. (I. 24.) EüM rendelethez

„12. szá mú mel lék let a 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let hez

Közgyógyellátás jogcímen felírható eszközök listája

ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

02 03 03 03 03 002 Sup ra sorb F 5 x 7 cm

02 03 06 03 03 001 Me po re Film 6 x 7 cm

02 03 06 03 03 004 Hyd ro film 6 x 9 cm

02 03 06 03 03 007 Kli ni derm Film 6 x 7 cm

02 03 06 03 03 008 Op Si te Fle xig rid 6 x 7cm

02 03 09 03 03 001 Me po re Film 10 x 12 cm

02 03 09 03 03 003 Te ga derm 10 x 12 cm

02 03 09 03 03 010 Kli ni derm Film 10 x 12 cm

02 03 12 03 03 003 Kli ni derm Film 9 x 25 cm

02 03 12 03 03 004 Me po re Film 10 x 25 cm

02 03 12 03 03 005 Sup ra sorb F 10 x 25 cm

02 03 15 03 03 002 Hyd ro film 12 x 25 cm

02 03 15 03 03 004 Kli ni derm Film 15 x 20 cm

02 03 15 03 03 005 Me po re Film 15 x 20 cm

02 03 18 03 03 001 Op Si te spray, 110 ml



ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

02 06 03 06 03 005 Al le vyn Ca vity 10 cm átm.

02 06 03 09 03 001 Li ga sa no 15 x 10 x 0,5 cm

02 06 03 09 03 002 Li ga sa no 10 x 15 x 1 cm

02 06 03 12 03 003 Omi derm M 18 x 10 cm

02 06 03 15 03 001 Li ga sa no 16 x 24 x 1 cm

02 06 06 03 03 001 Al le vyn Thin 5 x 6 cm

02 06 06 03 03 007 Ten der Wet Duo 5,5 cm kör

02 06 06 03 03 008 Ten der Wet Duo 4 x 7 cm

02 06 06 06 03 001 Cu ti no va Hyd ro 10 x 10 cm

02 06 06 06 03 002 Al le vyn Thin 10 x 10 cm

02 06 06 06 03 010 Ten der Wet Duo 10 x 10 cm

02 06 06 06 03 012 Ten der Wet Duo 7,5 x 7,5 cm

02 06 06 06 03 013 Ti el le 7 x 9 cm

02 06 06 09 03 004 Ti el le 11 x 11 cm

02 06 06 09 03 005 Me pi lex Bor der EM 12,5 x 12,5 cm

02 06 06 12 03 009 Ti el le 15 x 20 cm

02 06 06 12 03 010 Ti el le 18 x 18 cm

02 06 06 12 03 011 Me pi lex Bor der EM 17,5 x 17,5 cm

02 06 06 15 03 001 Ti el le Sac rum

02 06 09 03 03 001 Alld ress 10 x 10 cm

02 06 09 03 03 002 Me pi tel 5 x 7,5 cm

02 06 09 06 03 001 Alld ress 15 x 15 cm

02 06 09 09 03 001 Alld ress 15 x 20 cm

02 06 09 12 03 001 Me pi tel 20 x 31 cm

02 09 03 03 03 001 Cu ti no va Plus 10 x 5 cm

02 09 03 03 03 002 Al le vyn Ad he ziv 7,5 x 7,5 cm

02 09 03 03 03 006 Sup ra sorb P nem ta pa dó 5 x 5 cm

02 09 03 03 03 007 Sup ra sorb P nem ta pa dó 7,5 x 7,5 cm

02 09 03 03 03 008 Sup ra sorb P ön ta pa dó 7,5 x 7,5 cm

02 09 06 03 03 001 Cu ti no va Plus 10 x 10 cm

02 09 06 03 03 002 Al le vyn Ad he ziv 12,5 x 12,5 cm

02 09 06 03 03 004 Lyo fo am 10 x 10 cm

02 09 06 03 03 006 Sup ra sorb P nem ta pa dó 10 x 10 cm

02 09 06 03 03 007 Sup ra sorb M 10 x 10 cm

02 09 06 03 03 008 Sup ra sorb P ön ta pa dó 10 x 10 cm

02 09 06 03 03 009 Sys pur-derm 7,5 x 10 cm

02 09 06 03 03 010 Me pi lex EM 12,5 x 12,5 cm

02 09 06 03 03 011 Me pi lex Bor der 12,5 x 12,5 cm

02 09 06 03 03 012 Me pi lex 12,5 x 12,5 cm

02 09 09 03 03 017 Me pi lex 17,5 x 17,5 cm

02 09 09 03 03 001 Cu ti no va Plus 10 x 20 cm

02 09 09 03 03 002 Al le vyn Ad he ziv 17,5 x 17,5 cm

02 09 09 03 03 004 Lyo fo am 10 x 17,5 cm

02 09 09 03 03 006 Sup ra sorb P nem ta pa dó 15 x 15 cm

02 09 09 03 03 007 Sup ra sorb P nem ta pa dó 15 x 20 cm
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ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

02 09 09 03 03 008 Sup ra sorb M 10 x 20 cm

02 09 09 03 03 009 Sup ra sorb M 20 x 20 cm

02 09 09 03 03 010 Sup ra sorb P ön ta pa dó 15 x 15 cm

02 09 09 03 03 011 Sup ra sorb P ön ta pa dó 15 x 20 cm

02 09 09 03 03 012 Sys pur-derm 10 x 20 cm

02 09 09 03 03 013 Lyo fo am 15 x 20 cm

02 09 09 03 03 014 Me pi lex EM 17,5 x 17,5 cm

02 09 09 03 03 015 Me pi lex Ta lon 13 x 21 cm

02 09 09 03 03 016 Me pi lex Bor der 17,5 x 17,5 cm

02 12 03 03 03 001 Hyd ro coll 10 x 10 cm

02 12 03 03 03 002 Com bi derm 10 x 10 cm

02 12 03 03 03 004 Sup ra sorb H stnd. 10 x 10 cm

02 12 03 03 03 014 Hyd ro coll 5 x 5 cm

02 12 03 03 03 017 Kli ni derm Hyd ro Bor der 7 x 7 cm

02 12 03 03 03 018 Kli ni derm Hyd ro Stan dard 10 x 10 cm

02 12 03 03 03 019 Kli ni derm Hyd ro Bor der 10 x 10 cm

02 12 03 06 03 002 Com bi derm 14 x 14 cm

02 12 03 06 03 003 Hyd ro coll 15 x 15 cm

02 12 03 06 03 005 Sup ra sorb H stand. 15 x 15 cm

02 12 03 06 03 016 Kli ni derm Hyd ro Bor der 14 x 14 cm

02 12 03 06 03 018 Kli ni derm Hyd ro Stan dard 15 x 15 cm

02 12 03 09 03 002 Com bi derm 15 x 18 cm

02 12 03 09 03 003 Gra nuf lex 20 x 20 cm

02 12 03 09 03 004 Hyd ro coll 20 x 20 cm

02 12 03 09 03 005 Hyd ro coll Sac ral 15 x 18 cm

02 12 03 09 03 007 Sup ra sorb H stand. 20 x 20 cm

02 12 03 09 03 016 Kli ni derm Hyd ro Bor der S 15 x 18 cm

02 12 03 09 03 017 Kli ni derm Hyd ro Stan dard 20 x 20 cm

02 12 06 03 03 001 Gra nuf lex Ext ra Thin 5 x 10 cm

02 12 06 06 03 001 Hyd ro coll Thin 10 x 10 cm

02 12 06 06 03 005 Hyd ro coll Thin 7,5 x 7,5 cm

02 12 06 06 03 006 Kli ni derm Hyd ro Thin 10 x 10 cm

02 12 06 06 03 007 Sup ra sorb H 10 x 10 cm

02 12 06 06 03 008 Kli ni derm Hyd ro Thin 7,5 x 7,5 cm

02 12 06 09 03 003 Com fe el Plus át lát szó 9 x 14 cm

02 12 06 12 03 001 Gra nuf lex Ext ra Thin 15 x 15 cm

02 12 06 12 03 009 Hyd ro coll Thin 15 x 15 cm

02 12 06 12 03 010 Kli ni derm Hyd ro Thin 15 x 15 cm

02 12 06 12 03 011 Sup ra sorb H 15 x 15 cm

02 12 06 12 03 013 Sup ra sorb H 20 x 20 cm

02 12 06 12 03 014 Kli ni derm Hyd ro Thin 20 x 20 cm

02 15 03 03 03 001 Elas to-Gél 5 x 7,5 x 0,3 cm

02 15 03 03 03 002 Hyd ro sorb 5 x 7,5 cm

02 15 03 06 03 002 Op ra gel 7 x 7 cm

02 15 03 06 03 003 Hyd ro sorb Com fort 7,5 x 10 cm
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ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

02 15 03 06 03 005 Hyd ro sorb 10 x 10 cm

02 15 03 06 03 009 Sup ra sorb G 10 x 10 cm

02 15 03 06 03 010 Sup ra sorb G 5 x 7,5 cm

02 15 03 09 03 001 Hyd ro sorb Com fort 12,5 x 12,5 cm

02 15 03 09 03 006 Hyd ro sorb 20 x 20 cm

02 15 03 09 03 010 Int ra si te Con for mab le 10 x 20 cm

02 15 03 09 03 012 Int ra si te Con for mab le 10 x 40 cm

02 15 03 12 03 001 Elas to-Gél 20 x 40 x 0,3 cm

02 15 03 18 03 003 Elas to-Gél, láb ujj ta pasz

02 18 03 03 03 001 Kal tos tat Wo und 5 x 5 cm

02 18 03 03 03 002 Mel gi sorb 5 x 5 cm

02 18 03 03 03 006 Sor bal gon 5 x 5 cm

02 18 03 03 03 008 Kli ni derm Al gi na te 5 x 5 cm

02 18 03 03 03 009 Sup ra sorb A 5 x 5 cm

02 18 03 06 03 001 Kal tos tat Wo und 7,5 x 12 cm

02 18 03 06 03 002 Mel gi sorb 10 x 10 cm

02 18 03 06 03 005 Sor bal gon 10 x 10 cm

02 18 03 06 03 008 Al gi si te M 10 x 10 cm

02 18 03 06 03 009 Kli ni derm Al gi na te 10 x 10 cm

02 18 03 06 03 010 Sup ra sorb A 10 x 10 cm

02 18 03 09 03 001 Kal tos tat Wo und 10 x 20 cm

02 18 03 09 03 006 Kli ni derm Al gi na te 10 x 20 cm

02 18 03 09 03 007 Mel gi sorb 10 x 20 cm

02 18 03 09 03 008 Sor bal gon 10 x 20 cm

02 18 03 09 03 009 Sup ra sorb A 10 x 20 cm

02 18 06 03 03 001 Mel gi sorb 2 x 32 cm

02 18 06 03 03 002 Kal tos tat Ca vity 2 g

02 18 06 03 03 006 Kli ni derm Al gi na te Ca vity 30 cm

02 18 06 03 03 007 Sup ra sorb A sza lag 2 g, 30 cm

02 18 06 03 03 008 Sor bal gon tam pon ade 2 g

02 21 03 06 03 006 Cu ra por 7 x 5 cm

02 21 03 06 03 010 Kli nip last Bor der 5 x 7 cm

02 21 03 06 03 011 Sof fix-Med 5 x 7 cm

02 21 03 09 03 001 Sa ni po re Ste ril Strip 9 x 5 cm

02 21 03 09 03 003 Me po re 6 x 7 cm

02 21 03 09 03 004 Me po re 9 x 10 cm

02 21 03 09 03 011 Cu ra por 8 x 10 cm

02 21 03 09 03 017 Sa ni po re 10 x 9 cm

02 21 03 09 03 023 Kli nip last Bor der 8 x 10 cm

02 21 03 09 03 024 Me po re Pro 6 x 7 cm

02 21 03 09 03 025 Me po re Pro 9 x 10 cm

02 21 03 09 03 026 Sof fix-Med 8 x 10 cm

02 21 03 12 03 002 Me po re 15 x 9 cm

02 21 03 12 03 003 Me po re 9 x 20 cm

02 21 03 12 03 010 Cu ra por 10 x 15 cm
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ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

02 21 03 12 03 011 Cu ra por 10 x 20 cm

02 21 03 12 03 018 Sa ni po re ste ril strip 15 x 9 cm

02 21 03 12 03 024 Ci cap la ie 15 x 10 cm

02 21 03 12 03 026 Kli nip last Bor der 8 x 15 cm

02 21 03 12 03 027 Me po re Pro 9 x 20 cm

02 21 03 12 03 028 Me po re Pro 9 x 15 cm

02 21 03 12 03 030 Sa ni po re ste ril strip 9 x 20 cm

02 21 03 12 03 031 Sof fix-Med 15 x 10 cm

02 21 03 12 03 032 Kli nip last Bor der 10 x 20 cm

02 21 03 15 03 002 Me po re 9 x 30 cm

02 21 03 15 03 009 Cu ra por 10 x 25 cm

02 21 03 15 03 015 Me po re 9 x 25 cm

02 21 03 15 03 019 Ci cap la ie 25 x 10 cm

02 21 03 15 03 020 Kli nip last Bor der 10 x 25 cm

02 21 03 15 03 021 Me po re Pro 9 x 25 cm

02 21 03 15 03 022 Me po re Pro 9 x 30 cm

02 21 03 15 03 023 Sa ni po re ste ril strip 9 x 25 cm

02 21 03 15 03 024 Sa ni po re ste ril strip 9 x 30 cm

02 21 06 03 03 002 Cu tip last 5 m x 4 cm

02 21 06 03 03 006 Me po re 5 m x 4 cm

02 21 06 03 03 007 Me po re 5 m x 7 cm

02 21 06 03 03 009 Cu rap last 5 m x 4 cm

02 21 06 03 03 012 Cu rap last 5 m x 6 cm

02 21 06 03 03 014 Cu rap last 5 m x 8 cm

02 21 06 03 03 015 Sa ni po re Band 5 m x 4 cm

02 21 06 03 03 016 Sa ni po re Band 5 m x 6 cm

02 21 06 03 03 017 Sa ni po re Band 5 m x 8 cm

02 24 03 03 03 001 In ter im port 5 x 5 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 03 03 002 Hart mann-Ri co 6 x 6 cm, vá gott

02 24 03 03 03 003 Bel la-Hun gá ria 6 x 6 cm, vá gott

02 24 03 03 03 004 In ter im port 6 x 6 cm, vá gott

02 24 03 03 03 005 Phar mi co 6 x 6 cm, vá gott

02 24 03 03 03 006 Phar mi co 5 x 5 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 03 06 001 In ter im port 10 x 10 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 03 06 002 Hart mann-Ri co 10 x 10 cm, vá gott

02 24 03 03 06 003 In ter im port 10 x 10 cm, vá gott

02 24 03 03 06 004 Bel la-Hun gá ria 10 x 10 cm, vá gott

02 24 03 03 06 005 Phar mi co 10 x 10 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 03 06 006 Phar mi co 10 x 10 cm, vá gott

02 24 03 06 03 001 ES-Komp res sen 5 x 5 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 06 03 002 Phar mi co 5 x 5 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 06 03 003 Kli ni on HG Comp res 5 x 5 cm

02 24 03 06 06 001 ES-Komp res sen 10 x 10 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 06 06 002 Phar mi co 10 x 10 cm (8), haj to ga tott

02 24 03 06 06 003 Kli ni on HG Comp res 10 x 10 cm
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ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

02 24 06 03 03 001 In ter im port 5 m x 6 cm

02 24 06 03 03 002 Hart mann-Ri co 5 m x 6 cm

02 24 06 03 03 003 Bel la-Hun gá ria 5 m x 6 cm

02 24 06 03 03 004 Phar mi co 5 m x 6 cm

02 24 06 03 03 007 Ami do-Mát ra 5 m x 6 cm

02 24 06 03 06 001 In ter im port 5 m x 10 cm

02 24 06 03 06 002 Bel la-Hun gá ria 5 m x 10 cm

02 24 06 03 06 003 Phar mi co 5 m x 10 cm

02 24 06 03 06 004 Hart mann-Ri co 5 m x 10 cm

02 24 06 03 06 006 Ami do-Mát ra 5 m x 10 cm

02 24 06 03 09 001 In ter im port 5 m x 15 cm

02 24 06 03 09 002 Hart mann-Ri co 5 m x 15 cm

02 24 06 03 09 003 Bel la-Hun gá ria 5 m x 15 cm

02 24 06 03 09 004 Phar mi co 5 m x 15 cm

02 24 09 03 03 001 Bel la-Hun gá ria 5 m x 6 cm

02 24 09 03 03 002 Hart mann-Ri co 5 m x 6 cm

02 24 09 03 03 003 In ter im port 5 m x  6 cm

02 24 09 03 03 004 Phar mi co 5 m x 6 cm

02 24 09 03 06 001 Hart mann-Ri co 5 m x 10 cm

02 24 09 03 06 002 Bel la-Hun gá ria 5 m x 10 cm

02 24 09 03 06 003 Phar mi co 5 m x 10 cm

02 24 09 03 06 004 In ter im port 5 m x 10 cm

02 24 09 03 09 001 Bel la-Hun gá ria 5 m x 15 cm

02 24 09 03 09 002 In ter im port 5 m x 15 cm

02 24 09 03 09 003 Hart mann-Ri co 5 m x 15 cm

02 24 09 03 09 004 Phar mi co 5 m x 15 cm

02 24 09 06 03 001 Hart mann-Ri co 5 m x 1 cm

02 24 09 06 03 002 In ter im port 5 m x 1 cm

02 24 09 06 03 005 Phar mi co 5 m x 1 cm

02 24 09 06 06 001 Hart mann-Ri co 5 m x 3 cm

02 24 09 06 06 002 In ter im port 5 m x 3 cm

02 24 09 06 06 003 Phar mi co 5 m x 3 cm

02 24 09 06 09 001 In ter im port 5 m x 6 cm

02 24 09 06 09 002 Hart mann-Ri co 5 m x 6 cm

02 24 09 06 09 003 Phar mi co 5 m x 6 cm

02 24 09 06 09 004 Pe ha-crepp 4 m x 4 cm

02 24 09 06 09 005 Pe ha-crepp 4 m x 6 cm

02 24 09 06 12 001 In ter im port 5 m x 10 cm

02 24 09 06 12 002 Hart mann-Ri co 5 m x 10 cm

02 24 09 06 12 003 Phar mi co 5 m x 10 cm

02 24 09 06 12 004 Pe ha-crepp 4 m x 10 cm

02 24 09 06 12 005 Pe ha-crepp 4 m x 8 cm

02 24 09 06 15 001 In ter im port 5 m x 15 cm

02 24 09 06 15 002 Hart mann-Ri co 5 m x 15 cm

02 24 09 06 15 003 Phar mi co 5 m x 15 cm
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ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

02 24 09 06 15 004 Pe ha-crepp 4 m x 12 cm

02 24 12 03 03 001 In ter im port 25 x 80 cm

02 24 12 03 03 002 In ter im port 50 x 80 cm

02 24 12 03 03 004 Hart mann-Ri co 25 x 80 cm

02 24 12 03 03 005 Bel la-Hun gá ria 25 x 80 cm

02 24 12 03 03 006 Hart mann-Ri co 50 x 80 cm

02 24 12 03 03 007 Bel la-Hun gá ria 50 x 80 cm

02 24 12 03 03 010 Phar mi co 50 x 80 cm

02 24 12 03 03 012 Phar mi co 25 x 80 cm

02 27 03 03 03 001 Me di fix 1 m-es 4-es

02 27 03 06 03 001 Me di fix 1 m-es 5-ös

02 27 03 06 03 002 In ter fix 1 m-es 5-ös

02 27 03 06 03 003 Ra mo fix 1 m-es 5-ös

02 27 03 09 03 001 Me di fix 1 m-es 6-os

02 27 03 12 03 001 Me di fix 1 m-es 7-es

02 27 03 15 03 001 Me di fix 1 m-es 8-as

02 27 06 03 03 001 Me di fix 2 m-es 9-es

02 27 06 06 03 001 Me di fix 2 m-es 10-es

02 27 06 09 03 001 Me di fix 2 m-es 11-es

02 30 03 03 03 001 At ra u mann ke nõcs tüll 5 x 5 cm

02 30 03 03 03 002 Me salt 5 x 5 cm

02 30 03 03 03 003 Je lo net ke nõcs tüll 5 x 5 cm

02 30 03 03 03 004 Lo ma tu ell ke nõcs tüll 5 x 5 cm

02 30 03 06 03 001 Cu ti ce rin ke nõcs tüll 7,5 x 7,5 cm

02 30 03 06 03 002 Me salt 7,5 x 7,5 cm

02 30 03 09 03 001 Gras so lind ke nõcs tüll 7,5 x 10 cm

02 30 03 09 03 002 Gras so lind ke nõcs tüll 10 x 10 cm

02 30 03 09 03 004 Lo ma tu ell H ke nõcs tüll 10 x 10 cm

02 30 03 09 03 011 Kli ni tul le 10 x 10 cm

02 30 03 09 03 012 N-A Dres sing 9,5 x 9,5 cm

02 30 03 12 03 001 Gras so lind ke nõcs tüll 10 x 20 cm

02 30 03 12 03 003 Lo ma tu ell H ke nõcs tüll 10 x 20 cm

02 30 03 12 03 004 At ra u mann ke nõcs tüll 10 x 20 cm

02 30 03 12 03 009 N-A-Dres sing 19 x 9,5 cm

02 30 03 15 03 001 Lo ma tu ell H ke nõcs tüll 10 x 30 cm

02 30 03 15 03 002 Je lo net ke nõcs tüll 10 x 40 cm

02 30 06 03 03 001 Bac tig ras ke nõcs tüll 5 x 5 cm

02 30 06 06 03 004 Me tal li ne 8 x 10 cm

02 30 06 06 03 005 Me tal li ne Tra chea 8 x 9 cm

02 30 06 09 03 001 Me tal li ne 10 x 12 cm

02 30 06 12 03 001 Bac tig ras ke nõcs tüll 15 x 20 cm

02 30 09 03 03 001 Ac ti sorb Plus 25 ezüst tar tal mú seb fe dõ 10,5 x 10,5 cm

02 30 09 03 03 005 Ac ti sorb Plus 25 ezüst tar tal mú seb fe dõ 6,5 x 9,5 cm

02 30 09 06 03 001 Ac ti sorb Plus 25 ezüst tar tal mú seb fe dõ 19 x 10,5 cm

02 30 09 06 03 004 Vli wak tiv 10 x 20 cm
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ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

02 33 03 03 03 001 Fil mu lin 5 x 5,6 cm

02 33 03 03 03 004 Step cel 5,6 x 5 cm

02 33 03 06 03 002 Fil mu lin 5 x 9 cm

02 33 03 06 04 002 Phar mi co 8 x 12 cm

02 33 03 06 04 009 Sol va li ne N 10 x 10 cm

02 33 03 06 04 014 Vli wa zell 10 x 10 cm

02 33 03 09 03 003 Ze tu vit 10 x 20 cm

02 33 03 09 03 005 Me sorb 10 x 15 cm

02 33 03 09 03 006 Me sorb 10 x 20 cm

02 33 03 09 03 015 Kli ni on Ex su pad 10 x 20 cm

02 33 03 09 04 001 In ter im port 17 x 21 cm

02 33 03 09 04 002 Phar mi co 17 x 21 cm

02 33 03 09 04 012 Ab sor ba 10 x 20 cm

02 33 03 09 04 013 Vli wa zell 10 x 20 cm

02 33 03 12 03 001 Me sorb 15 x 20 cm

02 33 03 12 03 003 Ze tu vit 20 x 20 cm

02 33 03 12 03 004 Ze tu vit 13,5 x 25 cm

02 33 03 12 03 007 Phar mi co 17 x 21 cm

02 33 03 12 03 008 Vli wa zell 20 x 20 cm

02 33 03 15 03 002 Me sorb 20 x 25 cm

02 33 03 15 03 004 Me sorb 20 x 30 cm

02 33 06 03 03 001 Me soft 5 x 5 cm

02 33 06 03 03 003 Kli ni on NW Comp res 5 x 5 cm

02 33 06 03 03 004 Ma tov li es 5 x 5 cm

02 33 06 06 03 001 Me soft 7,5 x 7,5 cm

02 33 06 06 03 002 Vli wa soft 7,5 x 7,5 cm

02 33 06 06 03 003 Vli wa soft 10 x 10 cm

02 33 06 06 03 004 Me soft 10 x 10 cm

02 33 06 06 03 005 Kli ni on NW Comp res 10 x 10 cm

02 33 06 06 03 006 Ma tov li es 10 x 10 cm

02 33 06 06 03 007 Ma tov li es 7,5 x 7,5 cm

02 33 06 09 03 001 Me soft 10 x 20 cm

02 33 06 09 03 003 Kli ni on NW Comp res 10 x 20 cm

02 36 03 03 03 001 Om nip last 5 m x 1,25 cm

02 36 03 03 03 012 Sa nip last 5 m x 2,5 cm

02 36 03 06 03 001 Cen terp last-G 5 m x 5 cm

02 36 03 06 03 002 Cen terp last Stan dard 5 m x 5 cm

02 36 03 06 03 003 Om nip last 5 m x 5 cm

02 36 03 06 03 007 Sa nip last 5 m x 5 cm

02 36 03 06 03 008 Sof fix 5 m x 5 cm

02 36 03 09 03 001 Om nip last 9,2 m x 2,5 cm

02 36 06 03 03 001 Cen terp last-S 5 m x 2,5 cm

02 36 06 03 03 002 Cen terp last Sen so silk 5 m x 2,5 cm

02 36 06 03 03 003 Sil ka fix 5 m x 2,5 cm

02 36 06 03 03 004 Sil ka fix 5 m x 1,25 cm
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02 36 06 03 03 006 Om ni silk 5 m x 1,25 cm

02 36 06 03 03 007 Om ni silk 5 m x 2,5 cm

02 36 06 06 03 001 Cen terp last-S 5 m x 5 cm

02 36 06 06 03 002 Cen terp last Sen so silk 5 m x 5 cm

02 36 06 06 03 003 Sil ka fix 5 m x 5 cm

02 36 06 06 03 004 Cli ni po re Silk 9,1 m x 2,5 cm

02 36 06 06 03 005 Om ni silk 5 m x 5 cm

02 36 06 09 03 001 Mic ro po re 9,1 m x 2,5 cm

02 36 06 09 03 002 Trans po re 9,1 m x 2,5 cm

02 36 06 09 03 006 Du ra po re 9,1 m x 2,5 cm

02 36 06 09 03 008 Cli ni po re Silk 9,1 m x 5 cm

02 39 03 03 03 002 Om ni por 5 m x 1,25 cm

02 39 03 06 03 001 Po lo por 5 m x 2,5 cm

02 39 03 06 03 002 Om ni por 5 m x 2,5 cm

02 39 03 09 03 002 Om ni por 5 m x 5 cm

02 39 03 12 03 001 Me fix 10 m x 2,5 cm

02 39 03 12 03 002 Sa ni po re Fix 10 m x 2,5 cm

02 39 03 15 03 001 Me fix 10 m x 5 cm

02 39 03 15 03 002 Cu ra fix H 10 m x 5 cm

02 39 03 15 03 003 Sa ni po re Fix 10 m x 5 cm

02 39 03 15 03 004 Sof fix hi po al ler gén 10 m x 5 cm

02 39 03 18 03 001 Me fix 10 m x 10 cm

02 39 03 18 03 005 Cu ra fix H 10 m x 10 cm

02 39 03 18 03 006 Sa ni po re Fix 10 m x 10 cm

02 39 03 18 03 009 Sof fix hi po al ler gén 10 m x 10 cm

02 39 03 21 03 001 Cu ra fix H 10 m x 15 cm

02 39 03 21 03 004 Me fix 10 m x 15 cm

02 39 03 21 03 007 Sa ni po re Fix 10 m x 15 cm

02 39 03 21 03 008 Sa ni po re Fix 10 m x 20 cm

02 39 06 03 03 001 Om ni fix Elas tic 2 m x 10 cm

02 39 06 12 03 002 Cen terp last Elas to fix 10 m x 2,5 cm

02 39 06 12 03 003 Fi xo mull 10 m x 5 cm

02 39 06 12 03 004 Cen terp last-E 10 m x 5 cm

02 39 06 12 03 005 Cen terp last Elas to fix 10 m x 5 cm

02 39 06 12 03 008 Om ni fix Elas tic 10 m x 5 cm

02 39 06 15 03 002 Cen terp last Elas to fix 10 m x 10 cm

02 39 06 15 03 005 Om ni fix Elas tic 10 m x 10 cm

02 39 06 18 03 001 Fi xo mull 10 m x 15 cm

02 39 06 18 03 006 Om ni fix Elas tic 10 m x 15 cm

02 39 06 18 03 007 Om ni fix Elas tic 10 m x 20 cm

02 39 06 21 03 001 Fi xo mull 10 m x 30 cm

02 39 09 06 03 001 Pe ha-haft 4 m x 6 cm

02 39 09 06 03 006 Kli ni fix 4 m x 6 cm

02 39 09 06 03 008 Pe ha-haft 4 m x 4 cm

02 39 09 06 03 009 Self-fix 4 m x 6 cm
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02 39 09 09 03 001 Pe ha-haft 4 m x 8 cm

02 39 09 09 03 005 Kli ni fix 4 m x 8 cm

02 39 09 09 03 006 Self-fix 4 m x 8 cm

02 39 09 12 03 001 Pe ha-haft 4 m x 10 cm

02 39 09 12 03 003 Mol le last Haft 4 m x 10 cm

02 39 09 12 03 005 Kli ni fix 4 m x 10 cm

02 39 09 12 03 006 Self-fix 4 m x 10 cm

02 39 09 15 03 001 Elas to mull Haft 4 m x 12 cm

02 39 09 15 03 002 Mol le last Haft 4 m x 12 cm

02 39 09 15 03 003 Pe ha-haft 4 m x 12 cm

02 39 09 15 03 004 Self-fix 4 m x 12 cm

04 03 06 03 03 001 Clo ud up-02

04 03 06 03 03 011 Ult ra so nic

04 03 06 06 03 008 F-200

04 03 06 06 03 015 Vo y a ge

04 03 06 06 03 016 Me del Fa mily Sil ver

04 03 06 06 03 017 Om ron NE-C28

04 03 06 09 03 001 Pul mi cort ne bu ha ler

04 03 06 09 09 001 In tal spin ha ler

04 03 06 09 12 001 In ha lá tor M (At ro vent, Be ro du al, Be ro tec)

04 03 12 06 03 001 9352D CPAP maszk

04 03 12 06 03 002 Com fort Clas sic Na sal CPAP maszk és fej pánt

04 03 12 06 03 003 Maszk min ni Max nCPAP-hoz Pap il lon

04 03 12 06 03 006 Simp li city CPAP maszk és fej pánt

04 03 21 03 03 001 M20 tí pu sú vá la dék szí vó

04 03 21 03 03 003 F 18 elekt ro mos vá la dék szí vó

04 03 27 03 03 001 PEP/RMT maszk

04 03 30 03 03 001 Cle ment Clar ke

04 03 30 03 06 001 He alths can Per so nal Best

04 03 33 03 03 001 KS-pi pa

04 06 06 03 03 001 Elas to med AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 03 013 Elas to med Kom fort AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 03 014 Elas to med Stretch AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 03 020 Komp ri med AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 03 021 Leg li ne 30 AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 03 022 Ma xis Mic ro AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 06 001 Elas to med AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 06 010 Elas to med Kom fort AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 06 011 Elas to med Stretch AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 06 013 Komp ri med AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 09 001 Elas to med AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 09 012 Elas to med Kom fort AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 09 013 Elas to med Stretch AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 12 001 Elas to med AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 12 010 Elas to med Kom fort AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)
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04 06 06 03 12 011 Elas to med Stretch AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 12 014 Komp ri med AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 15 001 Elas to med AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 15 012 Elas to med Kom fort AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 15 013 Elas to med Stretch AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 15 019 Leg li ne 30 AG com tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 15 028 Komp ri med AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 03 18 001 Elas to med AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 18 010 Elas to med Kom fort AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 18 011 Elas to med Stretch AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 18 016 Komp ri med AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 03 21 001 Elas to med AG/HB ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 21 007 Elas to med Kom fort AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 21 008 Elas to med Stretch AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 24 001 Elas to med AG/HB ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 007 Elas to med Kom fort AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 008 Elas to med Stretch AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 010 Ma xis Mic ro AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 24 014 Komp ri med AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 27 001 Elas to med AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 27 012 Elas to med Kom fort AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 27 013 Elas to med Stretch AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 27 019 Leg li ne 30 AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 27 020 Ma xis Mic ro AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 03 30 001 Elas to med AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 30 010 Elas to med Kom fort AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 03 30 016 Elas to med Stretch AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 03 011 Ma xis AD III. Clas sic térd ha ris nya stan dard

04 06 06 06 06 005 Dok tus Dur AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 06 006 Veni Dur AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 06 007 Elas to bar Kom fort AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 06 009 Komp ri med AD térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 09 007 Elas to bar Kom fort AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 06 12 003 Medi AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 12 005 Dok tus Dur AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 12 006 Veni Dur AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 12 009 Komp ri med AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 15 005 Dok tus Dur AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 06 18 001 Ve no san AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 18 003 Medi AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 18 004 Las to fa 340 AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 18 005 Dok tus Dur AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 18 006 Veni Dur AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 06 18 008 Glo ria AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes) 36-46 Hgmm

04 06 06 06 18 009 Komp ri med AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)
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04 06 06 06 21 001 Ve no san AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 06 24 001 Ve no san AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 24 002 Sig va ris AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 24 003 Medi AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 24 004 Dok tus AG/HB egy szá ras var rás nél kü li ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 24 006 Komp ri med AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 24 007 Veni Dur Ext ra AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 27 001 Ve no san AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 06 27 002 Medi AM ha ris nya nad rág (stan dard)

04 06 06 06 30 001 Ve no san AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 30 003 Medi AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 30 004 Las to fa 340 AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 30 005 Veni Dur AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 30 006 Dok tus Dur AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 06 30 008 Glo ria AM ha ris nya nad rág (mé re tes) Hgmm 36-46

04 06 06 06 30 009 Komp ri med AM ha ris nya nad rág (mé re tes)

04 06 06 09 03 001 Ve no san AD térd ha ris nya (stan dard)

04 06 06 09 06 001 Ve no san AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 09 09 001 Ve no san AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 09 005 Veni Dur AF comb kö zé pig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 12 001 Ve no san AG comb tõ ig érõ ha ris nya (stan dard)

04 06 06 09 15 001 Ve no san AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 15 004 Las to fa AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 15 005 Veni Dur AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 15 006 Elas to lim AG comb tõ ig érõ ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 09 18 002 Sig va ris AG/HB egy szá ras ha ris nya nad rág (mé re tes) 50 Hgmm fe lett

04 06 06 12 03 004 Elas to med S CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 12 06 004 Elas to med S CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 12 06 005 Komp ri med CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 12 09 001 Ve no san AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 12 09 002 Sig va ris AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 12 09 003 Medi AH/AC1 kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 12 09 004 Komp ri med AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 12 12 004 Komp ri med AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 12 12 005 Ve no san AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 12 15 001 Sig va ris AC 0 kesz tyû ujj nél kül (stan dard)

04 06 06 12 18 004 Ma xis Com fort AC 1 egy uj jas kesz tyû (stan dard)

04 06 06 12 21 001 Ve no san AC 5 öt uj jas kesz tyû (stan dard)

04 06 06 12 24 001 Medi AC 1 egy uj jas kesz tyû (mé re tes)

04 06 06 12 27 001 Medi AC 5 öt uj jas kesz tyû (mé re tes)

04 06 06 12 27 002 Komp ri med AC 5 öt uj jas kesz tû (mé re tes)

04 06 06 15 03 001 Ve no san CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (stan dard)

04 06 06 15 06 001 Ve no san CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 15 06 002 Sig va ris CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 15 06 004 Elas to bar S CH kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)
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04 06 06 15 12 001 Ve no san AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 15 12 002 Sig va ris AH kom bi nált kar ha ris nya váll rög zí tõ vel (mé re tes)

04 06 06 15 21 001 Medi AC 5 öt uj jas kesz tyû (mé re tes)

04 06 06 18 03 002 Ur ba-Lan Ult ra 5 m x 6 cm

04 06 06 18 03 003 Ur ba-Lan Ult ra 5 m x 8 cm

04 06 06 18 06 002 Ur ba-Lan Ult ra 5 m x 10 cm

04 06 06 18 09 002 Ur ba-Lan Ult ra 5 m x 12 cm

04 06 06 21 03 001 Ur ba-Lan 5 m x 6 cm

04 06 06 21 03 002 Ur ba-Lan 5 m x 8 cm

04 06 06 21 03 006 Ro si dal K 5 m x 6 cm

04 06 06 21 03 007 Ro si dal K 5 m x 8 cm

04 06 06 21 03 010 Kli ni dur Tex te last 5 m x 8 cm

04 06 06 21 03 011 Swiss las tic co 5 m x 8 cm

04 06 06 21 03 012 Swiss las tic ms 5 m x 8 cm

04 06 06 21 06 001 Ur ba-Lan 5 m x 10 cm

04 06 06 21 06 002 Ra u co dur Kraf tig 5 m x 10 cm

04 06 06 21 06 004 Ro si dal K 5 m x 10 cm

04 06 06 21 06 005 Se top ress 3,5 m x 10 cm

04 06 06 21 06 006 Comp ri lan 5 m x 10 cm

04 06 06 21 06 007 Kli ni dur Tex te last 5 m x 10 cm

04 06 06 21 06 008 Swiss las tic co 5 m x 10 cm

04 06 06 21 06 009 Swiss las tic ms 5 m x 10 cm

04 06 06 21 09 001 Ur ba-Lan 5 m x 12 cm

04 06 06 21 09 002 Ra u co dur kraf tig 5 m x 12 cm

04 06 06 21 09 003 Ro si dal K 5 m x 12 cm

04 06 06 21 09 004 Comp ri lan 5 m x 12 cm

04 06 06 24 03 001 Ide a last 5 m x 8 cm

04 06 06 24 03 002 Ide a last Haft 4 m x 8 cm

04 06 06 24 03 003 Ide a last Haft 4 m x 6 cm

04 06 06 24 03 004 Ide a last 5 m x 6 cm

04 06 06 24 06 001 Ide a last 5 m x 10 cm

04 06 06 24 06 002 Ide a last Haft 4 m x 10 cm

04 06 06 24 06 003 Ide a last 5 m x 12 cm

04 06 06 24 06 004 Ide a last Haft 4 m x 12 cm

04 06 06 27 03 001 Püt ter 5 m x 8 cm

04 06 06 27 03 003 Püt ter 5 m x 6 cm

04 06 06 27 06 001 Püt ter 5 m x 10 cm

04 06 06 27 06 002 Swiss las tic ls 5 m x 10 cm

04 06 06 27 09 001 Püt ter 5 m x 12 cm

04 06 06 30 03 005 Se ton Tu big rip vas tag bo ká ra, kö ze pes térd re, vé kony comb ra

04 06 06 30 03 009 Se ton Tu big rip kö ze pes törzs re/1 m

04 06 06 30 03 010 Se ton Tu big rip vas kos törzs re/1 m

04 06 06 30 03 011 Ste rog rip „A” gyer mek vég ta gok ra/1 m

04 06 06 30 03 012 Ste rog rip „B” kis kéz re és vé kony kar ra/1 m

04 06 06 30 03 013 Ste rog rip „C” kö ze pes vas tag sá gú kar ra, kar csú bo ká ra/1 m
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04 06 06 30 03 014 Ste rog rip „D” vas ta gabb kar ra, kö ze pes bo ká ra, vé kony térd re/1 m

04 06 06 30 03 015 Ste rog rip „E” vas tag bo ká ra, kö ze pes térd re, vé kony comb ra/1 m

04 06 06 30 03 016 Ste rog rip „F” vas tag térd re, kö ze pes vas tag sá gú comb ra/1 m

04 06 06 30 03 017 Ste rog rip „G” vas tag comb ra/1 m

04 06 06 30 03 018 Ste rog rip „J” vé kony törzs re/1 m

04 06 06 30 03 020 Ste rog rip „L” vas kos törzs re/1 m

04 06 06 30 09 001 J.Ma i nat mel lény, uj jal is, gyer mek (mé re tes)

04 06 06 30 09 002 J.Ma i nat mel lény, uj jal is, fel nõtt (mé re tes)

04 06 06 30 09 003 J.Ma i nat váll pán tos mel lény, gyer mek (mé re tes)

04 06 06 30 09 004 J.Ma i nat váll pán tos mel lény, fel nõtt (mé re tes)

04 06 06 30 09 005 J.Ma i nat kar ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 30 09 006 J.Ma i nat te nyér szo rí tó (mé re tes)

04 06 06 30 09 007 J.Ma i nat te nyér szo rí tó ujj kö zöt ti rög zí tés sel (mé re tes)

04 06 06 30 09 008 J.Ma i nat kar ha ris nya váll rög zí tõ vel, gyer mek (mé re tes)

04 06 06 30 09 009 J.Ma i nat kar ha ris nya váll rög zí tõ vel, fel nõtt (mé re tes)

04 06 06 30 09 010 J.Ma i nat kesz tyû (mé re tes)

04 06 06 30 09 011 J.Ma i nat kesz tyû 10 cm-nél hosszabb szár ral (mé re tes)

04 06 06 30 09 012 J.Ma i nat gyer mek nad rág, hosszú szá rú (mé re tes)

04 06 06 30 09 013 J.Ma i nat gyer mek nad rág, rö vid szá rú (mé re tes)

04 06 06 30 09 014 J.Ma i nat fel nõtt nad rág hosszú szá rú (mé re tes)

04 06 06 30 09 015 J.Ma i nat fel nõtt nad rág rö vid szá rú (mé re tes)

04 06 06 30 09 016 J.Ma i nat nad rág egy vég tag ra (mé re tes)

04 06 06 30 09 017 J.Ma i nat térd ha ris nya (mé re tes)

04 06 06 30 09 018 J.Ma i nat ma xil lo fa ci á lis rög zí tés (mé re tes)

04 06 06 30 09 019 J.Ma i nat ma xil lo fa ci á lis rög zí tés, komp lett (mé re tes)

04 06 06 30 09 020 J.Ma i nat nyak rög zí tõ gyer mek (mé re tes)

04 06 06 30 09 021 J.Ma i nat nyak rög zí tõ fel nõtt (mé re tes)

04 06 06 30 09 022 J.Ma i nat arc maszk (mé re tes)

04 12 09 03 03 001 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 03 03 002 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Mo bi li tás 2000)

04 12 09 03 03 003 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Or to med)

04 12 09 03 03 004 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Or to re ha)

04 12 09 03 03 005 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Cent rum)

04 12 09 03 03 006 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Észak)

04 12 09 03 03 007 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Sa la-Med)

04 12 09 03 03 008 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Sa lix-Med)

04 12 09 03 03 009 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Con so la tio)

04 12 09 03 03 010 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 03 03 011 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Or te ti ka)

04 12 09 03 03 012 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Or tob ra ce)

04 12 09 03 03 013 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Or to mo bil)

04 12 09 03 03 014 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 03 03 015 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Pro mo bil)

04 12 09 03 03 016 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab)

04 12 09 03 03 017 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Dél)
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04 12 09 03 03 018 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Ke let)

04 12 09 03 03 019 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Rá ba)

04 12 09 03 03 020 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, nor mál (Re hab-Bán)

04 12 09 03 03 022 Ac tiv hasi sérv kö tõ, adap tál ha tó (Or to pro fil)

04 12 09 03 03 023 AH-10 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 03 03 024 AH-10 (Re hab-Cent rum)

04 12 09 03 03 028 AH-10 (Re hab-Észak)

04 12 09 03 03 029 AH-10 (Re hab-Bán)

04 12 09 03 03 030 AH-10 (Re hab-Hun gá ria)

04 12 09 03 03 031 AH-12 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 03 03 039 Ani ta 2088 (Ani ta)

04 12 09 03 03 040 Me di-fix 1111 (Kor zet)

04 12 09 03 03 041 PPH-10 (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 03 03 042 PPHP-10 (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 03 03 051 AH-121 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 06 03 001 Spranz band-NB köl dök-és has fal sérv kö tõ

04 12 09 06 04 001 Spranz band-Hg has fal sérv kö tõ

04 12 09 06 06 001 AH-16 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 06 06 007 AH-16 (Re hab-Észak)

04 12 09 06 06 008 Adap tál ha tó hasi sérv kö tõ, ext ra (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 06 06 009 PM 102 (Pro mo bil)

04 12 09 09 03 001 H-12 bé lelt has kö tõ

04 12 09 09 04 001 H-33 has kö tõ bél sár tar tó pe lot tá val

04 12 09 12 03 001 Ht-11 Has eme lõ

04 12 09 12 06 001 Ht-18 Has eme lõ szé les

04 12 09 12 09 001 Ht-12 Ol dal gu mi ék (pár)

04 12 09 12 12 001 Ht-13 Ol dal gu mi (pár)

04 12 09 12 15 001 Ht-22 Sérv pár na

04 12 09 12 18 001 Ht-25 Has eme lõ pár na

04 12 09 12 21 001 Ht-14 Ol dal gom bo lás+ ha ris nya tar tó

04 12 09 12 24 001 Ht-26 Sérv pár na nagy mé re tû

04 12 09 12 27 001 Ht-32 Má so dik vá szon bé lés

04 12 09 12 30 001 Ht-33 Drill bé lés

04 12 09 12 33 001 Ht-15 Ha ris nya tar tó gumi (kész let)

04 12 09 12 36 001 Ht-21 Heg pár na

04 12 09 12 39 001 Ht-27 Váll sza lag mind két váll ra

04 12 09 12 42 001 Ht-28 Sto ma nyí lás ki ala kí tá sa has kö tõn, fû zõn

04 12 09 15 03 001 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Hun gá ria)

04 12 09 15 03 002 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 03 003 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Mo bi li tás 2000)

04 12 09 15 03 004 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to mo bil)

04 12 09 15 03 005 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Észak)

04 12 09 15 03 006 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to pro fil)

04 12 09 15 03 007 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 15 03 008 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Pro mo bil)
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04 12 09 15 03 009 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab)

04 12 09 15 03 010 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Dél)

04 12 09 15 03 011 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Ke let)

04 12 09 15 03 012 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Bán)

04 12 09 15 03 013 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Con so la tio)

04 12 09 15 03 014 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Kor zet)

04 12 09 15 03 015 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or tob ra ce)

04 12 09 15 03 016 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to re ha)

04 12 09 15 03 017 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Cent rum)

04 12 09 15 03 018 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Rá ba)

04 12 09 15 03 019 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Sa lix-Med)

04 12 09 15 03 020 Adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 03 021 Ac tiv adap tál ha tó, egy ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to pro fil)

04 12 09 15 03 023 AH-42 ru gós (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 03 034 AH-52 gu mi öves (Re hab-Észak)

04 12 09 15 03 037 AH-52 gu mi öves (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 03 038 H-52 gu mi öves (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 15 03 039 Sa la-Med-52 gu mi öves (Sa la-Med)

04 12 09 15 03 040 PPH-56 gu mi öves (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 15 06 001 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Con so la tio)

04 12 09 15 06 002 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 06 004 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or tob ra ce)

04 12 09 15 06 005 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to pro fil)

04 12 09 15 06 006 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to re ha)

04 12 09 15 06 007 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Pro mo bil)

04 12 09 15 06 008 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab)

04 12 09 15 06 009 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Cent rum)

04 12 09 15 06 010 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Rá ba)

04 12 09 15 06 012 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Sa lix-Med)

04 12 09 15 06 013 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 06 014 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Hun gá ria)

04 12 09 15 06 015 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Ke let)

04 12 09 15 06 016 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Kor zet)

04 12 09 15 06 017 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to mo bil)

04 12 09 15 06 018 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 15 06 020 Adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Re hab-Bán)

04 12 09 15 06 021 Ac tiv adap tál ha tó, két ol da li lá gyék sérv kö tõ (Or to pro fil)

04 12 09 15 06 027 AH-45 ru gós (Re hab-Észak)

04 12 09 15 06 030 AH-53 gu mi öves (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 06 035 AH-53 gu mi öves (Re hab-Észak)

04 12 09 15 06 037 AH-53 gu mi öves (Re hab-Hun gá ria)

04 12 09 15 06 039 Or tel (Ned-Work)

04 12 09 15 06 040 Sa la-Med-52 gu mi öves (Sa la-Med)

04 12 09 15 06 041 Uri el IT-59 D (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 15 06 042 PPH-58 gu mi öves (Prí ma-Prot eti ka)
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04 12 09 15 09 001 Spranz band-60

04 12 09 18 03 002 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Or to pro fil)

04 12 09 18 03 008 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Re hab-Hun gá ria)

04 12 09 18 03 009 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Sa la-Med)

04 12 09 18 03 010 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Sa lus Or to péd tech ni ka)

04 12 09 18 03 011 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Re hab-Cent rum)

04 12 09 18 03 012 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 12 09 18 03 013 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Re hab)

04 12 09 18 03 016 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Or tob ra ce)

04 12 09 18 03 019 Adap tál ha tó he re- vagy comb sérv kö tõ (Re hab-Bán)

04 12 09 18 03 020 H-54 gu mi öves (Prí ma-Prot eti ka)

04 12 09 18 03 021 Me di-Fix 1421 (Kor zet)

04 19 06 03 03 001 Novo Pen 3 pe nin jek tor hoz Pen Ma te

04 19 09 03 03 001 Mic ro jet (U-100) 1 ml

04 19 09 03 03 005 My jec tor (U 40) 1 ml (27G x 1/2)

04 19 09 03 03 010 My jec tor (U 40) 1 ml (29G x 1/2)

04 19 09 03 03 013 My jec tor (U-100) 1 ml (27G x 1/2)

04 19 09 03 03 029 My jec tor (U-100) 1 ml (29G x 1/2)

04 19 09 06 03 001 Mát rap last 2 ml

04 19 09 06 03 016 Te ru mo 2 ml

04 19 15 03 03 001 Mát rap last 20G

04 19 15 03 03 002 Mát rap last 21G

04 19 15 03 03 003 Mát rap last 25G

04 19 15 03 03 004 Mát rap last 26G

04 19 15 03 03 005 Mát rap last 27G

04 19 15 03 03 006 Ste ri can 20G

04 19 15 03 03 007 Ste ri can 21G

04 19 15 03 03 008 Ste ri can 25G

04 19 15 03 03 009 Ste ri can 26G

04 19 15 03 03 010 Ste ri can 27G

04 19 15 03 03 015 Ne o med 20G

04 19 15 03 03 016 Ne o med 21G

04 19 15 03 03 017 Ne o med 25G

04 19 15 03 03 018 Ne o med 26G

04 19 15 03 03 019 Ne o med 27G

04 19 15 03 03 020 Ne o lus 20G 1 1/2"

04 19 15 03 03 021 Ne o lus 21G 1 1/2"

04 19 15 03 03 022 Ne o lus 22G 1 1/2"

04 19 15 03 03 023 Ne o lus 22G 1 1/4"

04 19 15 03 03 024 Ne o lus 23G 1 1/4"

04 19 15 03 03 025 Ne o lus 23G 1"

04 19 15 03 03 027 Ne o lus 25G 1"

04 19 15 03 03 028 Ne o lus 25G 5/8"

04 19 15 03 03 029 Pic (G23)

04 19 15 03 03 032 Ne o lus 18G 1 1/2"
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04 19 15 03 03 033 Ne o lus 18G 2"

04 19 15 03 03 034 Ne o lus 19G 1 1/2"

04 19 15 03 03 035 Ne o lus 26G 1/2"

04 19 15 03 03 036 Ne o lus 26G 1"

04 19 15 03 03 037 Ne o lus 276G 3/4"

04 19 15 06 03 004 BD Mic ro Fine Pen tû 29G

04 19 15 06 03 005 BD Mic ro Fine Pen tû 30G

04 19 15 06 03 006 BD Mic ro Fine Pen tû 31G

04 19 15 06 03 007 In su pen tû (G29) 12 mm

04 19 15 06 03 008 In su pen tû (G31) 6 mm

04 19 15 06 03 009 In su pen tû (G31) 8 mm

04 19 21 03 03 002 Au to ject 2

04 19 21 06 03 001 BD Pen Clas sic 3,0 ml

04 19 21 06 03 004 No vo Pen 3

04 19 21 06 03 005 No vo Pen 2

04 19 21 06 03 006 No vo Pen 1

04 19 21 06 03 007 Hu ma Pen Er go no mic (3 ml)

04 19 21 06 03 009 Hu ma Pen Lux ura Bur gun dy

04 19 21 06 03 010 Hu ma Pen Lux ura Cham pag ne

04 24 12 03 03 002 D-Cont Per so nal

04 24 12 06 03 001 C-Test 50 db/do boz

04 24 12 06 03 016 Per so nal Ak tív Test 50 db/do boz

04 27 09 03 03 001 AT1 Tens

04 27 09 03 06 001 Cor po sa no KS-1/A

04 27 09 03 06 003 Mi nis tim

04 27 09 03 06 004 Ten sel ME 2001

04 27 09 03 06 005 Cor po sa no KS-1/A2

04 27 15 03 03 002 Vic to fon MTN

04 27 15 03 03 006 Pro to ne PNG

04 27 15 03 06 001 Vi en na to ne AM Ti Si lent Star

04 27 15 03 06 003 Vic to fon AM 260 TM

04 39 03 03 03 008 Pro Oph ta Ju ni or

04 45 03 03 03 001 E 40/A nyúj tó ké szü lék, fek võ hely zet ben tör té nõ hú zás ra tám la nél kül

04 45 03 03 06 001 E 40/B nyúj tó ké szü lék, fek võ hely zet ben tör té nõ hú zás ra, tám lás

04 45 06 03 03 001 E 44 aj tó ra akaszt ha tó nyúj tó ké szü lék

04 45 06 03 06 001 E 51 Glis son-fé le füg gesz tõ ké szü lék

04 45 06 03 12 001 E 54 ge rinc hú zó ké szü lék (Cza gány sze rint)

04 45 09 03 03 001 E 51/A tar to zék E 51-hez

04 45 09 03 06 001 E 52/A tar to zék E 52-höz

04 45 09 03 09 001 E 53/A tar to zék E 53-hoz

04 45 09 03 12 001 E 54/A tar to zék E 54-hez

04 45 09 06 03 002 Et-04 fej tar tó E40 és E44 ké szü lék hez

04 45 09 06 06 001 Ac tiv nyúj tó ké szü lék tar to zé ka, bo ka man dzset ta

04 45 09 06 06 002 Et-05 bo ka man dzset ta E40 és E44 ké szü lék hez

04 48 12 03 03 001 Or fi tu be ujj tor náz ta tó ké szü lék
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04 48 12 03 03 004 V-82 (Prí ma-Prot eti ka)

04 48 12 03 03 008 V-82 (Re hab-Bán)

04 48 12 03 03 010 V-82 (Or to mo bil)

04 48 12 03 03 012 V-82 (Re hab-Ke let)

04 48 12 03 03 016 V-82 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 48 12 03 03 017 V-82 (LBT)

04 48 12 03 03 024 AV-82 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 48 12 03 03 028 AV-82 (Re hab-Ke let)

04 48 12 03 03 032 Or fit Hi lei ujj tor náz ta tó ké szü lék

04 48 12 03 03 033 Or fit ujj ex ten zió se gí tõ

04 48 12 03 06 001 Or fit ra di a lis bé nu lás ke ze lõ

04 48 15 03 03 001 J-98 (Sa lix-Med)

04 48 15 03 03 003 J-98 (Re hab-Ke let)

04 48 15 03 03 006 J-98 (Mo bi li tás 2000)

04 48 15 03 03 009 J-98 (Or to mo bil)

04 48 15 03 03 010 J-98 (Prí ma-Prot eti ka)

04 48 15 03 03 014 J-98 (Re hab-Észak)

04 48 15 03 03 016 J-98 (LBT)

04 48 15 03 03 017 J-98 (Or te ti ka)

04 48 15 03 03 018 J-98 (Re hab-Bán)

04 48 15 03 03 019 J-98 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

04 48 15 03 03 020 J-98 (Or tob ra ce)

04 48 15 03 03 023 J-98 (Re hab-Rá ba)

04 48 15 03 03 027 AJ-98 (Re hab-Ke let)

04 48 15 06 03 001 E53 alsó vég tag hú zó ké szü lék (Cza gány sze rint)

06 03 06 03 03 001 Me den ce szo rí tó öv (Kor zet)

06 03 06 03 03 002 F 15 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 03 03 003 F 17 (Or to re ha)

06 03 06 03 03 004 F 17/P (Mo bi li tás 2000)

06 03 06 03 03 006 OM 107

06 03 06 03 03 007 OM 202

06 03 06 03 03 008 RB 35

06 03 06 03 03 009 RB 36

06 03 06 03 03 010 RB 37

06 03 06 03 03 011 Scu do tex S-610 (GYSGY Re hab)

06 03 06 03 03 012 Scu do tex S-612 (Pro mo bil)

06 03 06 03 03 013 Sig va ris Ac ti ve lum bá gó öv

06 03 06 03 03 014 Uri el IT 06 T

06 03 06 03 03 021 F 15 (Or to pro fil)

06 03 06 03 03 030 F 15 (Re hab-Hun gá ria)

06 03 06 03 03 031 F 15 (Sa la-Med)

06 03 06 03 03 032 F 15 (Or to mo bil)

06 03 06 03 03 041 F 17 (Re hab-Dél)

06 03 06 03 03 042 F 17 (Sa lus Or to péd tech ni ka)

06 03 06 03 03 043 F 17 (Fri gye sy Ró bert)
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06 03 06 03 03 044 F 17 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 03 03 045 F 17 (Kor zet)

06 03 06 03 03 046 F 17 (Re hab)

06 03 06 03 03 047 F 17 (Re hab-Ke let)

06 03 06 03 03 048 F 17 (Re hab-Rá ba)

06 03 06 03 03 049 F 17 (Sa la-Med)

06 03 06 03 03 050 F 17 (Or tob ra ce)

06 03 06 03 03 051 F 17 (Re hab-Cent rum)

06 03 06 03 03 052 F 17 (Sa lix-Med)

06 03 06 03 03 053 F 17 (Con so la tio)

06 03 06 03 03 054 F 17 (Or to med)

06 03 06 03 03 055 F 17 (Re hab-Észak)

06 03 06 03 03 056 F 17 (GYSGY Re hab)

06 03 06 03 03 057 F 17 (Re hab-Bán)

06 03 06 03 03 058 F 17 (Prí ma-Prot eti ka)

06 03 06 03 03 060 F 17 (Or to mo bil)

06 03 06 03 03 061 F 17 (Re hab-Hun gá ria)

06 03 06 03 03 062 F 17/P (Pro mo bil)

06 03 06 03 03 064 Scu do tex S-610 (Pro mo bil)

06 03 06 03 03 065 Scu do tex S-612 (GYSGY Re hab)

06 03 06 03 03 071 AF-18 (Re hab-Ke let)

06 03 06 03 03 072 AF-18 (Re hab-Rá ba)

06 03 06 03 03 073 AF-18 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 03 03 075 AF-18 (Re hab-Észak)

06 03 06 03 03 081 AF-19 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 03 03 083 AF-19 (Re hab-Észak)

06 03 06 03 03 090 Bi o fit 17 té põ zá ras me den ce öv

06 03 06 03 03 095 Me di-Fix 2251 me den ce szo rí tó öv

06 03 06 03 03 096 F 17 (Or to pro fil)

06 03 06 03 03 098 CON 610

06 03 06 03 03 111 PPF-17

06 03 06 03 03 112 PPF-18

06 03 06 03 03 115 Sa la-Med 17

06 03 06 06 03 002 Lom bax

06 03 06 06 03 005 Lum ba med de rék tá masz tó öv

06 03 06 06 03 006 Or top last fûzõ

06 03 06 06 03 007 Or top last hosszú fûzõ

06 03 06 06 03 012 Re ver sa 54/705

06 03 06 06 03 018 F 23 (Or to med)

06 03 06 06 03 019 F 23 (Re hab-Rá ba)

06 03 06 06 03 020 F 23 (Sa la-Med)

06 03 06 06 03 021 F 23 (Con so la tio)

06 03 06 06 03 022 F 23 (Or to pro fil)

06 03 06 06 03 023 F 23 (Re hab)

06 03 06 06 03 024 F 23 (Re hab-Bán)
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06 03 06 06 03 025 F 23 (Re hab-Hun gá ria)

06 03 06 06 03 027 F 23 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 028 F 23 (Or to mo bil)

06 03 06 06 03 029 F 23 (Re hab-Cent rum)

06 03 06 06 03 030 F 23 (Re hab-Észak)

06 03 06 06 03 032 F 23 (Or to re ha)

06 03 06 06 03 033 F 23 (Sa lix-Med)

06 03 06 06 03 034 F 23 (Pro mo bil)

06 03 06 06 03 036 F 23 (Or te ti ka)

06 03 06 06 03 037 F 23 (Prí ma-Prot eti ka)

06 03 06 06 03 038 F 23 (Re hab-Ke let)

06 03 06 06 03 039 F 23 (Sa lus Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 040 F 23 (Kor zet)

06 03 06 06 03 041 F 23 (Re hab-Dél)

06 03 06 06 03 042 Ac tiv me den ce szo rí tó öv, bor dás gu mi szö vet bõl, meg erõ sí tett té põ zár ral

06 03 06 06 03 043 AF-20 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 045 AF-20 (Re hab-Dél)

06 03 06 06 03 047 AF-20 (Re hab-Rá ba)

06 03 06 06 03 048 AF-20 (Re hab-Észak)

06 03 06 06 03 049 AF-20 (Re hab-Bán)

06 03 06 06 03 072 AF-22 (Re hab-Hun gá ria)

06 03 06 06 03 074 AF-22 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 075 AF-23 (Re hab-Cent rum)

06 03 06 06 03 077 AF-23 (Re hab-Ke let)

06 03 06 06 03 080 AF-23 (Re hab-Bán)

06 03 06 06 03 083 AF-23 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 092 AF-24 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 094 AF-25 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 06 06 03 107 GM-B13

06 03 06 06 03 108 GM-B6

06 03 06 06 03 109 GM-B7

06 03 06 06 03 110 GM-B8

06 03 06 06 03 111 GM-B9

06 03 06 06 03 118 OB-004

06 03 06 06 03 120 OM 1122

06 03 06 06 03 152 PM 202

06 03 06 06 03 153 PM 203

06 03 06 06 03 154 PPF-22

06 03 06 06 03 155 PPF-23

06 03 06 06 03 156 PPF-25

06 03 06 06 03 157 RB-23

06 03 06 06 03 158 RB-25

06 03 06 06 03 160 SAT-22

06 03 06 06 03 161 Sa la-Med-23
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06 03 06 06 03 162 Ther mo ban 85603-608

06 03 06 06 03 163 Ther mo ban 85613-618

06 03 06 06 03 165 Or to med 23

06 03 06 06 03 166 Or to med 17

06 03 06 06 03 167 Or to med 22

06 03 06 06 03 174 Art ros kin R-La dy

06 03 06 06 03 175 Art ros kin R-Man

06 03 06 09 03 001 F 24 ágyék fû zõ

06 03 06 09 06 001 F 25 hosszú ge rinc fû zõ

06 03 06 09 09 001 F 26 hosszú ge rinc fû zõ mell tar tó val

06 03 09 03 06 001 Bos ton

06 03 09 03 09 001 Char les to ne, két funk ci ós, ál lít ha tó

06 03 09 03 12 001 Che ne au

06 03 09 03 15 001 Gschwend

06 03 09 03 18 001 Mil wa u kee

06 03 09 03 21 001 Stag na ra

06 03 09 03 24 001 Ülõ kor zett

06 03 09 03 27 001 Tra u más fûzõ

06 03 09 03 30 001 PM 204 Spi ne Cor Kit 2000 kor ri gá ló fûzõ

06 03 09 06 03 001 Ft-11 bor da hú zó puha bõr bõl

06 03 09 06 06 001 Ft-12 eme lõ ka ros bor da hú zó (Hoh mann sze rint)

06 03 09 06 09 001 Ft-13 hón alj tá masz (kar man kó)

06 03 09 06 12 001 Ft-14 comb tol da lék

06 03 09 06 15 001 Ft-15 tom por pe lot ta

06 03 09 06 18 001 Ft-16 ülés tá masz

06 03 09 06 21 001 Ft-18 váll gyû rû

06 03 12 03 03 001 Schanz gal lér (Or to pro fil)

06 03 12 03 03 002 Ana to mic (Pro mo bil)

06 03 12 03 03 003 Adams

06 03 12 03 03 005 Uri el IT 61

06 03 12 03 03 007 Schanz gal lér (Re hab-Bán)

06 03 12 03 03 008 Schanz gal lér (Or to mo bil)

06 03 12 03 03 009 Schanz gal lér F-76 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 03 12 03 03 010 Schanz gal lér (Or to re ha)

06 03 12 03 03 011 Schanz gal lér (Re hab-Dél)

06 03 12 03 03 012 Schanz gal lér (Sa lix-Med)

06 03 12 03 03 013 Schanz gal lér (Kor zet)

06 03 12 03 03 014 Schanz gal lér (Or to med)

06 03 12 03 03 015 Schanz gal lér (Pro mo bil)

06 03 12 03 03 016 Schanz gal lér (Re hab-Rá ba)

06 03 12 03 03 017 Schanz gal lér (GYSGY Re hab)

06 03 12 03 03 018 Schanz gal lér Nec ky (Otto Bock)

06 03 12 03 03 019 Schanz gal lér (Con so la tio)

06 03 12 03 03 020 Schanz gal lér (Prí ma-Prot eti ka)

06 03 12 03 03 022 Schanz gal lér (Sa la-Med)
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06 03 12 03 03 023 Schanz gal lér (Re hab-Hun gá ria)

06 03 12 03 03 025 Schanz gal lér (Re hab-Cent rum)

06 03 12 03 03 026 Schanz gal lér (Re hab-Ke let)

06 03 12 03 03 027 Schanz gal lér (Mo bi li tás 2000)

06 03 12 03 03 029 Ana to mic (Mo bi li tás 2000)

06 03 12 03 03 030 Clas sic

06 03 12 03 03 032 GM-C3

06 03 12 03 03 035 PPF-70

06 03 12 03 03 036 RB-73

06 03 12 06 03 002 GM-C4

06 03 12 06 03 003 GM-C6

06 03 12 06 03 004 Sa la-Med 76/M

06 03 12 06 06 009 F-74 (Sa la-Med)

06 03 12 06 06 025 PPF-74

06 03 12 06 06 026 Phi la delp hia

06 03 15 03 03 003 PPF-110 tar tás ja ví tó he ve der

06 03 15 03 03 004 PPF-150 tor nisz ter ban dázs

06 06 03 06 03 001 Chri so fix hü velyk ujj me ta car pá lis sín

06 06 03 06 03 002 Bort 105 400

06 06 03 06 03 003 Chri so fix me ta car pá lis sín

06 06 03 06 03 004 Or fit hü velyk ujj me ta car pa lis sín

06 06 03 06 03 005 Or li man FP-71

06 06 03 06 03 008 Reh band 4085

06 06 03 06 06 001 Chri so fix

06 06 03 06 06 002 AV-13 (Re hab-Cent rum)

06 06 03 06 06 004 AV-13 (Re hab-Ke let)

06 06 03 06 06 005 AV-13 (Re hab-Észak)

06 06 03 06 06 009 AV-13 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 03 06 06 012 Chri so fix hü velyk ujj rö vid nye reg ízü le ti sín

06 06 03 06 06 013 Or fit nye reg ízü let rög zí tõ

06 06 03 06 09 001 Pol lex med

06 06 06 03 03 001 Or fit ul nár de vi á ció ke ze lõ

06 06 06 03 03 002 Bort 103 300

06 06 06 06 03 001 Chri so fix

06 06 06 06 03 002 Chri so fix te nyér tá masz tó al kar sín

06 06 06 06 03 003 Chri so fix ul ná ris al kar sín

06 06 06 06 06 001 Fu tu ro

06 06 06 06 06 042 PPV-22

06 06 06 09 03 001 V-21

06 06 06 09 06 001 V-21/M

06 06 09 06 03 001 Or fi zip csuk ló rög zí tõ

06 06 09 06 03 002 Or fit csuk ló- és hü velyk rög zí tõ (kör kö rös)

06 06 09 06 03 003 Or fi zip csuk ló- és hü velyk rög zí tõ

06 06 09 06 03 004 Or fit dor sa li san ve ze tett kéz tá masz tó

06 06 09 06 03 005 Or fit csuk ló rög zí tõ (kör kö rös)
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06 06 09 06 03 006 Bort 103 800 ra di á lis csuk ló rög zí tõ sín

06 06 09 06 03 007 Chri so fix csuk ló or té zis

06 06 09 06 03 010 AV-311 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 09 06 03 011 Me di-Fix 3122 (Kor zet)

06 06 09 06 03 014 Chri so fix hü velyk ujj hosszú nye reg ízü le ti-(ra di a lis al kar)-sín

06 06 09 09 03 001 V-31/M

06 06 09 09 06 001 V-31

06 06 12 06 03 001 Or fit vo lá ris pi hen te tõ sín

06 06 12 06 03 002 Or fit an tis pasz ti kus sín kéz há ton ve zet ve

06 06 12 06 03 003 Or fit an tis pasz ti kus sín vo lá ri san ve zet ve

06 06 12 06 03 004 Or fit rhe u ma to id arth ri tis pi hen te tõ sín

06 06 12 06 03 005 Bort 103 200 pi hen te tõ sín

06 06 12 06 03 007 Bort 103 900 rhe u ma to id arth ri tis sín

06 06 12 06 03 008 Bort 133 300 csuk ló és te nyér tá masz tó sín

06 06 12 06 03 012 Chri so fix pal má ris/vo lá ris al kar sín hü velyk ujj-tá masszal

06 06 12 06 06 001 Chri so fix pal má ris/vo lá ris al kar sín

06 06 12 06 06 007 Te nyér tá masz (LBT Kft.)

06 06 12 06 06 008 Te nyér tá masz (Or to mo bil Kft.)

06 06 12 06 06 014 Te nyér tá masz (Re hab-Hun gá ria)

06 06 15 06 09 001 Reh band 7124

06 06 15 06 09 002 RB-39

06 06 15 06 09 011 AV-441 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 15 06 09 018 AV-46 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 15 06 09 021 Chri so fix kö nyök or té zis

06 06 15 06 09 022 GM-W15

06 06 15 06 09 023 MEDI-FIX 3435

06 06 15 06 09 024 OM ízü let rög zí tõ ké szü lék

06 06 15 09 03 001 V-46/M

06 06 15 09 06 001 V-43/M

06 06 24 03 03 001 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Rá ba)

06 06 24 03 03 002 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Kor zet)

06 06 24 03 03 003 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Or te ti ka)

06 06 24 03 03 004 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Cent rum)

06 06 24 03 03 005 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Dél)

06 06 24 03 03 006 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Bán)

06 06 24 03 03 007 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Sa la-Med)

06 06 24 03 03 008 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Or to re ha)

06 06 24 03 03 009 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Mo bi li tás)

06 06 24 03 03 010 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Prí ma-Prot eti ka)

06 06 24 03 03 011 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Ke let)

06 06 24 03 03 012 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Hun gá ria)

06 06 24 03 03 013 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Pro mo bil)

06 06 24 03 03 014 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Re hab-Észak)

06 06 24 03 03 015 Kar tar tó he ve der, két ré szes (Sa lix-Med)

06 06 24 03 03 016 Ac tiv kar tar tó he ve der (Or to pro fil)
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06 06 24 03 03 018 AV-560 (Re hab-Ke let)

06 06 24 03 03 019 AV-560 (Re hab-Észak)

06 06 24 03 03 020 AV-560 (Re hab-Bán)

06 06 24 03 03 021 AV-560 (Re hab-Hun gá ria)

06 06 24 03 03 022 AV-560 (Re hab-Cent rum)

06 06 24 03 03 024 AV-560 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 24 03 03 026 AV-561 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 06 24 03 03 038 Fel kar rög zí tõ, két ré szes (Or to mo bil)

06 06 24 03 03 041 PM 323 (Pro mo bil)

06 06 24 03 03 042 PPV-01 (Prí ma-Prot eti ka)

06 06 24 03 03 043 PPV-02 (Prí ma-Prot eti ka)

06 06 24 06 03 041 Hu me rus rög zí tõ (Prí ma-Prot eti ka)

06 06 24 06 03 050 Me di-Fix 3611

06 06 24 09 03 001 V-54/M

06 06 24 09 03 002 V-55/M

06 12 03 06 03 001 J-10 TTT

06 12 03 09 03 001 J-15

06 12 03 12 03 001 Bort 930 010

06 12 03 12 03 002 Elit hal lux val gus ke ze lõ

06 12 03 12 03 003 Ac tiv hal lux val gus ke ze lõ

06 12 03 12 03 004 AJ-20 (Re hab-Cent rum)

06 12 03 12 03 006 AJ-20 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 12 03 008 AJ-20 (Re hab-Dél)

06 12 03 12 03 009 AJ-20 (Re hab-Ke let)

06 12 03 12 03 016 PPJ-20 ál lást kor ri gá ló sín

06 12 03 12 03 017 Reh band 509

06 12 03 12 03 018 SM éj sza kai ban dázs

06 12 03 12 03 020 Val gu Loc

06 12 03 18 03 001 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Do bos Cipõ)

06 12 03 18 03 002 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Elit Ci põ ké szí tõ)

06 12 03 18 03 004 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 03 005 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Gyógy ci põ)

06 12 03 18 03 006 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Kor zet)

06 12 03 18 03 007 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (LBT)

06 12 03 18 03 008 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Ma nu ál)

06 12 03 18 03 010 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Érdi Béta)

06 12 03 18 03 013 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Nagy és Tsa)

06 12 03 18 03 014 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Or to-To pán)

06 12 03 18 03 015 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Or tob ra ce)

06 12 03 18 03 016 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Or to mo bil)

06 12 03 18 03 018 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Prí ma-Prot eti ka)

06 12 03 18 03 020 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Dél)

06 12 03 18 03 021 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Rá ba)

06 12 03 18 03 022 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Észak)

06 12 03 18 03 023 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Bán)
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06 12 03 18 03 024 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Hun gá ria)

06 12 03 18 03 025 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Sa lix-Med)

06 12 03 18 03 026 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (,,Lu kács-Or to péd ci põ”)

06 12 03 18 03 027 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (,,SZORT 99”)

06 12 03 18 03 028 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Alfa Ipar i)

06 12 03 18 03 031 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Con so la tio)

06 12 03 18 03 032 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Flo rens)

06 12 03 18 03 033 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Gyógy)

06 12 03 18 03 034 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (KEEMM)

06 12 03 18 03 037 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Orto)

06 12 03 18 03 038 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Or to pro fil)

06 12 03 18 03 039 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Pro mo bil)

06 12 03 18 03 040 Mé ret so ro za tos pa ra fa sa ro kék (Re hab-Ke let)

06 12 03 18 03 044 SM sa rok eme lõ

06 12 03 18 06 001 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Elit Ci põ ké szí tõ)

06 12 03 18 06 004 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Il lés Ti bor)

06 12 03 18 06 006 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Or to re ha)

06 12 03 18 06 008 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Dél)

06 12 03 18 06 009 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Észak)

06 12 03 18 06 010 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Sa lix-Med)

06 12 03 18 06 011 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Érdi Béta)

06 12 03 18 06 012 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Rá ba)

06 12 03 18 06 013 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (,,Lu kács-Or to péd ci põ”)

06 12 03 18 06 014 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 06 015 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (KEEMM)

06 12 03 18 06 016 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (LBT)

06 12 03 18 06 017 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Mo bi li tás 2000)

06 12 03 18 06 019 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Or to pro fil)

06 12 03 18 06 020 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (For to)

06 12 03 18 06 021 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Cent rum)

06 12 03 18 06 022 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Ke let)

06 12 03 18 06 023 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Hun gá ria)

06 12 03 18 06 025 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Ve no-Med)

06 12 03 18 06 026 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Do bos Cipõ)

06 12 03 18 06 027 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Gyógy ci põ)

06 12 03 18 06 028 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Pro mo bil)

06 12 03 18 06 029 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Or to mo bil)

06 12 03 18 06 030 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Prí ma-Prot eti ka)

06 12 03 18 06 031 Mé ret so ro za tos szi li ko nos sa ro kék (Re hab-Bán)

06 12 03 18 06 033 Ac tiv szi li ko nos sa ro kék

06 12 03 18 06 034 Movi szi li ko nos sa ro kék

06 12 03 18 06 035 Otto Bock Tech no gel lágy be té tes sa rok pár na

06 12 03 18 06 036 Uri el IT-307

06 12 03 18 06 037 Vis co he el K

06 12 03 18 06 038 Vis co he el N nyo más el osz tó sa ro kék
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06 12 03 18 09 001 B 40 alu mí ni um

06 12 03 18 12 005 Ac tiv Ter raf lex (Or to pro fil)

06 12 03 18 12 008 Alp ha kork-Glo bus

06 12 03 18 12 011 B-201 Re hab OT Sa rusz tar (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 12 028 B-210 Re hab OT Szend vics szer ke ze tû be tét, sa rok eme lés sel (Re hab-Dél)

06 12 03 18 12 030 B-210 Re hab OT Szend vics szer ke ze tû be tét, sa rok eme lés sel (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 12 038 Mû anyag be tét (Or to pro fil)

06 12 03 18 12 039 Mû anyag be tét (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 12 040 Mû anyag be tét (,,Lu kács-Or to péd ci põ”)

06 12 03 18 12 053 Mû anyag be tét (La-Belly)

06 12 03 18 12 055 Mû anyag be tét (LBT)

06 12 03 18 12 059 Mû anyag be tét (Orto)

06 12 03 18 12 060 Mû anyag be tét (Or tob ra ce)

06 12 03 18 12 063 Mû anyag be tét (Or to re ha)

06 12 03 18 12 066 Mû anyag be tét (Re hab-Cent rum)

06 12 03 18 12 070 Mû anyag be tét (Re hab-Észak)

06 12 03 18 12 071 Mû anyag be tét (Re vi ta-Gro up)

06 12 03 18 12 073 Mû anyag be tét (Re hab-Hun gá ria)

06 12 03 18 12 075 Mû anyag be tét (Sa lix-Med)

06 12 03 18 12 083 Normf lex-Glo bus

06 12 03 18 12 086 PM 403 (Pro mo bil) (Luga)

06 12 03 18 12 087 PM 405 Szend vics szer ke ze tû be tét (Pro mo bil)

06 12 03 18 12 089 Szend vics szer ke ze tû be tét SZ-1 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 12 090 Szend vics szer ke ze tû be tét (Kor zet)

06 12 03 18 12 091 Szend vics szer ke ze tû be tét (,,Lu kács-Oro péd ci põ”)

06 12 03 18 12 092 Szend vics szer ke ze tû be tét (,,SZORT 99”)

06 12 03 18 12 093 Szend vics szer ke ze tû be tét (Alfa Ipar i)

06 12 03 18 12 094 Szend vics szer ke ze tû be tét (Be tét)

06 12 03 18 12 095 Szend vics szer ke ze tû be tét (Csu ka)

06 12 03 18 12 096 Szend vics szer ke ze tû be tét (Csák Zol tán né)

06 12 03 18 12 097 Szend vics szer ke ze tû be tét (Con so la tio)

06 12 03 18 12 098 Szend vics szer ke ze tû be tét (Do bos Cipõ)

06 12 03 18 12 099 Szend vics szer ke ze tû be tét (Elit Ci põ ké szí tõ)

06 12 03 18 12 100 Szend vics szer ke ze tû be tét (Flo rens)

06 12 03 18 12 101 Szend vics szer ke ze tû be tét (Fri gye sy Ró bert)

06 12 03 18 12 102 Szend vics szer ke ze tû be tét (Fü le ki Gyu la)

06 12 03 18 12 103 Szend vics szer ke ze tû be tét (Gyógy)

06 12 03 18 12 104 Szend vics szer ke ze tû be tét (Gyógy ci põ)

06 12 03 18 12 105 Szend vics szer ke ze tû be tét (Ha mar és Fia)

06 12 03 18 12 106 Szend vics szer ke ze tû be tét (Il lés Ti bor)

06 12 03 18 12 107 Szend vics szer ke ze tû be tét (KEEMM)

06 12 03 18 12 108 Szend vics szer ke ze tû be tét (La-Belly)

06 12 03 18 12 109 Szend vics szer ke ze tû be tét (Lamy)

06 12 03 18 12 110 Szend vics szer ke ze tû be tét (LBT)

06 12 03 18 12 111 Szend vics szer ke ze tû be tét (Ma nu ál)
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06 12 03 18 12 113 Szend vics szer ke ze tû be tét (Mol ke-Dá ri us)

06 12 03 18 12 116 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to-To pán)

06 12 03 18 12 117 Szend vics szer ke ze tû be tét (Orto)

06 12 03 18 12 118 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to pán)

06 12 03 18 12 119 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to péd Ci põ sza lon)

06 12 03 18 12 120 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or tob ra ce)

06 12 03 18 12 121 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to med)

06 12 03 18 12 122 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to mo bil)

06 12 03 18 12 123 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to pro fil)

06 12 03 18 12 124 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to pé dia Cent rum)

06 12 03 18 12 125 Szend vics szer ke ze tû be tét (Or to re ha)

06 12 03 18 12 126 Szend vics szer ke ze tû be tét (Prí ma-Prot eti ka)

06 12 03 18 12 127 Szend vics szer ke ze tû be tét (Pro mo bil)

06 12 03 18 12 128 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab)

06 12 03 18 12 129 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Cent rum)

06 12 03 18 12 130 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Dél)

06 12 03 18 12 131 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Ke let)

06 12 03 18 12 132 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Rá ba)

06 12 03 18 12 133 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Észak)

06 12 03 18 12 134 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re vi ta-Gro up)

06 12 03 18 12 135 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re ál-Cen ter)

06 12 03 18 12 137 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Hun gá ria)

06 12 03 18 12 138 Szend vics szer ke ze tû be tét (Re hab-Ti sza)

06 12 03 18 12 139 Szend vics szer ke ze tû be tét (Sa la-Med)

06 12 03 18 12 140 Szend vics szer ke ze tû be tét (Sa lix-Med)

06 12 03 18 12 141 Szend vics szer ke ze tû be tét (Sa lus)

06 12 03 18 12 142 Szend vics szer ke ze tû be tét (Sa lus Or to péd tech ni ka)

06 12 03 18 12 143 Szend vics szer ke ze tû be tét (Sen si tiv)

06 12 03 18 12 144 Szend vics szer ke ze tû be tét (Érdi Béta)

06 12 03 18 12 145 Szend vics szer ke ze tû be tét (Su per Prot eti ka)

06 12 03 18 12 146 Szend vics szer ke ze tû be tét (Tha u ma)

06 12 03 18 12 149 SM szend vics szer ke ze tû

06 12 03 18 15 001 B 80 alu mí ni um saj ka

06 12 03 18 18 001 Ther mop last be tét

06 12 03 18 18 002 S 25 ana tó mi ai be tét

06 12 03 18 18 003 Starf lex-Glo bus ther mop las ti kus be tét

06 12 03 18 18 004 Szend vics szer ke ze tû saj ka

06 12 03 18 18 005 Mû anyag saj ka

06 12 03 18 18 006 Ther mo moll-Glo bus

06 12 03 18 18 007 Ak tív ju ni or saj ka be tét

06 12 03 18 21 001 Si masz gyógy talp be tét (fel nõtt)

06 12 03 18 21 002 Si masz gyógy talp be tét (gyer mek)

06 12 06 03 03 001 Aer cas lég pár nás

06 12 06 03 03 002 Sza bó féle lég pár nás, hû tõ be té tes

06 12 06 03 03 003 OR
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06 12 06 03 03 004 Me di mac

06 12 06 03 03 005 Ac tiv bo ka or té zis

06 12 06 03 03 006 AJ-221 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 06 03 03 007 AJ-221 (Re hab-Cent rum)

06 12 06 03 03 010 AJ-221 (Re hab-Észak)

06 12 06 03 03 011 AJ-221 (Re hab-Bán)

06 12 06 03 03 013 AJ-221 (Re hab-Rá ba)

06 12 06 03 03 015 epX Ank le Di na mic

06 12 06 03 03 016 Me di-fix 4321

06 12 06 03 03 017 Otto Bock Mal leo Sil co

06 12 06 03 03 019 PPJ-22

06 12 06 03 03 020 RB-41

06 12 06 03 03 021 Sig va ris Talo Ban da ge

06 12 06 03 03 022 Sig va ris Achil lo Ban da ge

06 12 06 03 03 023 Medi Step

06 12 06 03 03 024 OM Uni

06 12 06 03 03 025 Uri el IT-33

06 12 06 03 03 027 Or to med 24

06 12 06 03 06 001 KL-02

06 12 06 03 06 002 OM-204 M

06 12 06 03 06 003 Ac tiv me rev bo ka ízü le ti or té zis

06 12 06 03 06 009 AJ-22 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 06 03 06 013 AJ-23 (Re hab-Bán)

06 12 06 03 06 016 AJ-24 (Re hab-Rá ba)

06 12 06 03 06 017 AJ-24 (Re hab-Észak)

06 12 06 03 06 019 AJ-24 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 06 03 06 021 LBT 24/MS

06 12 06 03 06 022 Medi fix 4331

06 12 06 03 06 023 Mal leo-med

06 12 06 03 06 027 Sa la-Med-24/M

06 12 06 03 06 028 Mal le o loc

06 12 06 03 06 029 PPJ-23

06 12 06 03 09 001 Uri el IT 32

06 12 06 03 09 003 RB-40

06 12 06 03 09 004 AJ-21 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 06 03 09 005 AJ-21 (Re hab-Cent rum)

06 12 06 03 09 006 AJ-21 (Re hab-Dél)

06 12 06 03 09 007 AJ-21 (Re hab-Észak)

06 12 06 03 09 008 AJ-21 (Re hab-Ke let)

06 12 06 03 09 009 AJ-21 (Re hab-Rá ba)

06 12 06 03 09 010 AJ-21 (Re hab-Bán)

06 12 06 03 09 011 AJ-21 (Re hab-Hun gá ria)

06 12 06 03 09 012 Ac tiv fém sta bi li zá lá sú

06 12 06 03 09 013 Bi o fit 24

06 12 06 03 09 014 Dy nas tab
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06 12 06 03 09 015 KL-04

06 12 06 03 09 016 Me di-Fix 4344

06 12 06 03 09 017 Me di-Fix 4346

06 12 06 03 09 018 OB-001

06 12 06 03 09 019 OM fû zõs

06 12 06 03 09 021 PPJ-26

06 12 06 03 09 022 Sat-24

06 12 06 03 09 023 Sa la-Med-24

06 12 06 03 09 024 Otto Bock Mal leo Sprint

06 12 06 06 06 001 Bi o fit

06 12 06 06 06 002 Or fit ti bia bra ce sa rok sap ká val

06 12 06 06 06 010 AJ-270 (Re hab-Rá ba)

06 12 06 06 06 011 AJ-270 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 06 06 06 021 Medi Wal ker

06 12 09 06 03 002 Bort 114 480

06 12 09 06 03 003 Genu Sync ro 575

06 12 09 06 03 004 Me di-fix 4431

06 12 09 06 03 005 OM 405

06 12 09 06 03 006 RB 38

06 12 09 06 03 007 Reh band 8156

06 12 09 06 03 010 Uri el IT-43B

06 12 09 06 03 011 AJ-452 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 09 06 03 012 AJ-452 (Re hab-Rá ba)

06 12 09 06 03 013 AJ-452 (Re hab-Hun gá ria)

06 12 09 06 03 014 AJ-452 (Re hab-Cent rum)

06 12 09 06 03 015 AJ-452 (Re hab-Dél)

06 12 09 06 03 016 AJ-452 (Re hab-Ke let)

06 12 09 06 03 017 AJ-452 (Re hab-Észak)

06 12 09 06 03 018 AJ-452 (Re hab-Bán)

06 12 09 06 03 019 Ac tiv térd or té zis, elõl nyi tott, ol dal sín nel

06 12 09 06 03 022 AJ-40 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 09 06 03 025 AJ-40 (Re hab-Észak)

06 12 09 06 03 029 AJ-40 (Re hab-Rá ba)

06 12 09 06 03 041 AJ-451 (Re hab-Ke let)

06 12 09 06 03 043 AJ-451 (Re hab-Bán)

06 12 09 06 03 045 AJ-451 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 09 06 03 046 Bi o fit 45

06 12 09 06 03 047 Bort 114 490

06 12 09 06 03 048 Bort 150 140

06 12 09 06 03 049 epX Knee Ac tiv

06 12 09 06 03 051 epX Knee J pa tel la

06 12 09 06 03 052 GM-K2

06 12 09 06 03 053 GM-K4

06 12 09 06 03 054 GM-K8

06 12 09 06 03 055 Genu Sync ro 6000
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06 12 09 06 03 057 Li gaf lex Evo lu ti on

06 12 09 06 03 058 Me di-Fix 4421

06 12 09 06 03 059 Medi hin ged knee pro

06 12 09 06 03 060 OB-002

06 12 09 06 03 063 Or to med 45

06 12 09 06 03 064 PM 431

06 12 09 06 03 065 PPJ-44/N

06 12 09 06 03 066 PPJ-45

06 12 09 06 03 067 Reh band 8152

06 12 09 06 03 068 SAT-45

06 12 09 06 03 069 Sa la-Med-45

06 12 09 06 03 070 Ther mo ban 85803-806

06 12 09 06 03 071 Ther mo ban 85912-916

06 12 09 06 03 072 Ther mo ban 85917-920

06 12 09 06 03 073 CON 45

06 12 09 06 03 074 Uri el IT-43 D

06 12 09 06 03 075 Medi hin ged knee pro air tex

06 12 09 06 03 076 Sig va ris Pa tel fix

06 12 09 06 06 001 Genu Sync ro 2100

06 12 09 06 06 002 Me di-fix 4441

06 12 09 06 06 003 OM 402

06 12 09 06 06 005 Reh band 8 RK 21

06 12 09 06 06 007 Pro te or (Pro mo bil)

06 12 09 06 06 010 Re hab AJ-422 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 09 06 06 012 Re hab AJ-422 (Re hab-Ke let)

06 12 09 06 06 025 AJ-421 (Re hab-Hun gá ria)

06 12 09 06 06 026 AJ-421 (Re hab-Rá ba)

06 12 09 06 06 028 AJ-421 (Re hab-Ke let)

06 12 09 06 06 029 AJ-421 (Re hab-Dél)

06 12 09 06 06 030 AJ-421 (Re hab-Észak)

06 12 09 06 06 032 AJ-421 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 09 06 06 033 Bi o fit 42

06 12 09 06 06 034 GM-K10

06 12 09 06 06 035 GM-K12

06 12 09 06 06 036 CON 42

06 12 09 06 06 037 KL-03

06 12 09 06 06 038 Li gaf lex Evo lu ti on ROM

06 12 09 06 06 039 Li gaf lex Immo 0°

06 12 09 06 06 040 Li gaf lex Immo 20°

06 12 09 06 06 041 Medi hin ged knee wrap air tex

06 12 09 06 06 043 Medi Pos top

06 12 09 06 06 044 Medi Pos top lite

06 12 09 06 06 046 OB-003

06 12 09 06 06 048 PM 433

06 12 09 06 06 049 PPJ-42
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06 12 09 06 06 050 PPJ-46

06 12 09 06 06 051 RB-42

06 12 09 06 06 052 SAT-42

06 12 09 06 06 053 Sa la-Med-42

06 12 09 06 06 055 Genu Sync ro 620 Va rus-val gus

06 12 09 06 06 056 Genu Sync ro 680 off

06 12 09 06 06 057 Genu Sync ro 680 S

06 12 09 06 06 058 Uri el IT-43G

06 12 09 06 06 059 Uri el IT-44G

06 12 09 06 06 061 Medi hin ged knee lite air tex

06 12 09 06 06 066 C.H.E.C.K.

06 12 09 06 06 067 Otto Bock Genu Va rio

06 12 09 09 03 001 J-41/M

06 12 09 09 06 001 J-42/M (gyer mek)*

06 12 09 09 09 001 J-42/M (fel nõtt)

06 12 15 03 03 003 PPJ-631

06 12 15 03 06 001 Sa fe hip (csí põ vé dõ nad rág)

06 12 15 03 06 011 AJ-720 (GYSGY Or to péd tech ni ka)

06 12 15 03 06 012 PPJ-71

06 12 15 03 06 013 RB-50

06 12 15 03 06 014 Sa fe hip, fér fi csí põ vé dõ nad rág ki ve he tõ kagy lók kal

06 12 15 03 06 015 Sa fe hip, nõi csí põ vé dõ nad rág ki ve he tõ kagy lók kal

06 30 03 03 03 002 Va ló di haj ból (Sa tur nus)

06 30 03 03 03 003 Va ló di haj ból (Exc lu si ve Hair)

06 30 03 06 03 001 Joy Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 002 Chic Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 003 Pe ti te Dre am-Adol fo

06 30 03 06 03 004 Tem po Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 005 Ale xand ra Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 007 Ca meo Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 008 Ho ri zont Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 009 Pe ti te Ca ro li ne Rev lon-Adol fo

06 30 03 06 03 011 Vera Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 012 Ja qu e li ne Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 013 Jill El len Wil le

06 30 03 06 03 014 Avan ti El len Wil le

06 30 03 06 03 015 Hit El len Wil le

06 30 03 06 03 018 Nan cy El len Wil le

06 30 03 06 03 019 Jo sep hi na El len Wil le

06 30 03 06 03 023 Reg gae 4612 Fran ca Fer ret ti Clas sic

06 30 03 06 03 033 Ju lia 1002 Bel le Ma da me

06 30 03 06 03 034 Da ni e la 1012 Bel le Ma da me

06 30 03 06 03 035 And rea 1035 Bel le Ma da me

06 30 03 06 03 036 Nan na 1037 Bel le Ma da me

06 30 03 06 03 042 Ca ba ret I. kat. Gi se la Ma y er
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06 30 03 06 03 043 Ca mil la I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 045 Char me I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 048 Cle o pat ra

06 30 03 06 03 053 Ele gant

06 30 03 06 03 054 Elke I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 056 Fi nes se I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 058 Funny

06 30 03 06 03 061 Jac kie I. kat. Gi se la

06 30 03 06 03 063 Kes sy I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 066 Lisa I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 067 Líz I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 070 Na tu re

06 30 03 06 03 071 New Ac ti on I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 072 New Rik ki I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 073 New Sam mi I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 074 Night

06 30 03 06 03 077 Nina I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 078 Pe tit I. kat. Gi se la Ma y er

06 30 03 06 03 080 Pres to 4564 Rev lon

06 30 03 06 03 083 Ro man ce

06 30 03 06 03 087 Soft

06 30 03 06 03 089 Solo

06 30 03 06 03 090 Spi ri t

06 30 03 06 03 096 Uni sex

06 30 03 06 03 097 Vera

06 30 03 06 03 098 Ver ve 4526 Rev lon

06 30 03 06 03 099 Apart El len Wil le

06 30 18 03 03 001 For Fem Sym met rie

06 30 18 03 03 002 Amo e na Pri form

06 30 18 03 03 004 1012 Ani ta

06 30 18 03 03 005 1014 Ani ta

06 30 18 03 03 006 1016 Ani ta

06 30 18 03 03 008 Si li ma 66/220

06 30 18 03 03 010 Fe at her we ight

06 30 18 06 03 001 For Fem Szív

06 30 18 06 03 002 For Fem Díva

06 30 18 06 03 003 For Fem Stan dard

06 30 18 06 03 004 For Fem Oval

06 30 18 06 03 006 For Fem As sy met rie

06 30 18 06 03 008 Si li ma 66/300

06 30 18 06 03 009 Si li ma 66/301

06 30 18 06 03 012 Si li ma 66/330

06 30 18 06 03 013 Si li ma 66/350

06 30 18 06 03 014 Symp hony

06 30 18 06 03 015 E Sup re me
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06 30 18 06 03 016 A Sup re me

06 30 18 06 03 026 1022 Ani ta

06 30 18 06 03 028 1043 Ani ta

06 30 18 06 03 030 1053 Ani ta

06 30 18 06 03 031 1054 Ani ta

06 30 18 06 03 032 1061 Ani ta

06 30 18 06 03 033 1062 Ani ta

06 30 18 06 03 034 1071 Ani ta

06 30 18 06 03 035 1076 Ani ta

06 30 18 06 03 036 1084 Ani ta

06 30 18 06 03 037 1055 Ani ta

06 30 18 06 03 038 1058 Ani ta

06 30 18 06 03 039 1085 Ani ta

06 30 18 06 03 040 Amo e na Oval

06 30 18 06 03 041 Amo e na Tria

06 30 18 06 03 042 Amo e na Na tu ra

06 30 18 06 03 043 Amo e na Clas sic

06 30 18 06 03 044 Amo e na Disc re ne

06 30 18 06 03 050 Se re na

06 30 18 06 03 051 1051 Ani ta

06 30 18 06 03 052 1059 Ani ta

06 30 18 06 03 071 Se re na Light

06 30 18 06 03 075 Sup re me Light

06 30 18 06 03 076 Thu as ne Se re na

06 30 18 06 03 077 So Light

06 30 18 06 06 001 For Fem rész le ges héj

06 30 18 06 06 002 1028 Ani ta

06 30 18 06 06 003 1056 Ani ta

06 30 18 06 06 008 1057 Ani ta

06 30 18 06 06 009 Amo e na Ba lan ce

06 30 18 06 06 010 Per cep ti ons

06 30 18 06 06 011 Par ti al

06 30 18 06 06 012 Amo e na Ba lan ce alsó héj pro té zis

06 30 18 06 06 013 Amo e na Ba lan ce fel sõ héj pro té zis

06 30 18 06 06 017 Si li ma 66/340

06 30 18 06 09 001 Amo e na tel jes mell pro té zis, mé re tes

06 30 21 06 03 001 Kon takt mû szem

06 30 21 06 06 001 Egyé ni mû szem

06 30 33 06 03 001 Dis tar The raS no re

06 30 33 09 03 001 Mes tyán-fé le tri so mi as

06 30 36 03 03 001 Fog sor alap le mez ak ri lát ból

06 30 36 03 06 001 Fog sor alap le mez ön tõ ak ri lát ból

06 30 36 03 09 001 Ke mény ak ri lát mû fog

06 30 36 03 12 001 Sel lak, vagy mély hú zott egyé ni ka nál

06 30 36 03 15 001 Egyé ni ka nál ak ri lát ból
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06 30 36 03 18 001 Elõ re gyár tott ka pocs elem bõl ké szí tett, vagy haj lí tott drót kap csok

06 30 36 03 21 001 Min tá ra ön tött alsó, vagy fel sõ fém le mez

06 30 36 03 24 001 Alá bé le lés

06 30 36 03 27 001 Nem ak ri lát bá zi sú alap le mez*

06 30 36 03 30 001 Por ce lán mû fog gar ni tú ra* (14 db-os)

06 30 36 06 03 001 Egy be ön tött fém ko ro na

06 30 36 06 06 001 Ko ro na ke mény mû anyag lep le zés sel

06 30 36 06 09 001 Fém híd tag lep le zés nél kül

06 30 36 06 12 001 Híd tag ke mény mû anyag lep le zés sel

06 30 36 06 15 001 Csa pos sap ka, csa pos mû csonk, csa pos sap kás mû csonk

06 30 36 06 18 001 Csa pos sap kás hát le mez, ke mény mû anyag lep le zés sel

06 30 36 06 21 001 Pri mer te lesz kóp ko ro na

06 30 36 06 24 001 Sze kun der te lesz kóp ko ro na tar tás sal

06 30 36 06 27 001 Sze kun der te lesz kóp ko ro na tar tás sal, ke mény mû anyag lep le zés sel

06 30 37 03 03 001 Re ten ci ós le mez

06 30 37 03 06 001 Ak tív le mez tá gí tó csa var ral

06 30 37 03 09 001 Y le mez, vagy két csa va ros le mez

06 30 37 03 12 001 He ad ge ar be épí té se, drót ból

06 30 37 03 15 001 Áll sap ka

06 30 37 03 18 001 Pit var le mez

06 30 37 03 21 001 Ha ra pás eme lõ sín

06 30 37 03 24 001 De la i re maszk

06 30 37 03 27 001 Ak ti vá tor csa var nél kül

06 30 37 03 30 001 Ak ti vá tor csa var ral

06 30 37 03 33 001 Klammt, vagy Bal ters fé le ké szü lék

06 30 37 03 36 001 Re hák fé le di na mi kus ké szü lék

06 30 37 03 39 001 Fränk el fé le ké szü lék

06 30 37 03 42 001 Han sa ké szü lék

06 30 37 03 45 001 Se géd ru gó, duc, ho rog stb. be épí tés

06 30 37 03 48 001 Fer de sík

06 30 37 06 03 001 Mul ti band vagy ra gasz tott Brac ket tes ké szü lék (rész ele mek kel)

06 30 37 06 06 001 Ling vá lis vagy pa la ti ná lis ív

06 30 37 06 09 001 Trans pa la ti ná lis ív, for raszt va

06 30 37 06 12 001 Ling vál, pa lat inal, la bi al ív ké szü lék

06 30 89 03 03 001 Por tex po li eti lén 50-80 mm 3 mm-es emel ke dés sel

06 30 89 03 03 002 Por tex po li eti lén 85 mm

06 30 89 03 03 003 Por tex vy nil 50-80 mm 3 mm-es emel ke dés sel

06 30 89 03 03 004 Por tex vy nil 85 mm

06 30 89 03 03 006 Por tex 85 mm

06 30 89 03 03 007 Por tex 50-80 mm 3 mm-es emel ke dés sel

06 30 89 03 06 002 Por tex 90-110 mm 5 mm-es emel ke dés sel

06 30 89 03 06 003 Por tex po li eti lén 90-100 mm 5 mm-es emel ke dés sel

06 30 89 03 06 004 Por tex vy nil 90-100 mm 5 mm-es emel ke dés sel

06 33 03 03 03 001 C-11 mé re tes cipõ

06 33 06 03 03 001 C-12 bõr bé lés sel
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06 33 06 03 06 001 C-13 de for mált láb ra

06 33 06 06 03 001 C-14 cson kolt láb ra

06 33 06 06 06 001 C-31 rö vi dült vég tag ra (4,5-9,5 cm)

06 33 06 06 09 001 C-32 nagy fo kú vég tag rö vi dü lés (25 cm-ig)

06 33 06 06 12 001 C-41 erõ sen de for mált láb ra (4,5-9,5 cm) eme lés sel

06 33 06 06 15 001 C-42 erõ sen de for mált láb ra (25 cm-ig) eme lés sel

06 33 06 06 18 001 C-21 erõ sen de for mált láb ra

06 33 06 09 03 001 C-50 kí mé lõ cipõ mû anyag gör dü lõ talp pal, kí mé lõ be tét tel

06 33 06 09 06 001 C-51 ke ze lõ cipõ be tét tel, gör dü lõ mû anyag talp pal

06 33 09 03 03 001 CtH-11

06 33 09 03 06 001 CtH-55

06 33 09 03 09 001 CtH-52

06 33 09 03 12 001 CtH-53

06 33 09 03 15 001 CtH-56

06 33 09 03 18 001 CtH-57

06 33 12 03 03 001 Ct-21, pa ra fa

06 33 12 03 06 001 Ct-22, ma ga sí tott pa ra fa, 1,5 cm sa rok eme lé sig

06 33 12 06 03 001 Ct-23

06 33 12 09 03 001 Ct-33, bá rány bõr bé lés

06 33 12 09 06 001 Ct-34, bõr bé lés

06 33 12 09 09 001 Ct-36, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 09 12 001 Ct-37, ci põ szár ban vé gig ké reg

06 33 12 12 03 001 Ct-42

06 33 12 12 06 001 Ct-43, bá rány bõr bé lés

06 33 12 12 09 001 Ct-44, bõr bé lés

06 33 12 12 12 001 Ct-46, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 15 03 001 Ct-52

06 33 12 18 03 001 Ct-53

06 33 12 21 03 001 Ct-54

06 33 12 24 03 001 Ct-55, a fe lü let egy ré szén

06 33 12 24 06 001 Ct-56, tel jes fe lü le ten

06 33 12 27 03 001 Ct-21, pa ra fa

06 33 12 27 06 001 Ct-22, ma ga sí tott pa ra fa, 1,5 cm sa rok eme lé sig

06 33 12 30 03 001 Ct-23

06 33 12 33 03 001 Cb-51

06 33 12 36 03 001 Ct-33, bá rány bõr bé lés

06 33 12 36 06 001 Ct-34, bõr bé lés

06 33 12 36 09 001 Ct-36, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 36 12 001 Ct-37, ci põ szár ban vé gig ké reg

06 33 12 39 03 001 Ct-42

06 33 12 39 06 001 Ct-43, bá rány bõr bé lés

06 33 12 39 09 001 Ct-44, bõr bé lés

06 33 12 39 12 001 Ct-46, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 42 03 001 Ct-52

06 33 12 45 03 001 Ct-53

2008/11. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 521



ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

06 33 12 48 03 001 Ct-55, a fe lü let egy ré szén

06 33 12 48 06 001 Ct-56, tel jes fe lü le ten

06 33 12 51 03 001 Ct-21, pa ra fa

06 33 12 51 06 001 Ct-22, ma ga sí tott pa ra fa, 1,5 cm sa rok eme lé sig

06 33 12 54 03 001 Ct-23

06 33 12 57 03 001 Ct-31

06 33 12 60 03 001 Ct-32

06 33 12 63 03 001 Ct-33, bá rány bõr bé lés

06 33 12 63 06 001 Ct-34, bõr bé lés

06 33 12 63 09 001 Ct-36, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 63 12 001 Ct-37, ci põ szár ban vé gig ké reg

06 33 12 66 03 001 Ct-42

06 33 12 66 06 001 Ct-43, bá rány bõr bé lés

06 33 12 66 09 001 Ct-44, bõr bé lés

06 33 12 66 12 001 Ct-46, ci põ szár kap cso zás

06 33 12 69 03 001 Ct-52

06 33 12 72 03 001 Ct-53

06 33 12 75 03 001 Ct-54

06 33 12 78 03 001 Ct-55, a fe lü let egy ré szén

06 33 12 78 06 001 Ct-56, tel jes fe lü le ten

06 33 12 81 03 001 Ct-57

09 03 24 03 03 001 3106 For Fem

09 03 24 03 03 002 21 10/1 For Fem

09 03 24 03 03 003 3461 For Fem

09 03 24 03 03 004 Amo e na Jana

09 03 24 03 03 005 Amo e na Iris

09 03 24 03 03 006 Amo e na Sport

09 03 24 03 03 007 Amo e na Dah lia

09 03 24 03 03 008 Amo e na Anke

09 03 24 03 03 009 Amo e na An ge la

09 03 24 03 03 010 Amo e na Anna

09 03 24 03 03 013 Amo e na Sma ragd

09 03 24 03 03 014 Amo e na Sap hir

09 03 24 03 03 016 5309 Ani ta

09 03 24 03 03 017 5312 Ani ta

09 03 24 03 03 018 5313 Ani ta

09 03 24 03 03 019 5326 Ani ta

09 03 24 03 03 020 5346 Ani ta

09 03 24 03 03 021 5357 Ani ta

09 03 24 03 03 022 5360 Ani ta

09 03 24 03 03 023 5364 Ani ta

09 03 24 03 03 024 5370 Ani ta

09 03 24 03 03 025 5371 Ani ta

09 03 24 03 03 026 5376 Ani ta

09 03 24 03 03 027 5395 Ani ta
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09 03 24 03 03 028 Con tu ra Bel le 57/170

09 03 24 03 03 032 H23

09 03 24 03 03 033 BH-3415 For Fem

09 03 24 03 03 036 5374 tip. Ani ta

09 03 24 03 03 037 5379 tip. Ani ta

09 03 24 03 03 038 5390 tip. Ani ta

09 03 24 03 03 039 5391 tip. Ani ta

09 03 24 03 03 040 5398 tip. Ani ta

09 03 24 03 03 043 Amo e na Jade

09 03 24 03 03 044 Amo e na Jes si ca

09 03 24 03 03 045 Amo e na Mara

09 03 24 03 03 047 Amo e na Na dia

09 03 24 03 03 051 Con tu ra Bel le Ali na

09 03 24 03 03 054 For Fem 110

09 03 24 03 03 055 For Fem 111

09 03 24 03 03 056 For Fem 112

09 03 24 03 03 057 For Fem 117

09 03 24 03 03 058 For Fem 118

09 03 24 03 03 060 For Fem 120

09 03 24 03 03 061 For Fem 3440

09 03 24 03 03 062 For Fem 3449

09 03 24 03 03 063 For Fem 3459

09 03 24 03 03 064 For Fem 3462

09 03 24 03 03 072 Thu as ne Pe ach Skin, mik ro szá las

09 03 24 03 03 073 Timo 6214

09 03 24 03 03 074 Timo 6216

09 03 24 03 03 075 Timo 6217

09 03 24 03 03 077 Timo 6219

09 03 24 03 03 078 Timo 6221

09 03 24 03 03 079 Timo 6223

09 03 24 03 03 081 Timo 6227

09 03 24 03 03 082 Timo 6228

09 03 24 03 03 083 Timo 6229

09 03 24 03 03 085 Tru li fe Ele na 216

09 03 24 03 03 090 Con tu ra Bel le Bi an ca

09 03 24 03 03 093 Con tu ra Bel le Ele na

09 03 24 03 03 094 Con tu ra Bel le Di a na

09 03 24 03 06 001 3415 For Fem

09 03 24 03 06 002 2110/M For Fem

09 03 24 03 06 004 For Fem 103

09 03 24 03 06 006 H23/E

09 03 24 03 06 007 Con tu ra Bel le 57/170

09 03 24 03 06 011 5319 Ani ta

09 03 24 03 06 012 5356 Ani ta

09 03 24 03 06 013 5358 Ani ta
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09 03 24 03 06 015 5363 Ani ta

09 03 24 03 06 016 5372 Ani ta

09 03 24 03 06 017 5375 Ani ta

09 03 24 03 06 018 5377 Ani ta

09 03 24 03 06 019 5378 Ani ta

09 03 24 03 06 020 5387 Ani ta

09 03 24 03 06 021 5388 Ani ta

09 03 24 03 06 022 5393 Ani ta

09 03 24 03 06 025 5461 Ani ta

09 03 24 03 06 026 5493 Ani ta

09 03 24 03 06 031 5328 Ani ta

09 03 24 03 06 033 5365 Ani ta

09 03 24 03 06 037 Amo e na Mag nó lia

09 03 24 03 06 038 Amo e na Nóra

09 03 24 03 06 039 Amo e na Vic ky

09 03 24 03 06 040 Amo e na Ni co le

09 03 24 03 06 041 Amo e na Vi o la

09 03 24 03 06 042 Amo e na Be gó nia

09 03 24 03 06 043 Amo e na Pia

09 03 24 03 06 044 Amo e na Com fort

09 03 24 03 06 045 Amo e na Ari a ne

09 03 24 03 06 046 Amo e na To pas

09 03 24 03 06 047 Amo e na Nena

09 03 24 03 06 048 Amo e na Opal

09 03 24 03 06 049 Amo e na Jil

09 03 24 03 06 050 Amo e na Amet hyst

09 03 24 03 06 051 BH-3461 For-Fem

09 03 24 03 06 054 5384 Ani ta

09 03 24 03 06 055 5386 Ani ta

09 03 24 03 06 056 5389 Ani ta

09 03 24 03 06 057 5427 Ani ta

09 03 24 03 06 058 5429 Ani ta

09 03 24 03 06 059 5466 Ani ta

09 03 24 03 06 060 5484 Ani ta

09 03 24 03 06 062 5492 Ani ta

09 03 24 03 06 064 5497 Ani ta

09 03 24 03 06 065 Ac tiv mell tar tó, ext ra

09 03 24 03 06 066 Amo e na Ju lia

09 03 24 03 06 068 Amo e na La u ra

09 03 24 03 06 069 Amo e na Lisa

09 03 24 03 06 070 Amo e na Na ta lie

09 03 24 03 06 071 Amo e na Pa me la

09 03 24 03 06 072 Amo e na Soft Fe e ling

09 03 24 03 06 073 Amo e na Van es sa

09 03 24 03 06 074 Amo e na Ve re na

524 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/11. szám



ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

09 03 24 03 06 075 Amo e na Vir gi nia

09 03 24 03 06 078 Con tu ra Bel le Ali na

09 03 24 03 06 080 Con tu ra Bel le Bi an ca

09 03 24 03 06 083 Con tu ra Bel le Di a na

09 03 24 03 06 085 Con tu ra Bel le Ga lant

09 03 24 03 06 091 Timo 6214

09 03 24 03 06 092 Timo 6216

09 03 24 03 06 093 Timo 6217

09 03 24 03 06 095 Timo 6219

09 03 24 03 06 096 Timo 6221

09 03 24 03 06 097 Timo 6223

09 03 24 03 06 100 Timo 6228

09 03 24 03 06 101 Timo 6229

09 03 24 03 06 106 Tru li fe Sa rah 326

09 03 24 03 06 108 For Fem 110

09 03 24 03 06 109 For Fem 3449

09 03 24 03 06 110 For Fem 3450

09 03 24 03 06 111 For Fem 3451

09 03 24 03 06 113 For Fem 3453

09 03 24 03 06 114 For Fem 3454

09 03 24 03 06 115 For Fem 3459

09 03 24 03 06 116 For Fem 3462

09 03 24 03 06 117 For Fem 4310

09 03 24 03 06 118 For Fem 116

09 03 24 03 06 119 For Fem 117

09 03 24 03 06 120 For Fem 118

09 03 24 03 06 121 For Fem 119

09 03 24 03 06 122 For Fem 120

09 03 24 03 06 123 For Fem 115

09 03 24 03 06 124 For Fem 112

09 03 24 03 06 125 For Fem 113

09 03 24 03 06 126 For Fem 114

09 12 03 03 03 001 RS-30

09 12 03 03 03 002 D-4266

09 12 03 03 03 003 Rix

09 12 03 03 03 004 PM 226

09 12 03 03 03 005 Har sá nyi-fé le

09 12 03 03 03 006 B 4021/F

09 12 03 03 03 007 B 4322 (össze csuk ha tó)

09 12 03 03 03 008 B 4323 (ál lít ha tó ma gas sá gú)

09 12 03 03 03 009 PP/5021

09 12 03 03 03 010 M 4021 R/A

09 12 03 03 03 012 Mecc San

09 12 03 06 03 001 PM 224
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09 12 03 06 03 002 M 4021R/B

09 12 03 06 03 003 RS 32

09 12 03 06 03 004 B 4021

09 12 03 06 03 005 B 4021/M

09 12 03 06 03 006 PP/5022

09 12 03 06 03 007 Mecc San

09 12 03 06 03 009 B-4322, hor doz ha tó

09 12 03 06 03 010 Har sá nyi-fé le

09 12 03 06 03 011 D-4021

09 12 15 03 03 001 D 097182

09 12 15 03 03 003 B-4013

09 12 15 03 03 004 Ea sy-Clip

09 12 15 03 03 007 WC ma ga sí tó (Re hab)

09 12 15 03 03 008 WC ma ga sí tó (Ned-Work)

09 21 06 03 03 001 Con ve en Ea syC le an se 250 ml

09 21 06 03 03 003 Sa u er Pre ven tox deo 50 ml

09 21 06 03 06 002 Sto mic bõr tisz tí tó fo lya dék, 200 ml

09 21 18 03 03 001 Con ve en Pro tect bõr vé dõ krém 50 g

09 21 18 03 03 002 Con ve en Pro tect bõr vé dõ krém 100 g

09 21 18 03 03 004 Con ve en Cri tic Bar ri er 100 gr 

09 21 18 03 03 005 Con ve en Cri tic Bar ri er 50 gr

09 21 18 03 06 001 Sto mic bõr táp lá ló krém, 85 g

09 21 18 03 06 002 Com fe el vé dõ krém, 60 g

09 24 03 03 03 001 Unop last bal lon ka té ter, 30 ml, 14-24 Ch

09 24 03 03 03 002 Unop last bal lon ka té ter, 5 ml, 12 Ch

09 24 03 03 03 003 Ne la ton Rüsch bal lon ka té ter, 15 ml, 12-24 Ch

09 24 03 03 06 003 Ne la ton Nor ta La tex gyer mek bal lon ka té ter,  5 ml, 8 Ch

09 24 03 03 09 001 Ne la ton Rüsch szi li ko no zott bal lon ka té ter, ezüst tel imp reg nál va, 5-15 ml, 12-24 Ch

09 24 03 06 03 001 Unop last 100% szi li kon bal lon ka té ter, 30 ml, 16-26 Ch

09 24 03 06 03 002 Ne la ton Cu rity Ken dall 100% szi li kon bal lon ka té ter, 5 ml, 12-24 Ch

09 24 03 06 03 003 Ne la ton Rüsch Bril lant 100% szi li kon bal lon ka té ter, 5-15 ml, 12-24 Ch

09 24 03 06 03 006 Ne la ton Cu rity Ken dall 100% szi li kon bal lon ka té ter, 5 ml, 14-22 Ch

09 24 03 06 03 007 Ne la ton Rüsch-Bril lant 100% szi li kon bal lon ka té ter, 5-15 ml, 14-22 Ch

09 24 03 06 03 008 Ken dall Ne la ton Cu rity 100% szi li kon bal lon ka té ter, 30 ml, 16-24 Ch

09 24 03 06 03 009 Ne la ton Ro ches ter Dahl ha u sen 100% szi li kon bal lon ka té ter, 30 ml, 16-26 Ch

09 24 03 06 03 010 Ne la ton Ro ches ter Dahl ha u sen 100% szi li kon bal lon ka té ter, 5-10 ml, 12-24 Ch

09 24 03 06 03 011 Sher wo od Ne la ton 100% szi li kon bal lon ka té ter, 30 ml, 16-26 Ch

09 24 03 06 06 001 Ne la ton Cu rity Ken dall  100% szi li kon gyer mek bal lon ka té ter, 3 ml, 6 Ch

09 24 03 06 06 002 Ne la ton Cu rity Ken dall 100% szi li kon gyer mek bal lon ka té ter, 1,5 ml, 6 Ch

09 24 03 06 06 005 Sher wo od Ne la ton 100% szi li kon gyer mek bal lon ka té ter, 3 ml, 8-10 Ch

09 24 06 03 03 001 Ne la ton Unop last mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-20 Ch

09 24 06 03 03 002 Ne la ton Me di cop last mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-22 Ch

09 24 06 03 03 005 Ne la ton Unop last mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-20 Ch

09 24 06 03 06 001 Unop last Ti e mann  mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-20 Ch

09 24 06 03 06 002 Me di cop last Ti e mann  mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-22 Ch
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09 24 06 03 09 001 Ne la ton LoF ric hid ro fil fe lü le tû  mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-24 Ch

09 24 06 03 09 002 Ti e mann LoF ric hid ro fil fe lü le tû  mû anyag le csa po ló ka té ter, 10-20 Ch

09 24 06 03 09 003 Ne la ton Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû  mû anyag le csa po ló ka té ter, 8-22 Ch

09 24 06 03 09 004 Ti e mann Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû  mû anyag le csa po ló ka té ter, 10-18 Ch

09 24 06 03 12 001 Con ve en Ea si Cath Ne la ton hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, fér fi, 8-18 Ch

09 24 06 03 12 002 LoF ric Hy do-Kit Ne la ton hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, fér fi, 8-18 Ch

09 24 06 03 12 003 LoF ric Hy do-Kit Ti e mann hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, fér fi, 10-18 Ch

09 24 06 06 03 001 Unop last mû anyag le csa po ló ka té ter, nõi, 12-16 Ch

09 24 06 06 03 002 Me di cop last mû anyag le csa po ló ka té ter, nõi, 6-20 Ch

09 24 06 06 03 003 Dahl ha u sen mû anyag le csa po ló ka té ter, nõi, 10-18 Ch

09 24 06 06 03 004 Poly med mû anyag le csa po ló ka té ter, nõi, 8-24 Ch

09 24 06 06 06 001 Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû le csa po ló ka té ter, nõi, 6-16 Ch

09 24 06 06 06 002 LoF ric hid ro fil fe lü le tû le csa po ló ka té ter, nõi, 8-18 Ch

09 24 06 06 06 003 Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû le csa po ló ka té ter, gyer mek*, 6-10 Ch

09 24 06 06 06 004 LoF ric hid ro fil fe lü le tû le csa po ló ka té ter, gyer mek*, 6-10 Ch

09 24 06 06 09 001 Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, nõi, 8-14 Ch

09 24 06 06 09 002 LoF ric Hy do-Kit hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, nõi,  8-18 Ch

09 24 06 06 12 001 Con ve en Ea si Cath hid ro fil fe lü le tû ka té ter szett, gyer mek, 6-10 Ch

09 30 04 03 03 001 Mo li med mini (200 ml)

09 30 04 03 03 002 Tena Lady Mini (170 ml)

09 30 04 03 03 003 Tena Lady Mini Plus (200 ml)

09 30 04 03 03 004 At tends Mini 1 (221 ml)

09 30 04 03 03 006 Ab so rin Com fort Mini (250 ml)

09 30 04 03 03 011 Mo li med mic ro (150 ml)

09 30 04 03 03 012 Ri bo form mini (230 ml)

09 30 04 03 03 013 Seni Lady Mini (198 ml)

09 30 04 03 06 004 Mo li med midi (300 ml)

09 30 04 03 06 005 Tena Lady Ext ra (279)

09 30 04 03 06 006 Tena Lady Nor mál (335 ml)

09 30 04 03 06 007 Ab ri-San Mic ro ana tó mi ai (375 ml)

09 30 04 03 06 008 Ab so rin Com fort Nor mál (350 ml)

09 30 04 03 06 009 At tends Mini Long 1 (280 ml)

09 30 04 03 06 015 Ri bo form Midi (340 ml)

09 30 04 03 06 016 Ri bo la dy Nor mal (332 ml)

09 30 04 03 06 017 Seni Lady Nor mal (264 ml)

09 30 04 03 06 018 Ab ri-San Mono Long (300 ml)

09 30 04 03 06 019 Tena Com fort Mini Plus (335 ml)

09 30 04 03 09 002 Ab ri-San Mini (372 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 09 004 Ab ri-San Nor mál (770 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 09 005 At tends Nor mal 3 (351 ml)

09 30 04 03 09 007 Mo li form nor mal (800 ml)

09 30 04 03 09 008 Mo li med maxi (600 ml)

09 30 04 03 09 009 Tena Lady Su per (600 ml)

09 30 04 03 09 010 At tends Nor mal Plus 4 (689 ml)

09 30 04 03 09 012 Ab so rin Com fort Ext ra (850 ml)
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09 30 04 03 09 014 At tends Soft Nor mal 2+ (413 ml)

09 30 04 03 09 031 Seni Lady Ext ra (524 ml)

09 30 04 03 09 032 Tena Com fort Mini Ext ra (500 ml)

09 30 04 03 12 001 At tends Plus 5 (909 ml)

09 30 04 03 12 003 Mo li form plus (1100 ml)

09 30 04 03 12 005 Ab so rin Com fort Day (1300 ml)

09 30 04 03 12 008 Ri bo la dy Su per (936 ml)

09 30 04 03 12 011 Seni Lady Su per (910 ml)

09 30 04 03 12 013 Tena Com fort Mini Su per (920 ml)

09 30 04 03 15 001 Tena com fort Ext ra (1125 ml)

09 30 04 03 15 002 Ab ri-San Midi (1107 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 15 005 Ab so rin Day-Ext ra (1850 ml)

09 30 04 03 15 010 Seni San Nor mal (1180 ml)

09 30 04 03 15 012 Ri bo form Plus (1186 ml)

09 30 04 03 18 001 Ab ri-San Plus (1387 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 18 003 Ab ri-San Su per (1840 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 18 006 Mo li form Ext ra (1500 ml)

09 30 04 03 18 008 Tena com fort Su per (1470 ml)

09 30 04 03 18 009 At tends Ext ra 6 (1414 ml)

09 30 04 03 18 011 Ab ri-San Ext ra (2783 ml) (ana tó mi ai)

09 30 04 03 18 016 At tends Su per Plus 8 (2000 ml)

09 30 04 03 18 018 Mo li form su per (2100 ml)

09 30 04 03 18 020 At tends Su per 7 (1700 ml)

09 30 04 03 18 022 Ab so rin Com fort Night (2550 ml)

09 30 04 03 18 036 Ri bo form Ext ra (1425 ml)

09 30 04 03 18 037 Ri bo form Su per Plus (1890 ml)

09 30 04 03 18 039 Seni San Maxi (1496 ml)

09 30 04 06 03 001 Ber be ro Midi gyer mek (620 ml)

09 30 04 06 06 001 Ber be ro Ju ni or (1200 ml)

09 30 04 06 09 001 Ber be ro Small, fel nõtt (1130 ml)

09 30 04 06 09 004 Ab so rin Slip Day Small (1200 ml)

09 30 04 06 09 007 Mo li ca re S (770 ml)

09 30 04 06 09 010 Seni Stan dard Small (892 ml)

09 30 04 06 09 011 Tena Slip Plus S (1190 ml)

09 30 04 06 09 012 Tena Slip Plus XS (1100 ml)

09 30 04 06 09 013 Mo li ca re XS (720 ml)

09 30 04 06 12 002 Abri Form Small (1799 ml)

09 30 04 06 12 004 Abri Form X Small (1495 ml)

09 30 04 06 12 005 At tends Slip Su per 9 S (1750 ml)

09 30 04 06 12 009 Tena Slip Su per S (1627)

09 30 04 06 12 012 Ab so rin Slip Night Small (1800 ml)

09 30 04 06 12 017 Ber be ro Small (1600 ml)

09 30 04 06 12 019 Mo li ca re su per S (1270 ml)

09 30 04 06 12 022 Seni Su per Small (1259 ml)

09 30 04 06 12 023 Phar mi co S (1350 ml )
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09 30 04 06 15 001 Ber be ro Me di um fel nõtt (1270 ml)

09 30 04 06 15 003 Mo li ca re M (1150 ml)

09 30 04 06 15 005 Tena Pants M (1378 ml)

09 30 04 06 15 006 Ab so rin Slip Day Me di um (1800 ml)

09 30 04 06 15 008 At tends Slip Ext ra 8 M (1795 ml)

09 30 04 06 15 015 Ri bos lip Me di um L (1347 ml)

09 30 04 06 15 016 Ri bos lip Me di um (1497 ml)

09 30 04 06 15 017 Seni Stan dard Me di um (1358 ml)

09 30 04 06 15 022 Phar mi co M Day + (2050 ml)

09 30 04 06 18 002 Abri Form Me di um Ext ra (2723 ml)

09 30 04 06 18 003 Abri Form Me di um Light (2017 ml)

09 30 04 06 18 005 At tends Slip Su per 9 M (2064 ml)

09 30 04 06 18 011 Mo li ca re Su per M (2230 ml)

09 30 04 06 18 013 Tena Slip Su per M (2533 ml)

09 30 04 06 18 015 Ab so rin Slip Night Me di um (2700 ml)

09 30 04 06 18 019 Ber be ro Me di um fel nõtt (2200 ml)

09 30 04 06 18 022 Ri bos lip Me di um Plus (1986 ml)

09 30 04 06 18 023 Seni Su per Me di um (1856 ml)

09 30 04 06 18 026 Tena Flex Su per M (2000 ml)

09 30 04 06 18 031 Phar mi co M Night + (2900 ml)

09 30 04 06 21 001 Ber be ro Lar ge fel nõtt (1630 ml)

09 30 04 06 21 003 Mo li ca re L (1270 ml)

09 30 04 06 21 005 Ab so rin Slip Day Lar ge (2000 ml)

09 30 04 06 21 007 At tends Slip Ext ra 8 L (1995 ml)

09 30 04 06 21 012 Phar mi co L Day + (2450 ml)

09 30 04 06 21 013 Seni Stan dard Ext ra Lar ge (1565 ml)

09 30 04 06 21 014 Seni Stan dard Lar ge (1543 ml)

09 30 04 06 21 018 Lil le Sup re me Fit Lar ge Re gu lar Plus (2200 ml)

09 30 04 06 21 020 Ri bos lip Lar ge (1698 ml)

09 30 04 06 21 021 Ri bos lip Lar ge L (1528 ml)

09 30 04 06 24 002 Abri Form Lar ge Ext ra (3283 ml)

09 30 04 06 24 003 Abri Form Lar ge Light (2502 ml)

09 30 04 06 24 005 At tends Slip Su per 9 L (2656 ml)

09 30 04 06 24 013 Mo li ca re Su per L (2400 ml)

09 30 04 06 24 014 Tena Pants L (2725 ml)

09 30 04 06 24 016 Tena Slip Su per L (2741 ml)

09 30 04 06 24 018 Ab so rin Slip Night Lar ge (3750 ml)

09 30 04 06 24 025 Ber be ro Lar ge (2700 ml)

09 30 04 06 24 027 Phar mi co L Night + (3200 ml)

09 30 04 06 24 030 Seni Su per Ext ra Lar ge (2256 ml)

09 30 04 06 24 031 Seni Su per Lar ge (2244 ml)

09 30 04 06 24 035 Tena Flex Su per L (2350 ml)

09 30 04 06 24 036 Ri bos lip Lar ge Plus (2235 ml)

09 30 04 09 03 007 B-732 fel nõtt (slip) L

09 30 04 15 03 002 Ge ron tex Slip XS-S fel nõtt
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09 30 04 15 06 003 B-730 M fel nõtt

09 30 04 15 09 002 Ge ron tex Slip L fel nõtt

09 30 04 15 09 003 B-730 L fel nõtt

09 30 04 15 12 002 Ge ron tex Slip XL-XXL fel nõtt

09 30 04 15 12 003 B-730 XL fel nõtt

09 30 04 18 15 001 Ge ron tex Slip Gyb/5 (520 ml) nad rág pe len ka

09 30 04 21 03 001 Tena For Men Le vel 2 (355 ml)

09 30 04 21 03 005 At tends for man (55 ml)

09 30 04 21 03 012 Eu ron Men (500 ml)

09 30 09 03 03 001 Te na fix rög zí tõ nad rág XS

09 30 09 03 03 002 Te na fix rög zí tõ nad rág S

09 30 09 03 03 003 Te na fix rög zí tõ nad rág M

09 30 09 03 03 004 Te na fix rög zí tõ nad rág L

09 30 09 03 03 005 Te na fix rög zí tõ nad rág XL

09 30 09 03 03 006 Mo li pants há lós rög zí tõ nad rág 1-es mé ret

09 30 09 03 03 007 Mo li pants há lós rög zí tõ nad rág 2-es mé ret

09 30 09 03 03 009 At tends netz rög zí tõ nad rág M

09 30 09 03 03 010 Ab ri pants rög zí tõ nad rá gok S

09 30 09 03 03 011 Ab ri pants rög zí tõ nad rá gok M

09 30 09 03 03 012 Ab ri pants rög zí tõ nad rá gok L

09 30 09 03 03 013 Ab ri pants rög zí tõ nad rá gok XL

09 30 09 03 03 014 Ab ri pants rög zí tõ nad rá gok XXL

09 30 09 03 03 015 Ab ri net rög zí tõ nad rá gok S

09 30 09 03 03 016 Ab ri net rög zí tõ nad rá gok M

09 30 09 03 03 017 Ab ri net rög zí tõ nad rá gok L

09 30 09 03 03 018 Ab ri net rög zí tõ nad rá gok XL

09 30 09 03 03 024 At tends netz rög zí tõ nad rág L

09 30 09 03 03 025 Seni netz rög zí tõ nad rág S/M/L

09 30 09 03 03 028 Ri bo san Com fort rög zí tõ nad rág M

09 30 09 03 03 030 Ri bo san Com fort rög zí tõ nad rág XL

09 30 09 03 03 031 Ri bo san Com fort rög zí tõ nad rág XXL

09 30 09 03 03 035 Ri bo san rög zí tõ nad rág XL

09 30 09 09 03 001 Pe len ká zó nad rág egye di mé ret bé bi fó li á ból vagy nylprint bo rí tás sal és fó lia be tét tel
B-728

09 30 09 09 03 002 Pe len ká zó nad rág fel nõtt bé bi fó li á ból B-725 S/M/L

09 30 09 09 06 001 Pe len ká zó nad rág nylprint bo rí tás sal B-726 S/M/L

09 30 09 09 06 002 Pe len ká zó nad rág fel nõtt nylprint bo rí tás sal, fó lia be tét tel B-727 S

09 30 09 09 06 003 Pe len ká zó nad rág fel nõtt nylprint bo rí tás sal, fó lia be tét tel B-727 M

09 30 09 09 06 004 Pe len ká zó nad rág fel nõtt nylprint bo rí tás sal, fó lia be tét tel B-727 L

09 30 09 09 09 001 LIA in con ti nen tia mos ha tó pe len ká zó nad rág (pa mut) S

09 30 09 09 09 002 LIA in con ti nen tia mos ha tó pe len ká zó nad rág (pa mut) M

09 30 09 09 09 003 LIA in con ti nen tia mos ha tó pe len ká zó nad rág (pa mut) L

09 30 09 09 09 004 LIA in con ti nen tia mos ha tó pe len ká zó nad rág (pa mut) XL

09 30 09 09 09 005 LIA in con ti nen tia mos ha tó pe len ká zó nad rág (pa mut) XXL

09 33 03 03 03 001 B 4320
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09 33 03 03 03 004 PP/5520

09 33 03 03 03 005 RS 41

09 33 03 03 03 007 M 4320/01R

09 33 03 03 03 008 RIX

09 33 03 03 03 009 M 4320/01R

09 33 03 03 03 010 Ac tiv für dõ kád ülõ ke, fix

09 33 03 03 03 011 D-4320 

09 33 03 03 03 012 BM 4320 Re ha Med (tám lás)

09 33 03 06 03 001 B 4295

09 33 03 06 03 002 RS 42

09 33 03 06 03 005 D-4321 (ki for dít ha tó)

12 03 03 03 03 001 Gra dus-2

12 03 03 03 03 002 OP 06

12 03 03 03 03 003 Gra dus 1 

12 03 03 03 03 004 PP-5350 

12 03 03 06 03 001 B 4341

12 03 03 06 03 002 B 4341/GY

12 03 03 06 03 003 M 4341/01 R, fel nõtt

12 03 03 06 03 004 M 4341/02 R, gye rek

12 03 03 06 03 005 OP 01

12 03 03 06 03 006 D 4341

12 03 03 06 03 007 PP 5341

12 03 03 06 03 008 RS 11

12 03 03 06 03 009 M 4341/01 R, fel nõtt

12 03 03 06 03 010 M 4341/02 R, gye rek

12 03 03 06 03 011 BM 4341 

12 03 03 06 06 001 GS 8

12 03 03 06 06 002 GS 9

12 03 03 06 06 003 GS 10

12 03 03 06 06 004 GS 5

12 03 03 06 06 005 GS 6

12 03 03 06 06 006 GS 7

12 03 03 06 06 007 Sync ro Ac tiv 1

12 03 03 06 06 010 Han dy

12 03 03 06 06 011 B-4334 

12 03 03 06 06 012 Simp lex

12 03 06 03 03 001 Re bo tec, fel nõtt

12 03 06 03 03 002 RS 20

12 03 06 03 03 003 B 4372

12 03 06 03 03 004 B 4372/GY

12 03 06 03 03 005 OP 02

12 03 06 03 03 006 PP/5372

12 03 06 03 03 007 M 4372 R

12 03 06 03 03 008 FD-93

12 03 06 03 03 009 D-4372
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12 03 06 03 03 011 Com bi

12 03 06 03 03 016 Re bo tec, gyer mek

12 03 06 03 03 017 Re bo tec, ma gas

12 03 06 03 03 019 Sun ri se Me di cal-130

12 03 06 03 03 020 M 4372 R 

12 03 12 03 03 001 M 4394/01 R, fel nõtt (Med-Plan)

12 03 12 03 03 002 M 4394/02 R, gye rek (Med-Plan)*

12 03 12 03 03 003 RS 08

12 03 12 03 03 004 B 4394

12 03 12 03 03 005 D 4394

12 03 12 03 03 006 PP 5394

12 03 12 03 03 007 M 4394/01 R, fel nõtt (Or to-Top)

12 03 12 03 03 008 M 4394/02 R, gye rek (Or to-Top)*

12 03 12 03 03 009 Ac tiv hón alj man kó

12 03 16 03 03 001 RS 13

12 03 16 03 03 002 M 4350/01 R, fel nõtt (Med-Plan)

12 03 16 03 03 003 M 4350/02 R, gye rek (Med-Plan)*

12 03 16 03 03 004 D 4350

12 03 16 03 03 005 B 4350

12 03 16 03 03 006 B 4350/GY

12 03 16 03 03 007 M 4350/01 R, fel nõtt (Or to-Top)

12 03 16 03 03 008 M 4350/02 R, gye rek (Or to-Top)*

12 03 16 03 03 009 Ac tiv há rom lá bú bot

12 03 16 06 03 001 RS 14

12 03 16 06 03 002 B 4360

12 06 03 03 03 001 OP 03

12 06 03 03 03 002 M 4262/01 R, fel nõtt (Med-Plan)

12 06 03 03 03 003 M 4262/02 R, gye rek (Or to-Top)*

12 06 03 03 03 004 D 4262

12 06 03 03 03 005 PP/5262

12 06 03 03 03 006 BM 1852

12 06 03 03 03 007 JK 491

12 06 03 03 03 008 B 4262

12 06 03 03 03 009 PP/5265 (nagy sú lyú be te gek nek)

12 06 03 03 03 010 M 4262/01 R, fel nõtt (Or to-Top)

12 06 03 03 03 011 M 4262/02 R gye rek (Med-Plan)*

12 06 03 03 03 012 RS 02

12 06 03 06 03 001 D 4263

12 06 03 06 03 002 B 4263

12 06 03 06 03 004 M 4263/01 R, fel nõtt (Med-Plan)

12 06 03 06 03 005 M 4263/02 R, gye rek (Med-Plan)*

12 06 03 06 03 006 RS 03

12 06 03 06 03 007 M 4263/01 R, fel nõtt (Or to-Top)

12 06 03 06 03 008 M 4263/02 R, gye rek (Or to-Top)*

12 06 03 06 06 001 B 4264
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12 06 03 06 06 003 Go-On já ró ke ret, ál lít ha tó, lé pe ge tõ

12 06 03 06 09 001 RS 2000

12 06 06 03 03 001 D 4267, fé kes

12 06 06 03 03 002 B 4261

12 06 06 03 03 003 PP/5261, fé kes

12 06 06 03 03 004 B-4258, négy ke re kû, fé kes

12 06 06 03 03 005 Go-On gu ru ló já ró ke ret, ál lít ha tó, fé kes

12 06 06 03 03 008 B-4259 há rom ke re kû, össze csuk ha tó, fé kes

12 06 06 03 03 010 Rol lá tor, négy ke re kû, fé kes (Me y ra)

12 06 06 03 03 012 RS 04, ál lít ha tó

12 16 06 03 03 001 RM-006 Re hab (ön in dí tós), rob ba nó mo to ros

12 16 06 03 03 002 EL-GO, elekt ro mos

12 16 06 03 03 003 EL-GO/M, elekt ro mos

12 16 06 03 03 004 Ber ko JO 20, elekt ro mos

12 16 06 03 03 005 Elekt ra-6000, elekt ro mos

12 21 03 03 03 001 B 4294, tar to zé kok kal

12 21 03 03 03 002 Otto Bock Eco Buggy

12 21 03 03 03 005 B 4205, fel nõtt

12 21 03 03 03 006 B-4291 Pil le uta zó ko csi 

12 21 03 03 03 008 Bug gi Cor zo, boly gó ke rék kel

12 21 03 03 03 009 Bug gi Prim, boly gó ke rék kel

12 21 03 03 03 010 Bug gi Prim, fix ke rék kel

12 21 06 03 03 001 Mt 07

12 21 06 06 03 001 Eve rest-Jen nings, Me y ra

12 21 06 06 03 002 B 4200

12 21 06 06 03 003 B 4200Gy

12 21 06 06 03 004 B 4200P

12 21 06 06 03 005 B 4200/M

12 21 06 06 03 009 In va ca re At las Lite 1

12 21 06 06 03 010 In va ca re At las Lite 2

12 21 06 06 03 011 MC-M- X

12 21 06 06 03 014 PP 5200

12 21 06 06 03 015 PP 6200

12 21 06 06 03 018 Rix K 1

12 21 06 06 03 019 RS 50

12 21 06 06 03 020 Ser vi ce Stan dard 3600  

12 21 06 06 03 021 ST-E Ge ron tex

12 21 06 06 03 022 WU HO

12 21 06 06 03 023 Clas sic 

12 21 06 06 03 037 OPT-111 

12 21 06 06 03 043 S-TOP  

12 21 06 06 03 045 Otto Bock Start Plus 

12 21 06 06 03 046 Otto Bock Start Ba sic 

12 21 15 03 03 001 B 4210, jobb ke zes

12 21 15 03 03 002 B 4211, bal ke zes
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12 21 15 03 06 001 B 4230, jobb ke zes

12 21 15 03 06 002 B 4231, bal ke zes

12 21 15 03 06 003 B 4233, há rom ke re kû, for gattyús, ut cai

12 21 15 03 09 001 KKSZ 1

12 21 27 03 03 001 Ber ko JO 30

12 21 27 03 03 002 B 4220

12 21 27 03 03 003 Der by 1.433

12 21 27 03 03 008 Rix  E1

12 21 27 03 03 011 Otto Bock -  Evant gar de 

12 21 27 03 03 012 Mist ral

12 21 27 03 06 001 B-4220/V

12 21 27 03 06 003 In va ca re Storm 3 Euro

12 21 27 03 06 005 GR-559 

12 21 27 03 06 008 Or to pe dia All ro und 900 C

12 21 27 03 06 009 Otto Bock B 500

12 21 27 03 06 010 Elekt ra-2000

12 24 21 03 03 001 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter OPT-111 ke re kes szék hez

12 24 21 03 03 002 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter Me y ra ke re kes szé kek hez

12 24 21 03 03 003 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter S TOP ke re kes szék hez

12 24 21 03 03 004 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter Otto Bock Start Plusz ke re kes szék hez 

12 24 21 03 03 005 Ke rék hát ra he lye zõ adap ter ST-E ke re kes szék hez

12 24 24 03 03 001 Var ta ak ku mu lá tor 905 406 40 Ah

12 24 24 03 03 002 Ex ide Mul tic raft Ak ku mu lá tor 95406 40 Ah

12 24 24 03 03 003 Kobe HC gon do zás men tes ak ku mu lá tor 12 V 24 Ah

12 24 24 03 03 004 Kobe HC gon do zás men tes ak ku mu lá tor 12 V 38 Ah 

12 24 24 03 03 005 Var ta ak ku mu lá tor 95406 40 Ah

12 24 24 03 06 001 Var ta ak ku mu lá tor 905 602 60 Ah

12 24 24 03 06 002 Ex ide Mul tic raft ak ku mu lá tor 95602 60 Ah

12 24 24 03 06 003 Var ta ak ku mu lá tor 95602 60 Ah

12 39 03 03 03 001 Gra dus alba

12 39 03 03 06 003 HB 1, mû anyag, kam pós

12 39 03 03 06 004 HB 2, mû anyag, gom bos

18 09 27 03 03 001 Mó do sí tott láb tar tó (pár) B-4200 ke re kes szék hez

18 09 27 03 03 002 Mó do sí tott láb tar tó (pár) B-4201 ke re kes szék hez 

18 09 27 03 03 003 Mó do sí tott láb tar tó (pár) B-4210 ke re kes szék hez

18 09 27 03 03 004 Mó do sí tott láb tar tó (pár) B-4211 ke re kes szék hez 

18 09 27 03 03 005 Mó do sí tott láb tar tó (pár) B-4220 ke re kes szék hez 

18 09 27 03 03 006 Mó do sí tott láb tar tó (pár) B-4200/P ke re kes szék hez

18 09 27 03 03 008 Mó do sí tott láb tar tó (pár) Ser vi ce stan dard 3.600 ke re kes szék hez

18 09 27 03 03 018 Pár nás láb tar tó (pár) OPT-111 ke re kes szék hez

18 09 27 03 03 019 Mó do sí tott láb tar tó (pár) Der by 1.433 ke re kes szék hez

18 09 27 03 06 001 Ki e melh., ki ford., hosszabb., szög ben emelh.pár nás láb tar tó (pár) B-4200 ke re kes szék hez 
(fel ár)

18 09 27 03 06 002 Ki e melh., ki ford., hosszabb., szög ben emelh.pár nás láb tar tó (pár) B-4201 ke re kes szék hez 
(fel ár)
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18 09 27 03 06 003 Ki e melh., ki ford., hosszabb., szög ben emelh.pár nás láb tar tó (pár) B-4210 ke re kes szék hez 
(fel ár)

18 09 27 03 06 004 Ki e melh., ki ford., hosszabb., szög ben emelh.pár nás láb tar tó (pár) B-4211 ke re kes szék hez 
(fel ár)

18 09 27 03 06 005 Ki e melh., ki ford., hosszabb., szög ben emelh.pár nás láb tar tó (pár) B-4220 ke re kes szék hez 
(fel ár)

18 09 27 03 06 006 Ki e melh., ki ford., hosszabb., szög ben emelh.pár nás láb tar tó (pár) B-4200/P ke re kes szék -
hez (fel ár)

18 09 27 03 06 008 Mó do sí tott láb tar tó (pár) Ser vi ce stan dard 3.600 ke re kes szék hez (fel ár)

18 09 27 03 06 009 Mó do sí tott láb tar tó (pár) Pri mus adap tív 2.310 ke re kes szék hez (fel ár)

18 09 27 03 06 010 Mó do sí tott láb tar tó (pár) Der by 1.433 ke re kes szék hez (fel ár)

18 09 34 03 03 001 Mó do sí tott hát tám la B-4200 ke re kes szék hez 

18 09 34 03 03 002 Mó do sí tott hát tám la B-4201 ke re kes szék hez 

18 09 34 03 03 003 Mó do sí tott hát tám la B-4210 ke re kes szék hez 

18 09 34 03 03 004 Mó do sí tott hát tám la B-4211 ke re kes szék hez

18 09 34 03 03 005 Mó do sí tott hát tám la B-4220 ke re kes szék hez

18 09 34 03 03 011 Mó do sí tott hát tám la Der by 1.433 ke re kes szék hez

18 09 34 03 03 013 Mó do sí tott hát tám la B-4200/P ke re kes szék hez

18 09 34 03 03 016 Dönt he tõ hát tám la OPT-111 ke re kes szék hez

18 09 34 03 06 001 Dönth. hát tám la, ke rék hát ra hely. adap ter rel, to ló kar ral 1/és kar fá val/2 B-4200 (fel ár)

18 09 34 03 06 002 Dönth. hát tám la, ke rék hát ra hely. adap ter rel, to ló kar ral 1/és kar fá val/2 B-4201 (fel ár)

18 09 34 03 06 003 Dönth. hát tám la, ke rék hát ra hely. adap ter rel, to ló kar ral 1/és kar fá val/2 B-4210 (fel ár) 

18 09 34 03 06 004 Dönth. hát tám la, ke rék hát ra hely. adap ter rel, to ló kar ral 1/és kar fá val/2 B-4211 (fel ár)

18 09 34 03 06 005 Dönth. hát tám la, ke rék hát ra hely. adap ter rel, to ló kar ral 1/és kar fá val/2 B-4220 (fel ár) 

18 09 34 03 06 009 Mó do sí tott hát tám la Ser vi ce stan dard 3.600 ke re kes szék hez (fel ár)

18 09 34 03 06 011 Mó do sí tott hát tám la Der by 1.433 ke re kes szék hez (fel ár)

18 09 34 03 06 013 Mó do sí tott hát tám la ke rék hát ra he lye zõ adap ter rel B-4200/P ke re kes szék hez (fel ár) 

18 09 34 03 06 016 3 fo ko zat ban dönt he tõ hát tám la ke rék hát ra he lye zõ adap ter rel MC-M-X ke re kes szék hez
(fel ár)

18 09 36 03 03 001 Mó do sí tott, lép csõs kar tá masz (pár) B-4200 ke re kes szék hez

18 09 36 03 03 002 Mó do sí tott, lép csõs kar tá masz (pár) B-4201 ke re kes szék hez 

18 09 36 03 03 003 Mó do sí tott, lép csõs kar tá masz (pár) B-4210 ke re kes szék hez

18 09 36 03 03 004 Mó do sí tott, lép csõs kar tá masz (pár) B-4211 ke re kes szék hez

18 09 36 03 03 005 Mó do sí tott, lép csõs kar tá masz (pár) B-4220 ke re kes szék hez

18 09 36 03 03 006 Mó do sí tott, lép csõs kar tá masz (pár) B-4200/P ke re kes szék hez 

18 09 36 03 03 017 Mó do sí tott kar tá masz (pár) Otto Bock Start Ba sic ke re kes szék hez

18 09 36 03 03 018 Mó do sí tott kar tá masz (pár) Otto Bock Start Plusz ke re kes szék hez

18 09 36 03 06 001 Lép csõs kar tá masz (pár) B-4200 ke re kes szék hez (fel ár)

18 09 36 03 06 002 Lép csõs kar tá masz (pár) B-4201 ke re kes szék hez (fel ár)

18 09 36 03 06 003 Lép csõs kar tá masz (pár) B-4210 ke re kes szék hez (fel ár)

18 09 36 03 06 004 Lép csõs kar tá masz (pár) B-4211 ke re kes szék hez (fel ár) 

18 09 36 03 06 005 Lép csõs kar tá masz (pár) B-4220 ke re kes szék hez (fel ár) 

18 09 36 03 06 006 Lép csõs kar tá masz (pár) B-4200/P ke re kes szék hez (fel ár) 

18 09 36 03 06 015 Mó do sí tott kar tá masz (pár) Otto Bock Start Ba sic ke re kes szék hez (fel ár)

18 09 36 03 06 017 Mó do sí tott kar tá masz (pár) Otto Bock Start Plusz  ke re kes szék hez (fel ár)  

18 09 42 03 03 001 Roho High Pro fi le egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na
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18 09 42 03 03 002 Roho Low Pro fi le egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 03 003 Thu as ne egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 03 004 Me y ra ADS 30 77 50-2 egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 03 005 Waff le egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 03 006 Re lax Gel Cell egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na 40 x 40 cm

18 09 42 03 03 007 Re lax Gel Cell egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na 43 x 43 cm

18 09 42 03 03 008 Re lax Gel Cell egy lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na 45 x 40 cm

18 09 42 03 03 009 Pne u mat an ti de cu bi tus pár na

18 09 42 03 06 001 Roho High Pro fi le két lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 06 002 Roho Low Pro fi le két lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 06 004 Me y ra ADS 30 77 51-2 két lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 06 005 Mak 4 két lég kam rás an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 09 001 Roho Qu adt ro High Pro fi le négy lég kam rás po zí ci o ná ló an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 09 002 Roho Qu adt ro Low Pro fi le négy lég kam rás po zí ci o ná ló an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 12 001 Tex ti med an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 09 42 03 12 002 Tex ti med an ti de cu bi tus sac rum ülõ pár na  40  x 40  cm

18 09 42 03 12 003 Gyo-Pár S-3 an ti de cu bi tus ülõ gyû rû

18 09 42 03 12 004 Gyo-Pár S-7 an ti de cu bi tus ko csi pár na

18 09 42 03 12 005 Pe ri med an ti de cu bi tus ülõ pár na 931 típ. 70 kg alatt

18 09 42 03 12 006 Pe ri med an ti de cu bi tus ülõ pár na 932 típ. 70 kg fe lett

18 09 42 03 12 007 Du ren tí pu sú an ti de cu bi tus pár na

18 09 42 03 12 008 Ac tiv an ti de cu bi tus ülõ pár na, 70 kg alatt

18 09 42 03 12 009 Ac tiv an ti de cu bi tus ülõ pár na, 70 kg fe lett

18 09 42 03 12 024 B-733 Re hab an ti de cu bi tus ülõ pár na

18 12 18 03 03 001 N10 Gyo-Pár tí pu sú in ten zív mat rac

18 12 18 03 03 002 Tex ti med an ti de cu bi tus mat rac

18 12 18 03 03 003 Pe ri med 931 típ. an ti de cu bi tus mat rac 70 kg alatt

18 12 18 03 03 004 Pe ri med 932 típ. an ti de cu bi tus mat rac 70 kg fe lett

18 12 18 03 03 005 Du ren tí pu sú an ti de cu bi tus mat rac

18 12 18 03 03 006 Ac tiv an ti de cu bi tus mat rac, 70 kg fe lett

18 12 18 03 03 007 Ac tiv an ti de cu bi tus mat rac, 70 kg alatt

18 12 18 03 03 010 B-733 Re hab an ti de cu bi tus mat rac

18 12 18 03 06 001 Ardo Poly soft an ti de cu bi tus lég mat rac ké zi pum pá val

18 12 18 06 03 001 At tends egy szer hasz ná la tos an ti de cu bi tus alá tét 40 x 60  cm

18 12 18 06 03 002 Mo li nea egy szer hasz ná la tos an ti de cu bi tus alá tét 40 x 60  cm

18 12 18 06 03 003 Tena egy szer hasz ná la tos an ti de cu bi tus alá tét  40 x 60  cm

18 12 18 06 03 010 Ab ri-Soft egy szer hasz ná la tos an ti de cu bi tus alá tét 40 x 60 cm

18 12 18 06 03 025 Seni Eco egy szer hasz ná la tos an ti de cu bi tus alá tét 40 x 60 cm

18 12 18 06 03 028 Seni Soft egy szer hasz ná la tos an ti de cu bi tus alá tét 40 x 60 cm

18 12 18 06 06 001 Ge ron tex mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 38 x 38 cm

18 12 18 06 06 002 B-731 mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 38 x 38 cm

18 12 18 06 06 003 Dry tex mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 38 x 38 cm

18 12 18 06 06 004 PM 038 mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 38 x 38 cm

18 12 18 06 09 001 PM 085 mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 85 x 120 cm

18 12 18 06 09 002 Ge ron tex mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 75 x 85 cm
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18 12 18 06 09 003 B-731 mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 75 x 85 cm

18 12 18 06 09 007 Ab ri-Ca re mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét 70 x 86 cm

18 12 18 06 09 008 Ab ri-Ca re mos ha tó an ti de cu bi tus alá tét rög zí tõ szár nyak kal 70 x 86 cm

18 18 03 03 03 001 B 4300

18 18 03 03 03 002 Ac tiv WC ka pasz ko dó ke ret, fix

18 18 03 03 03 003 M 4300 R/A 

18 18 06 03 03 001 B 4303

18 18 06 03 03 007 Ac tív egye nes kapsz ko dó 

18 18 06 03 03 008 D-4301 (fali)

18 18 06 03 03 009 RS-65 (egye nes)

18 18 06 06 03 001 B 4301 (ol dal tá ma szos)

18 18 06 09 03 001 B 4310

18 18 06 09 03 002 Rix

18 18 06 09 03 003 M 4310/01R 

18 18 06 09 03 005 PP/5510

18 18 06 09 03 007 RS 40

18 18 06 09 03 008 KK-511

18 18 06 09 03 009 M 4310/01R 

18 18 06 09 03 010 Ac tiv für dõ kád ka pasz ko dó

18 18 06 09 03 011 D-4310 

21 03 03 03 03 001 Clar lux Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg

21 03 03 03 03 006 Stig mal 1,5 Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg

21 03 03 03 03 010 Se lec ta CW Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg

21 03 03 03 03 011 Di opt ra Tur nov Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg

21 03 03 03 03 012 Star li te nor mál  Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg

21 03 03 03 03 014 UV 1.53 Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg

21 03 03 03 06 001 Clar lux Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg

21 03 03 03 06 009 Di opt ra Tur nov Sph. +/- 4.25 - 6.00 D üveg

21 03 03 03 09 001 Clar lux Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

21 03 03 03 09 003 Clar lux 1,7 Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

21 03 03 03 09 009 UV 1.53 Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

21 03 03 03 09 018 Star li te nor mál +/- 6.25 - 8.00 D üveg

21 03 03 03 09 020 Se lec ta Sph. +/- 6.25 - 8.00 D üveg

21 03 03 03 09 021 Di opt ra Tur nov Sph. +/- 6.25 - 8.00 D üveg

21 03 03 03 12 004 Star li te nor mál Sph. +/- 8,25 - 10.00 D üveg

21 03 03 03 12 008 UV 1.53 Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg

21 03 03 03 12 020 Clar lux Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg

21 03 03 03 15 003 Clar lux Sph. +/- 10,50 - 13,00 D üveg

21 03 03 03 15 005 UV 1.53 Sph. +/- 10,50 - 12,00 D üveg

21 03 03 03 15 013 Clar lux Sph. +/- 10,50 - 13,00 D üveg

21 03 03 03 18 001 Clar lux Sph. +/- 13,25 - 20,00 D üveg

21 03 03 03 18 006 Di opt ra Tur nov Sph. +/- 13.25 fe lett üveg

21 03 03 06 03 001 Clar lux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg

21 03 03 06 03 011 Di opt ra Tur nov +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg
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21 03 03 06 03 012 Star li te nor mál +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg

21 03 03 06 06 001 Clar lux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg

21 03 03 06 06 009 Di opt ra Tur nov +2 cyl.-ig Sph. +/- 4.25 - 6.00 D üveg

21 03 03 06 06 010 Star li te nor mál +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 4.25 - 6.00 D üveg

21 03 03 06 09 004 UV 1.53 + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

21 03 03 06 12 017 Clar lux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg

21 03 03 06 15 001 Clar lux +2,00 cyl-ig Sph. - 13,25 - 20,00 D üveg

21 03 03 09 03 009 Di opt ra Tur nov +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph.. +/- 0.00 - 4.00 D üveg

21 03 03 09 03 010 Star li te nor mál +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg

21 03 03 09 03 012 UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg

21 03 03 09 06 008 Di opt ra Tur nov +2.25 - 4.00-cyl.-ig Sph. +/- 4.25 - 6.00 D üveg

21 03 03 09 06 009 Star li te nor mál +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. +/- 4.25 - 6.00 D üveg

21 03 03 09 06 011 UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg

21 03 03 09 09 003 Lan tal + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

21 03 03 09 09 008 UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

21 03 03 09 12 020 Clar lux +2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 8,25 - 13,00 D üveg

21 03 03 09 15 001 Clar lux +2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 13,25 - 20,00 D üveg

21 03 03 21 03 001 Gla u kar C-25 Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 21 03 006 Star li te  Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 21 03 008 Du o pal C28 Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg bi fo ca lis

21 03 03 21 03 009 Bifo Stig mal Te larc 32 Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg bi fo ca lis

21 03 03 21 03 010 C28 UV 1.53 Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 21 03 016 Op ti mum flat (28) Sph. fel sõ rész +/- 0.00-4.00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 21 06 009 C28 UV 1.53 Sph. fel sõ rész +/- 4,25- 6,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 21 09 001 Gla u kar C 25 Sph. fel sõ rész +/- 6,25 - 8,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 21 18 002 Du o pal C 25 Sph. - 12,25 - 15,00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 24 03 001 Gla u kar C 25 +4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 24 03 007 Star li te +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 24 03 014 Se lec ta FT 28 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/-0.00 - 4.00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 24 06 005 Star li te  +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 4.25 - 6.00 D  üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 24 06 008 C28 UV 1.53 +4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/-4,25 - 6,00 D üveg pajzs bi fo ca lis

21 03 03 24 09 008 Du o pal C 25 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 6,25 - 8,00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 24 12 001 Du o pal C 25 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 8,25 - 10,00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 24 15 001 Du o pal C 25 +4.00 cyl.-ig  Sph. fel sõ rész +/- 10,25 - 15,00 D üveg bi fo ca lis

21 03 03 27 01 002 Op to let Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 27 01 040 No rin co Sola Sph. +/- 0,00 - 4,00 D-ig mû anyag

21 03 03 27 03 002 Op to let Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 27 03 016 No rin co Sola Sph. +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 27 03 017 Star li te Sph. +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 27 03 018 Star li te CR39 me nis cus Sph. +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 27 06 001 CR 39 (Déli) Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 27 06 002 Op to let Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 27 06 023 Star li te Sph. +6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 27 06 024 Star li te asp he ri cus Sph. +6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 27 06 025 Star li te CR39 me nis cus Sph. +/- 6.25 - 8.00 D mû anyag
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21 03 03 27 06 026 Eszik CR39 Sph. +/- 6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 27 06 030 Se lec ta S Sph. +/-6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 27 09 001 CR 39 (Déli) Sph. +/- 8,25 - 10,00 D mû anyag

21 03 03 27 09 013 Star li te Sph. + 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 27 09 014 Star li te asp he ri cus Sph. +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 27 09 015 Star li te CR39 me nis cus Sph. +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 27 09 016 Eszik CR39 Sph. +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 27 09 018 Hi lux 1.5 Sph. +/- 8,25 - 10,00 D mû anyag

21 03 03 27 09 027 Se lec ta HSL Ome ga Sph. +/-8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 27 12 003 CR 39 (Déli) Sph. +/- 10,25 - 13,00 D mû anyag

21 03 03 27 12 006 Hi lux 1.5 Sph. +/- 10,25 - 13,00 D mû anyag

21 03 03 27 12 015 Star li te  Sph. +/-10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 27 12 016 Eszik CR39  Sph. +/- 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 27 12 018 Se lec ta Ome ga Sph. 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 27 12 020 Star li te asp he ri cus Sph. +/- 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 27 12 021 Star li te CR39 me nis cus Sph. +/- 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 27 15 002 CR 39 (Déli)  Sph. +/- 13,25 - 20,00 D mû anyag

21 03 03 27 15 008 Star li te Sph. + 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 27 15 010 Star li te CR39 me nis cus +/- 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 27 15 011 Star li te asp he ri cus Sph. + 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 27 15 013 Hi lux 1.5  Sph. +/- 13,25 - 26,00 D mû anyag

21 03 03 27 15 018 Se lec ta HSL, Len ti cu lar Ome ga Sph. 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 30 01 003 Op to let +2,00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 30 01 039 No ri co Sola +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 30 03 002 Op to let + 2,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 30 03 015 No ri co Sola +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 30 03 016 Star li te +2.00 cyl.-ig Sph. + 4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 30 03 018 Star li te CR39 me nis cus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 4.25 - 6.00 mû anyag

21 03 03 30 06 001 Op to let To ri cus + 2,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 30 06 002 CR 39 (Déli) To ri cus + 2,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 30 06 024 Tobo stan dard +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 6.25-8.00 D mû anyag

21 03 03 30 06 025 Se lec ta S +2.00 cyl.-ig Sph. 6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 30 06 028 Star li te +2.00 cyl.-ig Sph. + 6.25 - 8.00 D mû anyag 

21 03 03 30 06 029 Star li te CR 39 me nis cus +2.00 cyl.-ig Sph.  +/- 6.25 - 8.00 D mû anyag 

21 03 03 30 06 030 Star li te asp he ri cus +2.00 cyl.-ig Sph. + 6.25 - 8.00 D mû anyag 

21 03 03 30 06 031 Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 6.25-8.00 D mû anyag

21 03 03 30 09 005 Hi lux 1.5 + 2,00 cyl.-ig Sph. + 8,25 - 10,00 D mû anyag

21 03 03 30 09 007 Star li te asp he ri cus +2.00 cyl.-ig Sph. + 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 30 09 018 CR 39 (Déli) + 2,00 cyl.-ig Sph. +/- 8,25 - 10,00 D mû anyag

21 03 03 30 09 019 Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 8.25-10.00 D mû anyag

21 03 03 30 09 020 Star li te CR39 me nis cus +2.00 cyl.-ig  Sph. +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag 

21 03 03 30 09 022 Star li te +2.00 cyl.-ig Sph. + 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 30 09 023 Se lec ta Ome ga +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 30 12 002 Ak tív +2.00 cyl.-ig Sph. +/-10,25-13,00 D mû anyag

21 03 03 30 12 003 Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25-13.00 D mû anyag
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21 03 03 30 12 004 Star li te CR39 me nis cus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 30 12 005 Star li te +2.00 cyl.-ig Sph. + 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 30 12 014 CR 39 (Déli) + 2,00 cyl.-ig Sph. +/- 10,50 - 13,00 D mû anyag

21 03 03 30 12 016 Se lec ta HSL Ome ga +2.00 cyl.-ig Sph. 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 30 12 018 Star li te asp he ri cus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25-13.00 D mû anyag

21 03 03 30 12 019 Se lec ta HSL Len ti cu lar Ome ga +2,00 cyl.-ig Sph. +/- 10,50 - 13,00 D mû anyag

21 03 03 30 15 001 Se lec ta HSL, Len ti cu lar Ome ga +2.00.cly.-ig Sph. 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 30 15 007 Hi lux 1.5  + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 13,50 - 26,00 D mû anyag

21 03 03 30 15 009 Star li te CR39 me nis cus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 30 15 010 Star li te asp he ri cus +2.00 cyl.-ig Sph. + 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 30 15 011 Star li te +2.00 cyl.-ig Sph. + 13,25 D fe lett mû anyag

21 03 03 30 15 021 CR 39 (Déli) + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 13,50 - 18,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 001 In cas + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 002 Op to let + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 003 CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 004 Clar let SL +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-0,00 - 2,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 005 Clar let SL +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-2,25 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 006 Sola ESV +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-0,00 - 2,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 007 Sola ESV +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-2,25 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 009 In cas fe ral H. I. + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 019 Hi lux 1.5 +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 026 Op to let + 2,25 -4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 027 Se lec ta S +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/-0.00 - 4.00 D mû anyag

21 03 03 33 01 031 Tobo stan dard +2.25-4.00 Sph. +/- 0.00-4.00 D mû anyag

21 03 03 33 01 032 No ri co Sola +2.00-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 01 033 Eszik CR39 +2.00-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag

21 03 03 33 03 001 Op to let + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 33 03 002 CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 33 03 003 Sola ESV + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 33 03 007 In cas fe ral H. I. + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 33 03 010 Star li te asp he ri cus +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. + 4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 33 03 011 Star li te CR39 me nis cus +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 33 03 013 Tobo stan dard +2.25-4.00 Sph. +/- 4.25-6.00 D mû anyag

21 03 03 33 03 018 Star li te +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. + 4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 33 03 019 Eszik CR39 +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 4.25-6.00 D mû anyag

21 03 03 33 03 020 Hi lux 1.5 + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag

21 03 03 33 03 032 Se lec ta S +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. +/-4.25 - 6.00 D mû anyag

21 03 03 33 06 005 CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 33 06 006 Op to let + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 33 06 008 Tobo stan dard +2,.25-4.00 cyl.-ig Sph.+/- 6.25-8.00 D mû anyag

21 03 03 33 06 009 Se lec ta S +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. 6.25 - 8.00 D mû anyag

21 03 03 33 06 012 Hi lux 1.5 +2,25 -4,00 cyl Sph.+/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 33 06 016 Star li te CR39 me nis cus +2.25 - 4.00 cyl.-ig  Sph. +/- 6.25 - 8.00 D mû anyag 

21 03 03 33 06 017 Star li te + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag  

21 03 03 33 06 018 Eszik CR39 +2,25-4,00 cyl.-ig Sph. +/-6,25-8,00 D mû anyag    
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21 03 03 33 06 029 Sola ESV + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 33 06 030 In cas fe ral H. I. + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag

21 03 03 33 09 015 Star li te +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. + 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 33 09 019 Star li te CR39 me nis cus +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag

21 03 03 33 09 023 Ak tív +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/-8,25-10,00 D mû anyag

21 03 03 33 12 010 Ak tív +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/-10,25-13,00 D mû anyag

21 03 03 33 12 013 Star li te +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. + 10.25 - 13.00 D mû anyag

21 03 03 33 12 016 Star li te CR39 me nis cus +2.25 - 4.00 cyl.-ig  Sph.+/- 10.25 - 13.00 D mû anyag 

21 03 03 36 03 001 Du oph tal Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 03 004 CR 39 (Déli) Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 03 007 Te larc 28 Orma Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 03 011 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D-ig mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 03 012 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 03 013 Star li te CR39 exe cu tív Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 03 015 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) Sph. fel sõ rész +/- 0.00-4.00 D mû anyag

21 03 03 36 03 016 Ac tiv Du oph tal Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 03 017 Bifo Te larc 25 Orma Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 03 018 Bifo R 28 Orma Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 03 027 Tobo Bi fo ká lis Ac tiv flat (28)  Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 06 009 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 4.25 - 6.00 D-ig mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 06 010 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 4.25 - 6.00 D-ig mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 06 011 Star li te CR39 exe cu tív Sph. fel sõ rész +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 06 013 Ac tiv Du oph tal Sph. fel sõ rész +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 09 001 Du oph tal Sph. fel sõ rész +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 09 006 Sola CT 28 Sph. fel sõ rész +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 09 010 Se lec ta FT28 Sph. fel sõ rész +/- 6.25 - 7.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 09 011 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 6.25 - 8.00 D-ig mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 09 012 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 6.25 - 8.00 D-ig mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 09 013 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) Sph. fel sõ rész +/- 6.25-8.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 09 014 Ac tiv Du oph tal Sph. fel sõ rész +/- 6.25 - 8.00 D-ig mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 09 021 Tobo Bi-Li te Sph. fel sõ rész +/- 6,25 - 8,00 D mû anyag egye nes bi fo ca lis

21 03 03 36 12 001 In cas Len ti lux DF 22 Sph. fel sõ rész +/- 8,25 - 10,00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 12 004 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 8.25 - 10.00 D-ig mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 36 12 005 Star li te CR39 Sph. fel sõ rész +/- 8.25 - 10.00 D-ig mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 12 006 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) Sph. fel sõ rész +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 12 013 Du oph tal 4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 8,25 - 9,00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 36 15 005 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) Sph. fel sõ rész +/- 10.50 - 12.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 36 18 004 Ome ga Orma Sph. fel sõ rész +/- 12.25 - 20.00 D-ig mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 03 003 Sola CT 28 + 4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 0,00 - 4,00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 39 03 006 CR 39 (Déli) +4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/-0,00 - 4,00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis karc -
men te sí tõ ré teg gel

21 03 03 39 03 009 Star li te CR39 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 39 03 010 Star li te CR39 4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 39 03 011 Star li te CR39 exe cu tív 4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 03 015 Bifo Te larc 25 Orma +4.00 cyl.-ig+Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

2008/11. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 541



ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se

21 03 03 39 03 016 Bifo R 28 Orma +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 03 019 D28 Flat Top TR +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 0.00 - 4.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 06 005 Bi-Li te + 4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag egye nes bi fo ca lis

21 03 03 39 06 011 Star li te CR39 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 39 06 012 Star li te CR39 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 39 06 013 Star li te CR39 exe cu tív +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 4.25 - 6.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 06 025 Tobo Bi-Li te +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 4,25 - 6,00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 09 006 Bi-Li te +4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 6,25-8,00 D mû anyag egye nes bi fo ca lis

21 03 03 39 09 011 Star li te CR39 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 6.25 - 8.00 D mû anyag pajzs bi fo ca lis

21 03 03 39 09 012 Star li te CR39 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 6.25 - 8.00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 39 12 002 Du oph tal +4,00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 8,25 - 10,00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 39 12 003 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 12 004 Star li te CR39 +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 8.25 - 10.00 D mû anyag kör bi fo ca lis

21 03 03 39 15 005 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 10.50-12,00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 39 18 006 Bi fo ká lis Ac tiv flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. fel sõ rész +/- 12.5-20.00 D mû anyag bi fo ca lis

21 03 03 42 03 003 Matt súly (Me ta co lor)

21 03 03 42 06 003 Plan súly (Me ta co lor)

21 03 03 45 03 004 Priz ma de cent rá lás üveg len csé re fel ár (Nop ti ker)

21 03 03 45 06 001 Priz ma de cent rá lás mû anyag len csé re fel ár (Es si lor Op ti ka)

21 03 03 48 03 005 Ma gas cy lin der üveg len csé re fel ár (Nop ti ker)

21 03 03 48 06 004 Ma gas cy lin der mû anyag len csé re fel ár (Nop ti ker)

21 03 03 51 06 001 Len ti cu la ris fel ár mû anyag len csé re (Déli Op ti ka)

21 03 03 51 06 002 Len ti cu la ris fel ár mû anyag len csé re (Carl Ze iss Aa len)

21 03 03 51 06 003 Len ti cu la ris fel ár mû anyag len csé re (Nop ti ker)

21 03 03 54 03 005 Szí ne zés üveg len csé re (op ti kus ki vi te le zés)

21 03 03 54 06 004 Szí ne zés mû anyag len csé re (Nop ti ker)

21 03 03 54 06 010 Szí ne zés mû anyag len csé re (op ti kus ki vi te le zés)

21 03 03 57 03 001 Ke mény ré teg be vo nat mû anyag len csé re (Nop ti ker)

21 03 03 57 03 003 Ke mény ré teg be vo nat mû anyag len csé re (Es si lor Op ti ka)

21 03 03 60 03 002 Tük rö zõ dés men tes be vo nat üveg len csé re (Hoya Lens)

21 03 03 60 03 004 Tük rö zõ dés men tes be vo nat üveg len csé re (op ti kus ki vi te le zés)

21 03 03 60 06 003 Tük rö zõ dés men tes be vo nat mû anyag len csé re (Carl Ze iss Aa len)

21 03 03 63 03 002 Ke mény ré teg- és tük rö zõ dés men tes be vo nat mû anyag len csé re (Me tal co lor)

21 03 03 63 03 007 Ke mény ré teg- és tük rö zõ dés men tes be vo nat mû anyag len csé re (op ti kus ki vi te le zés)

21 03 06 03 03 005 Fo cus (uni ver zá lis) fröccs ön tött

21 03 06 03 03 014 1001 tí pu sú fel nõtt fér fi fröccs ön tött mû anyag szem üveg ke ret (ROYAL)

21 03 06 03 03 015 1002 tí pu sú fel nõtt nõi fröccs ön tött mû anyag szem üveg ke ret (ROYAL)

21 03 06 06 03 001 Jum bo/FSz (uni ver zá lis) mart

21 03 06 06 03 002 CRIS 101 (uni ver zá lis) fröccs ön tött

21 03 06 06 03 003 CRIS 115 (uni ver zá lis) fröccs ön tött

21 03 06 06 03 004 CRIS 124 (uni ver zá lis) fröccs ön tött

21 03 06 06 03 005 CRIS 228 (uni ver zá lis) fröccs ön tött

21 03 06 06 03 006 CRIS 133 (uni ver zá lis) fröccs ön tött

21 03 06 06 03 007 CRIS 135 (uni ver zá lis) fröccs ön tött

21 03 06 06 06 001 VUK-Vic to ry
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21 03 06 06 06 002 CRIS 101 (uni ver zá lis) fröccs ön tött

21 03 06 06 06 003 CRIS 133 (uni ver zá lis) fröccs ön tött

21 03 06 06 06 004 CRIS 135 (uni ver zá lis) fröccs ön tött

21 03 06 09 03 001 Or to péd

21 03 09 03 03 002 PMMA cor ne a lis Sph. +/- 32.00 D (Soft & Hard Lens)

21 03 09 03 06 001 PMMA cor ne a lis ap ha ki as Sph. +8.00 D-tól +32.00 D (SE I. Sz Kl)

21 03 09 03 09 001 PMMA cor ne a lis ke ra to co nu sos Sph. +/- 32.00 D (SE I. Sz Kl)

21 03 09 06 03 001 Rap ha el Sph +/- 5.00 D

21 03 09 06 03 004 Eu ro Perm 60 Sph. +/-5.00 D

21 03 09 06 06 001 Rap ha el Sph. +/-11.00 - +/-25.00 D

21 03 09 06 06 002 Rap ha el Sph. +/-25.50 - +/-30.00 D

21 03 09 06 06 005 Poly con Sph. +/-5.00 D fe lett

21 03 09 06 09 002 Rap ha el Sph. +/- 25.00 D ke ra to co nu sos

21 03 09 09 03 001 Edge III. REGULAR Sph. -0.25 - -8.00 D

21 03 09 09 03 002 Edge III. REGULAR Sph. +0.25 - +5.00 D

21 03 09 09 03 004 Edge III. XT,THIN Sph. -0.25 - -8.00 D

21 03 09 09 03 007 Edge III. REGULAR Sph. +5.50 - +8.00 D

21 03 09 09 03 008 Ver sasc ri be Sph. -0.25 - -8.00 D

21 03 09 09 03 010 Hema Sph. +/- 8.00 D

21 03 09 09 06 001 Hema Sph. -12.50 - -20.00 D

21 03 09 09 06 002 Edge III. REGULAR Sph. -8.50 - -35.00 D

21 03 09 09 06 005 Edge III. REGULAR Sph. +8.50 - +35.00 D

21 03 09 09 06 006 Ver sasc ri be Sph. -8.50 - -10.00 D

21 03 09 09 06 007 Hema Sph. +/- 8.00 D fe lett

21 03 09 12 03 002 Edge III. 55 hosszí tott vi se le tû Sph. -8.00 - +5.00 D

21 03 09 12 06 001 Re vo lu ti on Sph. +/- 8.00 D fe lett

21 03 09 12 06 002 Bio-Cur ve Sph. +/- 8.00 D fe lett

21 03 09 12 06 004 Du ra soft D3 Sph. +/- 8.00 D fe lett

21 03 09 12 06 006 Du ra soft 3 Li te Tint Sph +/-8.00 D

21 03 09 12 06 007 Hyd ro fit 55 Sph. +/- 20.00 D

21 03 09 12 06 009 Om nif lex Sph. +/- 20.00 D

21 03 09 12 06 010 Proc le ar Sph. +/-35.00 D

21 03 09 12 06 011 RE 55 Sph. +/- 20.00 D

21 03 09 15 03 001 Bio-Cur ve cyl. 0,75 - 3,00 Sph. -0.50 - -20.00 D

21 03 09 15 03 002 Bio-Cur ve cyl. 0,75 - 3,00 Sph. +0.50 - +10.00 D

21 03 21 03 06 001 Ga li lei-Sys tem 2,2 X 

21 03 21 03 09 001 Matt elõ tét

21 03 21 03 12 001 Elõ tét len cse 3.0 D-16.0 D-ig

21 03 21 03 15 001 For ma sab lon cen tí ro zó val

21 03 21 03 18 001 Alá tét 6 db

21 03 21 04 03 001 Szfé ri kus kor rek ció

21 03 21 04 06 001 Tó ri kus kor rek ció

21 03 21 04 09 001 Fan tom len cse

21 03 21 04 12 001 Elõ tét len cse 2 X, 3 X, 4 X

21 03 21 04 15 001 Elõ tét len cse 5 X, 6 X, 8 X
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21 03 21 04 18 001 Elõ tét len cse 10 X, 12 X

21 03 21 04 21 001 Matt elõ tét len cse

21 03 21 04 24 001 Bifó elõ tét len cse 2 X, 3 X, 4 X

21 03 21 06 15 001 Elõ tét len cse matt

21 03 21 07 03 001 Kep ler mo no cu lar táv csõ 6x16

21 03 21 07 03 002 Kep ler mo no cu lar táv csõ 2,8 x 9

21 03 21 07 03 004 Kep ler mo no cu lar táv csõ 4,2 x 10

21 03 21 09 03 001 Spe ci á lis hor do zó ke ret

21 03 21 12 03 001 Spe ci á lis szem üveg tok

21 03 39 03 03 009 Sa uf lon Del ta tá ro ló ol dat 110 ml ke mény kon takt len csé hez

21 03 39 06 03 009 Op ti-Free Exp ress ol dat 120 ml

21 03 39 06 06 002 Uni zy me 12 tab lets 

21 03 39 09 03 001 Op ti-Free Case Gre en ko sa ras tok

21 45 03 03 03 06 002 Pho nak Ast ro MC-EH-CIC

21 45 03 03 03 06 004 Re so und CC 4

21 45 03 03 03 06 005 Unit ron So und F/X Pro CIC

21 45 03 03 03 06 007 Pro to ne CIC AGC

21 45 03 03 03 06 009 Si e mens Swing CIC SM

21 45 03 03 03 06 010 Ber na fon AF 400 CIC

21 45 03 03 03 06 011 Vic to fon V5 PRO 1 M CIC

21 45 03 03 03 06 012 Pu re to ne CIC 2010-ESPII

21 45 03 03 03 09 001 Si e mens Pic co lo GRAN-D CIC

21 45 03 03 03 12 002 Bel to ne In vi sa Po la ra

21 45 03 03 03 12 004 Star key CIC Se qu el II

21 45 03 03 03 15 001 Oti con Digi Life COM CIC

21 45 03 03 03 15 002 Star key Pri va to Ge mi ni

21 45 03 03 03 15 003 Se mi na Semo EVO CIC

21 45 03 03 03 15 004 Vic to fon Vi tal Plus CIC

21 45 03 03 03 15 005 Vic to fon Qu ar tet CIC

21 45 03 03 03 15 007 Vi en na to ne New Tone CIC

21 45 03 03 03 18 001 Oti con Digi Fo cus CIC

21 45 03 03 03 21 001 Can ta 710

21 45 03 03 03 21 002 Wi dex Sen so Díva SD-CIC

21 45 03 03 06 03 001 Pho nak Inca AF-SC

21 45 03 03 06 03 002 Vic to fon Mis te ry Class D

21 45 03 03 06 03 003 Pu re to ne CIC2010-K

21 45 03 03 06 15 001 Se mi na SMC EVO CIC

21 45 03 03 06 18 001 Pho nak Aero 11 CIC

21 45 03 03 06 18 003 Vic to fon Sil ver CIC

21 45 03 03 06 18 004 Si e mens In tu is CIC

21 45 03 06 03 03 003 Unit ron Vis ta

21 45 03 06 03 03 004 Ber na fon Opus 2 ITC AGC-0

21 45 03 06 03 03 007 Pu re to ne C2005-K

21 45 03 06 03 06 001 Oti con Ergo Mini Ca nal

21 45 03 06 03 06 007 Si e mens Swing CT
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21 45 03 06 03 06 008 Si e mens Swing CS

21 45 03 06 03 06 009 Vic to fon V5 PRO 1M ca nal

21 45 03 06 03 06 010 Oti con Ergo Ca nal

21 45 03 06 03 09 002 Si e mens Pic co lo Grand-D CT

21 45 03 06 03 12 003 Wi dex Bra vo B2X

21 45 03 06 03 12 005 Star key CC Se qu el II

21 45 03 06 03 15 007 Vi en na to ne New Tone ITC

21 45 03 06 03 18 001 Da na lo gic 501 D

21 45 03 06 03 18 005 Wi dex Sen so P8X

21 45 03 06 03 18 010 Ber na fon Smi le 310 ITC

21 45 03 06 03 18 011 Ber na fon Smi le 321 ITC

21 45 03 06 03 21 001 Can ta 730

21 45 03 06 03 21 002 Oti con Adap to ITE Di rect

21 45 03 06 03 21 004 Wi dex Sen so Díva SD-XM

21 45 03 06 06 03 001 Da na vox 131 AGC I

21 45 03 06 06 03 002 Pro to ne XP AGC

21 45 03 06 06 03 004 Vic to fon V6 Class D

21 45 03 06 06 03 006 Pu re to ne WE-B

21 45 03 06 06 03 008 Star key CE HDP

21 45 03 06 06 06 002 Bel to ne Ope ra Plus CSP IIP

21 45 03 06 06 06 004 Da na vox 501VS

21 45 03 06 06 06 005 Oti con Ergo Con cha

21 45 03 06 06 06 011 Vic to fon V5 PRO 1M con cha

21 45 03 06 06 12 001 Star key CE Se qu el II

21 45 03 06 06 15 002 Star key CE Ge mi ni

21 45 03 06 06 15 003 Star key CC Ge mi ni

21 45 03 06 06 15 004 Se mi na SMC EVO

21 45 03 06 06 15 005 Vic to fon Vi tal Plus con cha

21 45 03 06 06 18 001 Star key CC Axent MM

21 45 03 06 06 18 005 Re so und EZ5

21 45 03 06 06 21 001 Oti con Adap to ITE

21 45 03 06 06 21 003 Unit ron Ne xus FS

21 45 03 06 06 21 004 Vic to fon Sil ver Di rekt

21 45 03 06 06 21 005 Si e mens Ci e lo 2 IT

21 45 06 03 03 004 Star key SM AGC

21 45 06 03 03 007 Vi en na to ne 132

21 45 06 03 06 001 Da na vox 163VS

21 45 06 03 06 002 Oti con Swift 70

21 45 06 03 06 003 Oti con Swift 70+

21 45 06 03 06 004 Ber na fon Au di of lex 100

21 45 06 03 09 001 Wi dex Di gi tal A3

21 45 06 03 09 002 Wi dex Di gi tal A4

21 45 06 03 12 003 Wi dex Bra vo B1

21 45 06 03 12 006 Wi dex Bra vo B2

21 45 06 03 15 001 Oti con Digi Life COM Com pact
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21 45 06 03 18 001 Da na lo gic 163 D

21 45 06 03 18 003 Re so und BT 5

21 45 06 03 18 007 Wi dex Sen so P8

21 45 06 03 21 001 Can ta 770D

21 45 06 06 03 001 Pu re to ne PT 5AGC

21 45 06 06 03 005 Da na vox 143 AGC I

21 45 06 06 03 008 Da na vox 143 V

21 45 06 06 03 018 Unit ron UM 60 AGC0

21 45 06 06 03 025 Ber na fon Opus 2 Mini BTE

21 45 06 06 06 001 Oti con Ergo BTE

21 45 06 06 06 002 Oti con Swift 90

21 45 06 06 06 003 Oti con Swift 90+

21 45 06 06 06 006 Si e mens Swing S1+

21 45 06 06 06 007 Si e mens Swing S2 P+

21 45 06 06 06 008 Si e mens Swing S3+

21 45 06 06 06 009 Ber na fon Au di of lex AF 112 VC

21 45 06 06 06 010 Han sa ton Dixy 49

21 45 06 06 06 011 Han sa ton Dixy 49 P

21 45 06 06 09 001 Si e mens Pho e nix 103

21 45 06 06 09 002 Si e mens Pho e nix 203

21 45 06 06 12 002 Bel to ne D71 HP Po la ra

21 45 06 06 12 003 Wi dex Bra vo B32

21 45 06 06 12 005 In teg ra VD

21 45 06 06 15 002 Vi en na to ne New Tone BTE

21 45 06 06 15 006 Vic to fon Qu ar tet BTE

21 45 06 06 15 007 Pu re to ne In teg ra VD

21 45 06 06 18 004 Star key Axent MM

21 45 06 06 18 007 Ber na fon Smi le 110 BTE

21 45 06 06 18 008 Ber na fon Smi le 115 BTE DM

21 45 06 06 18 010 Han sa ton Ac tí vo 49 2C II

21 45 06 06 18 011 Han sa ton Ac tí vo 49 2C VC

21 45 06 06 18 012 Si e mens In tu is Dir

21 45 06 06 18 013 Si e mens In tu is S Dir

21 45 06 06 21 001 Oti con Adap to BTE

21 45 06 06 21 002 Pho nak Cla ro 211 DAZ

21 45 06 06 21 008 Si e mens Ci e lo 2 P Life

21 45 06 09 03 002 Pho nak Clas si ca PPCL P

21 45 06 09 06 001 Ber na fon AF 120

21 45 06 09 09 001 Si e mens Pho e nix 303

21 45 06 12 03 001 Star key BC 1

21 45 09 03 03 001 Pu re to ne Gam ma 100 S

21 45 09 03 03 003 Pu re to ne Beta PP

21 45 12 03 03 002 Si e mens Vita 168 PP

21 45 12 03 03 003 Ri o net HA 72 P

21 45 24 03 03 001 Ke mény fül il lesz ték
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21 45 24 03 06 001 Fél ke mény fül il lesz ték

21 45 24 03 09 001 Ru gal mas PVC fül il lesz ték

21 45 24 03 12 001 Szi li kon fül il lesz ték

21 45 24 03 15 001 Kom bi nált fül il lesz ték

21 45 24 06 03 001 Vé kony csõ

21 45 24 06 06 001 Kö ze pes csõ

21 45 24 06 09 001 Vas tag csõ

21 45 24 06 12 001 Pá ra men tes csõ

21 45 24 06 15 001 Lib by Horn csõ

21 45 24 06 18 001 Bak ke Horn csõ

21 45 24 06 21 001 Szel lõ zõ fu rat du gó val

21 45 24 06 24 001 Fém be tét

21 45 24 06 27 001 An ti al ler gi ás be vo nat

21 45 24 09 03 001 Il lesz ték mo dul hoz

21 45 24 09 06 001 Ház

21 45 24 09 09 001 Ház

21 45 24 12 03 001 Egyé ni védõ fül il lesz ték

21 45 27 03 03 001 Var ta 1,5 V-os Me dEl imp lan tá tum hoz

21 45 27 03 06 007 Var ta V40 Ni.MH

21 45 27 03 09 001 Var ta 9 V-os Me dEl imp lan tá tum hoz

21 45 27 06 03 001 Pho nak ak ku mu lá tor el len õr zõ

21 45 27 06 06 002 Vic to fon di gi tá lis ener gia for rás tesz te lõ

21 45 27 06 06 004 Pro to ne elem mérõ

21 45 27 06 06 005 Pu re to ne di gi tá lis elem mé rõ

21 45 27 06 06 006 Ge ers elem mé rõ

21 45 27 09 03 001 Wi dex ak ku mu lá tor töl tõ

21 45 27 12 03 002 Var ta 675

21 45 27 12 03 004 Ac ti va ir 675

21 45 27 12 03 005 Ra y o vac 675

21 45 27 12 03 007 Pa na so nic 675

21 45 27 12 03 015 Re na ta ZA 675

21 45 27 12 04 002 Ra y o vac Ext ra High Po wer Med-El di gi tá lis imp lan tá tum hoz

21 45 27 12 06 001 Var ta 312

21 45 27 12 06 002 Ra y o vac 312

21 45 27 12 06 003 Pa na so nic 312

21 45 27 12 06 013 Re na ta ZA 312

21 45 27 12 09 002 Var ta 13

21 45 27 12 09 004 Ra y o vac 13

21 45 27 12 09 006 Pa na so nic 13

21 45 27 12 09 013 Re na ta ZA 13

21 45 27 12 12 002 Var ta 10

21 45 27 12 12 004 Ra y o vac 10

21 45 27 12 12 013 Re na ta ZA 10

21 45 27 12 15 001 Ra y o vac 5

21 45 27 12 18 001 Var ta 4006 LR 6
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21 45 27 12 18 002 Pa na so nic LR 6

21 45 27 12 18 003 GP LR 6

21 45 30 03 03 001 Si e mens gyá ri il lesz ték

21 45 30 06 03 001 GN Re So und két pó lu sú zsi nór

21 45 30 06 03 002 Wi dex két pó lu sú zsi nór

21 45 30 06 03 003 Oti con két pó lu sú zsi nór

21 45 30 06 06 001 Si e mens há rom pó lu sú zsi nór

21 45 30 06 06 002 Wi dex há rom pó lu sú zsi nór

21 45 30 06 06 003 Oti con há rom pó lu sú zsi nór

21 45 30 06 06 007 Da na vox há rom pó lu sú zsi nór

21 45 30 06 09 001 Vi en na to ne „Y” zsi nór

21 45 30 09 03 001 Vi en na to ne szem üveg elõ rész

21 45 30 09 06 001 Vi en na to ne szem üveg vak szár

21 45 30 09 09 001 Vi en na to ne szem üveg szár tol da lék

21 45 30 12 03 001 Wi dex csont ve ze té ses hall ga tó (2)

21 45 30 12 06 002 Wi dex csont ve ze té ses hall ga tó (3)

21 45 30 12 06 003 Oti con csont ve ze té ses hall ga tó (3)

21 45 30 15 03 003 Wi dex lég ve ze té ses hall ga tó (2)

21 45 30 15 06 001 Da na vox lég ve ze té ses hall ga tó (3)

21 45 30 15 06 002 Wi dex lég ve ze té ses hall ga tó (3)

21 45 30 18 03 001 Vi en na to ne fej pánt

21 45 30 21 03 001 Si e mens szem üveg adap ter

21 45 30 24 03 001 Pho nak au dio pa pucs

21 45 30 24 06 002 Wi dex zsi nór

21 45 30 27 03 007 Pro to ne ste toc lip

21 45 30 30 03 001 Vi en na to ne kö nyök Y 40

21 45 30 30 03 006 Oti con kö nyök

21 45 30 30 03 007 Ber na fon kö nyök

21 45 30 36 03 001 H 1 éb resz tõ óra

21 45 30 36 06 001 Hang ér zé ke lõ egy ség H 1 éb resz tõ órá hoz

21 45 30 36 09 001 K 1 kö zö sí tõ egy ség H 1 éb resz tõ órá hoz

21 45 30 36 12 001 Sze relt ve ze ték 5 m-es

21 45 30 36 15 001 Sze relt ve ze ték 10 m-es

21 45 30 36 18 001 Sze relt ve ze ték 15 m-es

21 45 30 37 21 001 LISA Com bi II + Lisa Time S kom bi ná ció

21 45 30 37 21 002 Bell mann & Sym fon kom bi ná ció

21 45 30 37 21 003 Pro to ne Flash kom bi ná ció

21 45 30 39 03 001 Per so nic gyá ri il lesz ték

21 45 30 42 03 001 INDI-5 in duk tív hur kos erõ sí tõ

21 45 30 42 06 001 Mi ra fon te le fon hal lás sé rül tek ré szé re
”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

9/2008. (I. 24.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi

közlekedési szolgáltatások fejlesztésére
igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

E ren de let sze rin ti tá mo ga tás cél ja a kis tér sé gi köz le ke -
dé si szol gál ta tá sok (kü lö nö sen a fa lu- és ta nya gond no ki
szol gál ta tá so kat, a továb biak ban együtt: szol gál ta tás) fej -
lesz té sé nek tá mo ga tá sá val a hát rá nyos hely ze tû, szol gál ta -
tás hi á nyos kis te le pü lé sek és ta nyák esély egyen lõ sé gé nek
nö ve lé se, az ott élõk élet fel té te le i nek ja ví tá sa, a köz szol -
gál ta tá sok hoz való hoz zá ju tás és a szo ci á lis alap el lá tá sok
ki épí té sé nek elõ se gí té se, a te le pü lé sek szol gál ta tá si funk -
ci ó i nak bõ ví té se, kö zös ség fej lesz tés, va la mint jobb élet -
mi nõ ség el éré se.

Fogalommeghatározás

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) kis tér sé gi köz le ke dé si szol gál ta tá sok: e ren de let

1. szá mú mel lék le te sze rin ti föld raj zi te rü le ten, egy adott
te le pü lé sen vagy együtt mû kö dõ te le pü lé sek, il let ve ta nyás 
tér ség(ek) te rü le tén kü lö nö sen az aláb bi szol gál ta tá sok el -
lá tá sa: köz re mû kö dés az ét kez te tés ben, a házi se gít ség -
nyúj tás ban, a kö zös sé gi és szo ci á lis in for má ci ók szol gál ta -
tá sá ban; az egész ség ügyi el lá tás hoz való hoz zá ju tás biz to -
sí tá sa (há zi or vo si ren de lés re, va la mint egyéb egész ség -
ügyi in téz mény be szál lí tás, gyógy szer ki vál tás, gyó gyá sza -
ti se géd esz kö zök höz való hoz zá ju tás biz to sí tá sa); óvo -
dás-, is ko lás ko rú gyer me kek, nyug dí jas ko rú ak szál lí tá sa;
kö zös sé gi, mû ve lõ dé si, sport-, sza bad idõs te vé keny sé gek,
egyé ni hi va ta los ügyek in té zé sé nek szer ve zé se, se gí té se;

la kos sá gi igé nyek to váb bí tá sa; a fa lu- és ta nya gond no ki
szol gá lat mû köd te té sé vel kap cso la tos te en dõk el lá tá sa;
va la mint egyéb alap szol gál ta tá sok biz to sí tá sá ban való
köz remûködés, 

b) non pro fit szer ve zet: a köz hasz nú szer ve ze tek rõl
 szóló 1997. évi CLVI. tör vény 2.  § (1) be kez dé sé nek
a), b), d), g), va la mint k) pont ja sze rin ti szer ve zet.

A támogatás tárgya, mértéke,
az elszámolható kiadások

3.  §

(1) Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igény be:
a) új szol gál ta tás lét re ho zá sa, va la mint a már mû kö dõ

szol gál ta tás kap csán új gép jár mû be szer zé sé re;
b) a be szer zett gép jár mû aka dály men te sí té sé re;
c) a biz ton sá gos köz le ke dés fel té te le it meg te rem tõ – az

1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott – ki egé szí tõ esz kö -
zök, be ren de zé sek be szer zé sé re.

(2) Az (1) be kez dés b) és c) pont já ban meg ha tá ro zott
esz kö zök be szer zé se ki zá ró lag az (1) be kez dés a) pont já -
ban meg ha tá ro zott gép jár mû be szer zés sel együtt ké rel -
mez he tõ.

(3) El szá mol ha tó ki adá sok az aláb bi ak:
a) a tá mo ga tott célt szol gá ló gép jár mû be szer zé si ér té -

ke;
b) a be szer zett gép jár mû át ala kí tá sá nak, aka dály men te -

sí té sé nek költ sé ge;
c) a biz ton sá gos köz le ke dés fel té te le it meg te rem tõ ki -

egé szí tõ esz kö zök költ sé ge.

4.  §

(1) A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb 40 000 eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg.

(2) A tá mo ga tás ará nya az összes el szá mol ha tó ki adás
100%-a.

A támogatás igénybevételének feltételei

5.  §

(1) Tá mo ga tás ra jo go sult az e ren de let 1. szá mú mel lék -
le te sze rin ti te le pü lé sen mû kö dõ te le pü lé si ön kor mány zat,
ön kor mány za ti tár su lás, va la mint szék hellyel, il let ve te -
lep hellyel ren del ke zõ non pro fit szer ve zet (a továb biak -
ban: ügy fél).

(2) Az e ren de let 1/a. szá mú mel lék le te sze rin ti te le pü lé -
sen mû kö dõ, va la mint szék hellyel, il let ve te lep hellyel ren -
del ke zõ ügy fél ese tén csak a te le pü lés kül te rü le tén (ta nyás
tér sé gé ben) meg va ló su ló fej lesz tés tá mo gat ha tó.
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(3) A be szer zés ál tal meg va ló su ló fej lesz tés nek a fa lu-
és ta nya gond no ki szol gál ta tás ese tén a sze mé lyes gon dos -
ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyek szak mai fel ada ta i ról
és mû kö dé sük fel té te le i rõl  szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM
ren de let nek meg fe le lõ szak mai prog ra mon kell ala pul nia.

(4) A (3) be kez dés tõl el té rõ szol gál ta tás ese tén a be szer -
zés ál tal meg va ló su ló fej lesz tés szak mai prog ram já nak tar -
tal maz nia kell:

a) a szol gál ta tás cél ját, fel ada tát, 
b) az el lá tot tak kö rét, 
c) a fel adat el lát ás szak mai tar tal mát, mód ját, a biz to sí -

tott szol gál ta tá sok for má it, kö rét, rend sze res sé gét, 
d) a szol gál ta tás igény be vé te lé nek mód ját, 
e) a szol gál ta tó és az igény be vevõ kö zöt ti kap cso lat -

tar tás mód ját, 
f) az el lá tot tak és a szo ci á lis szol gál ta tást vég zõk jo ga i -

nak vé del mé vel kap cso la tos sza bá lyo kat, 
g) a szol gál ta tás ról  szóló tá jé koz ta tás he lyi mód ját.

(5) A be szer zen dõ gép jár mû nek leg alább 8+1 fé rõ he -
lyes, egy te rû, leg alább 100 LE mo tor tel je sít mé nyû, há tul -
nyí ló aj tós, a Gép jár mû ka ta ló gus a kis tér sé gi köz le ke dé si
szol gál ta tá sok fej lesz té sé hez címû, az Irá nyí tó Ha tó ság
(a továb biak ban: IH) ál tal hi va ta los köz le mény for má já -
ban ki adan dó, leg ké sõbb a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá -
ra nyit va álló idõ szak elsõ nap ját meg elõ zõ mun ka na pig
bõ vít he tõ gép jár mû ka ta ló gus ban meg ha tá ro zott tí pu sú
gép jár mû nek kell len nie.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti köz le mény köz zé té te lét
köve tõen a gép jár mû ka ta ló gus ban nem sze rep lõ gép jár -
mû vek fel vé te le cél já ból az IH ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon az IH-hoz a gép jár mû for gal ma zók ké rel -
met nyújt hat nak be. Az IH a ké re lem rõl an nak be nyúj tá sá -
tól szá mí tott har minc na pon be lül dönt.

(7) A be szer zen dõ gép jár mû nek ren del kez nie kell a biz -
ton sá gos köz le ke dés fel té te le it meg te rem tõ, kö te le zõ en
be épí ten dõ, a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ki egé -
szí tõ esz kö zök kel.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2008. már ci us 1. és 2008. má -
jus 1. kö zött, ezt köve tõen éven te ja nu ár 1. és már ci us 1.
kö zött kell be nyúj ta ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té -
si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal rend sze re sí tett for -
ma nyom tat vá nyon írott for má ban.

(2) Az ügy fél há rom éven te ki zá ró lag egy gép jár mû tá -
mo ga tá sá ra nyújt hat be ké rel met. Az adott tá mo ga tá si ha -
tá ro zat kéz hez vé te lé nek évét kö ve tõ har ma dik nap tá ri év -
ben jo go sult az ügy fél új tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en ki zá ró lag kül te rü le ten
(ta nyás tér ség ben) meg va ló su ló szol gál ta tás ese tén az
ügy fél nap tá ri éven te egy gép jár mû tá mo ga tá sá ra nyújt hat
be ké rel met.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:

a) he lyi ön kor mány zat, il let ve ön kor mány za ti tár su lás
ügy fél ese tén az érin tett ön kor mány zat(ok) kép vi se lõ-tes -
tü le té nek a szol gál ta tás fej lesz tés szük sé ges sé gé rõl  szóló
ha tá ro za tát tar tal ma zó jegy zõ könyv hi te les má so la tát, va -
la mint fel adat át adás ese tén az érin tett ön kor mány zat(ok)
kép vi se lõ-tes tü le té nek ar ról  szóló ha tá ro za tát tar tal ma zó
jegy zõ könyv hi te les má so la tát, hogy a szol gál ta tást más
szer ve zet tel kö tött fel adat el lát ási szer zõ dés ke re té ben
 kívánja mû köd tet ni;

b) non pro fit szer ve zet ügy fél ese tén a be jegy zést iga -
zoló ok irat hi te les má so la tát;

c) az 5.  § sze rin ti szak mai prog ra mot;

d) ta nyá(ka)t érin tõ el lá tás ese tén tér kép váz la tot az
 ellátandó te rü let rõl, az el lá tot tak lét szá má nak feltünteté -
sével;

e) az ér té ke lés hez az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat, do ku men tu -
mo kat.

(5) Az ügy fél nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy

a) az e ren de let alap ján be szer zen dõ gép jár mû re – leg -
ké sõbb az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá ig –
CASCO és kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tást köt és azt az üze -
mel te té si kö te le zett sé gé nek idõ sza ka alatt fenn tart ja;

b) biz to sít ja az e ren de let alap ján be szer zen dõ gép jár -
mû zárt he lyen tör té nõ tá ro lá sát az üze mel te té si kö te le zett -
sé gé nek idõ sza ka alatt;

c) az e ren de let alap ján be szer zett gép jár mû vel a szol -
gál ta tást in gye ne sen lát ja el.

(6) E ren de let alap ján be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem -
hez – az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let 27.  §-ának e) pont já ban fog lal tak tól elté -
rõen – pénz ügyi ter vet nem kell csa tol ni.

A támogatási kérelem elbírálása

7.  §

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH az e ren de let ben meg -
ha tá ro zott fel té te lek sze rint bí rál ja el, és a 3. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott pon to zá si rend szer alap ján vég -
zett ér té ke lés sel, va la mint a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék -
fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb
in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl
 szóló 2007. évi XVII. tör vény 32.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rin ti rang sor ál lí tá sá val dön tést hoz.
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A ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa

8.  §

(1) A ki fi ze té si ké rel met 2008-ban:
a) szep tem ber 1–30.;
b) de cem ber 1–31.

kö zött kell be nyúj ta ni.

(2) A ki fi ze té si ké rel met 2009-tõl kez dõ dõ en éven te:
a) áp ri lis 1–30.;
b) jú li us 1–31.;
c) ok tó ber 1–31.

kö zött kell be nyúj ta ni.

(3) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez csa tol ni kell:
a) új fa lu- és ta nya gond no ki szol gál ta tás lét re ho zá sa

ese tén a ké rel met be fo ga dó ha tó ság ál tal ki adott, a mû kö -
dé si en ge dély be fo ga dá sá ról  szóló iga zo lást, 

b) már mû kö dõ fa lu- és ta nya gond no ki szol gál ta tás
ese tén a mû kö dé si en ge dély hi te les má so la tát, 

c) ha a fa lu- és ta nya gond no ki szol gál ta tást non pro fit
szer ve zet lát ja el, ak kor a fel adat el lát ási szer zõ dés hi te les
má so la tát, 

d) a gép jár mû re vo nat ko zó adás vé te li szer zõ dést vagy
an nak hi te les má so la tát.

Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Ha az ügy fél nem tel je sí ti a 6.  § (5) be kez dé sé nek
b) vagy c) pont já ban fog lal ta kat, ak kor az ügy fél egy al ka -
lom mal, kö te le zett sé gen ként a tá mo ga tá si összeg
30%-ának vissza fi ze té sé re kö te les.

(2) Ha ké sõbb meg ál la pí tás ra ke rül, hogy az ügy fél a
3. szá mú mel lék let Szak mai ré szé nek 1. pont já ban, Szak -
mai fel adat el lát ás ré szé nek 1–5. pont ja i ban, a Komp le xi -
tás ré szé nek 1. pont já ban, va la mint a Ho ri zon tá lis szem -
pon tok ré szé nek 3. pont já ban meg ha tá ro zott pon to zá si
rend szer alap ján ka pott pont szá má nál ke ve sebb pont szám -
ra lett vol na jo go sult, ak kor az ügy fél egy al ka lom mal,
pont szá mon ként a tá mo ga tá si összeg 5%-ának vissza fi ze -
té sé re kö te les.

(3) Ha a ké rel me zõ a 6.  § (5) be kez dé sé ben sze rep lõ fel -
té te lek nek, il let ve a szak mai prog ram já ban vál lalt kö te le -
zett sé ge i nek – az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
jog kö vet kez mény al kal ma zá sa után – az MVH ál ta li fel -
szó lí tást köve tõen 15 na pon be lül nem tesz ele get, ak kor
is mé tel ten az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kö -
vet kez mé nyek al kal ma zan dók.

Záró rendelkezés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 56. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ 
támogatások esetén a fejlesztéssel érintett települések

(5000 fõ alatti vagy 100 fõ/km2 népsûrûség alatti
községek, kivéve a budapesti agglomeráció

településeit és a kistérségi központokat)

Aba li get
Aba sár
Aba ú jal pár
Aba új kér
Aba új lak
Aba új szol nok
Aba új vár
Abda
Abod
Áb ra hám hegy
Acsa
Acsád
Acsa lag
Ács tesz ér
Ad ács
Ádánd
Ad ász te vel
Ador ján há za
Ad or jás
Ág
Ágas egy há za
Ág fal va
Agg te lek
Agya gosszer gény
Ajak
Aka
Akasz tó
Alacs ka
Alap
Alattyán
Al csút do boz
Al deb rõ
Al gyõ
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Ali bán fa
Al ma mel lék
Al más fü zi tõ
Al más há za
Al más ka ma rás
Al más ke reszt úr
Ál mosd
Al só be rec ki
Al só bo gát
Al só dob sza
Al só gagy
Al só mo cso lád
Al só ná na
Al só ne mes apá ti
Al só nyék
Al só örs
Al só pá hok
Al só pe tény
Al só rajk
Al só reg mec
Al só szen ter zsé bet
Al só szen ti ván
Al só szent már ton
Al só szöl nök
Al só szu ha
Al só te le kes
Al só told
Al só új lak
Al só va dász
Amb róz fal va
Anarcs
An docs
An dor nak tá lya
And rás fa
An na völgy
Apá ca tor na
Apagy
Apaj
Apar hant
Apát fal va
Apá tist ván fal va
Apát va rasd
Apc
Ápor ka
Apos tag
Ara nyos apá ti
Ara nyos ga dány
Arka
Arló
Ar nót
Árok tõ
Ár pád ha lom
Ár pás
Ár tánd
Ásott ha lom
Ás vány rá ró

Asza ló
Ász ár
Aszó fõ
Áta
Átány
At kár
At ta la
Bab arc
Bab arc szõ lõs
Ba bó csa
Bá bony me gyer
Ba bos döb ré te
Ba bót
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Bácsszõ lõs
Ba da csony tör de mic
Bag
Ba ga mér
Bag lad
Ba god
Bá gyog szo vát
Baj
Ba ján se nye
Baj na
Ba jót
Bak
Bak há za
Ba kó ca
Ba kon szeg
Ba ko nya
Ba kony bánk
Ba kony bél
Ba kony cser nye
Ba kony gyi rót
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony kú ti
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony pé terd
Ba kony pö lös ke
Ba kony ság
Ba kony sár kány
Ba kony szen ti ván
Ba kony szent ki rály
Ba kony szent lász ló
Ba kony szom bat hely
Ba kony szücs
Ba kony ta má si
Baks
Bak sa
Bak ta kék
Bak tüt tös
Ba lajt
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Ba lás tya
Ba la ton
Ba la to na ka li
Ba la ton be rény
Ba la ton csi csó
Ba la to ne de rics
Ba la to nend réd
Ba la ton feny ves
Ba la ton fõ ka jár
Ba la ton gyö rök
Ba la ton he nye
Ba la ton ke ne se
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton ma gya ród
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton õszöd
Ba la ton ren des
Ba la ton sza ba di
Ba la ton szár szó
Ba la ton sze mes
Ba la ton szent györgy
Ba la ton sze pezd
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Ba la ton új lak
Ba la ton vi lá gos
Ba lin ka
Bal ló szög
Ba lo gu nyom
Ba lo ta szál lás
Bal sa
Bál vá nyos
Bana
Bánd
Bán fa
Bán hor vá ti
Bánk
Bá nok szent györgy
Bán ré ve
Bár
Ba ra bás
Ba racs
Ba racs ka
Bá ránd
Ba ra nya híd vég
Ba ra nya je nõ
Ba ra nya szent györgy
Bar bacs
Bár dud var nok
Bar la hi da
Bár na
Bar nag
Bár so nyos
Ba sal
Bas kó
Báta

Bá ta a pá ti
Baté
Bát mo nos tor
Bá tor
Bá tor li get
Bá tya
Batyk
Bá za ke rettye
Ba zsi
Béb
Be cse hely
Becs ke
Becs ke há za
Becs völ gye
Be deg kér
Bedõ
Bejc gyer tyá nos
Bé kás
Be kecs
Bé kés sám son
Bé késszen tand rás
Be köl ce
Bé la vár
Be lecs ka
Be led
Be leg
Be lez na
Bél me gyer
Be lo i an nisz
Bel sõ sárd
Bel várd gyu la
Benk
Bé nye
Bér
Bér bal ta vár
Ber cel
Be reg da róc
Be reg su rány
Be rek bö ször mény
Be rek für dõ
Be re mend
Be ren te
Be ret
Ber ke nye
Ber kesd
Ber kesz
Ber ne ce ba rá ti
Ber zék
Ber zen ce
Be sen ce
Be se nyõd
Be se nyõ te lek
Be seny szög
Bes nyõ
Besz te rec
Be ze dek
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Be ze nye
Be ze réd
Bezi
Bi csérd
Bi har dancs há za
Bi har nagy ba jom
Bi har tor da
Bi ha rug ra
Bi kács
Bi kal
Biri
Bir ján
Bis se
Boba
Boc föl de
Bo co nád
Bó csa
Bocs ka
Bocs ka i kert
Boda
Bo dajk
Bod mér
Bo do lya bér
Bo don hely
Bo dony
Bo dor fa
Bod rog
Bod rog ha lom
Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Bod ro go la szi
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Bo gács
Bo gád
Bo gád mind szent
Bog dá sa
Bo gyisz ló
Bo gyosz ló
Bojt
Bó ka há za
Bo kod
Bo kor
Bol dog
Bol dog asszony fa
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Bold va
Bol hás
Bol hó
Bon cod föl de
Bony hád va rasd
Bonnya
Bor dány
Bor gá ta

Bor jád
Bo ro ta
Bors fa
Bor sod bó ta
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bor sod szent györgy
Bor sod szi rák
Bor sos be rény
Bor ször csök
Bor za vár
Bos ta
Bot pa lád
Boty ka pe terd
Boz zai
Bo zsok
Bózs va
Bõ
Bõcs
Böde
Bö de há za
Bö göt
Bö gö te
Bö hö nye
Bö köny
Bölcs ke
Bõny
Börcs
Bör zön ce
Bõ sár kány
Bõ szén fa
Bu csa
Bu csu
Bú csú szent lász ló
Bu csu ta
Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Bu gyi
Buj
Bu ják
Bu zsák
Bükk áb rány
Bükk ara nyos
Bükk mo gyo rósd
Bük kösd
Bükk szék
Bükk szen ter zsé bet
Bükk szent ke reszt
Bükk szent már ton
Bükk zsérc
Bü rüs
Büs sü
Büt tös
Cák
Ca kó há za
Cece
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Cé gény dá nyád
Ceg léd ber cel
Ce red
Cher nel há za da mo nya
Ci bak há za
Cikó
Ci rák
Cún
Csa ba csûd
Csa ba sza ba di
Csab di
Csab ren dek
Csá ford já nos fa
Csa holc
Csaj ág
Csá kány
Csá kány do rosz ló
Csák be rény
Csák vár
Csa ná dal ber ti
Csa ná da pá ca
Csa nád pa lo ta
Csá nig
Csány
Csá nyosz ró
Csany te lek
Csa pi
Csa pod
Csár da szál lás
Csar nó ta
Csa ro da
Csá szár
Csá szár töl tés
Csász ló
Csá tal ja
Csa tár
Csa ta szög
Csat ka
Csá voly
Cse bény
Csé cse
Cse göld
Cseh bá nya
Cse hi
Cse hi mind szent
Csém
Cse mõ
Csem pesz ko pács
Csen ge le
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Csen gõd
Csé nye
Cse nyé te
Csép
Csé pa

Csér
Cser di
Cser én fa
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cser hát szen ti ván
Cser ke szõ lõ
Cser kút
Cser nely
Cser szeg to maj
Cser ta la kos
Cser tõ
Csesz nek
Cseszt reg
Cseszt ve
Cse tény
Csév ha raszt
Csib rák
Csi ké ria
Csi kós tõt tõs
Csik vánd
Csin cse
Csip ke rek
Csi tár
Cso bád
Cso baj
Csó ka kõ
Cso ko nya vi son ta
Csok va o mány
Csol nok
Csó lyos pá los
Cso ma
Csom bárd
Cson ka hegy hát
Cson ka mind szent
Cso pak
Csór
Csót
Csö de
Csög le
Csök mõ
Csö köly
Csö mend
Csö mö dér
Csön ge
Csör nye föld
Csö rög
Csö röt nek
Csõsz
Csõ vár
Csur gó nagy mar ton
Dab ronc
Dab rony
Dad
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Dág
Dáka
Dal mand
Da mak
Dá móc
Dán szent mik lós
Dány
Da ra bos hegy
Da rány
Dar nó
Dar nó zse li
Da ru szent mik lós
Dar vas
Dá vod
De ber csény
Deb ré te
Decs
Dé des ta pol csány
Dég
Dej tár
Dem jén
Dencs há za
Dé nes fa
De re kegy ház
Deszk
De tek
Detk
Dinnye ber ki
Di ós be rény
Di ós je nõ
Di ós kál
Di ós visz ló
Doba
Do boz
Dob ri
Dob ron hegy
Dóc
Do ma há za
Do ma szék
Domb egy ház
Domb ira tos
Do mony
Do mosz ló
Dor mánd
Do rog há za
Doz mat
Dö bör hegy
Döb rö ce
Döb rö köz
Döb rön te
Döge
Dö mös
Döm söd
Dör
Dör gi cse
Dö rös ke

Dötk
Dö vény
Drág szél
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va fok
Drá va gár dony
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Drá vasz tá ra
Drá va ta má si
Dré gely pa lánk
Du bi csány
Du dar
Duka
Du na al más
Du na egy há za
Du na fal va
Du na ki li ti
Du na pa taj
Du na re me te
Du na szeg
Du na szek csõ
Du na szent be ne dek
Du na szent györgy
Du na szent mik lós
Du na szent pál
Du na szi get
Du na te tét len
Dus nok
Dúzs
Eber gõc
Ebes
Écs
Ecséd
Ecseg
Ecseg fal va
Ecseny
Edde
Edve
Ege rág
Ege ral ja
Ege ra ra csa
Eger bak ta
Eger bocs
Eger cse hi
Eger far mos
Eger lö võ
Eger sza lók
Eger szó lát
Éger szög
Eger vár

556 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/11. szám



Eger völgy
Egye d
Egyek
Egy há zas den ge leg
Egy há zas fa lu
Egy há zas ger ge
Egy há zas ha rasz ti
Egy há zas he tye
Egy há zas hol lós
Egy há zas ke szõ
Egy há zas ko zár
Egy há zas rá dóc
El lend
Elõ szál lás
En csencs
End re fal va
End rõc
Ene se
Eper jes
Eper jes ke
Ep lény
Epöl
Er dõ bé nye
Er dõ hor vá ti
Er dõ kö vesd
Er dõ kürt
Er dõs má rok
Er dõs mecs ke
Er dõt ar csa
Er dõ te lek
Erk
Ér pa tak
Ér sek csa nád
Ér sek hal ma
Ér sek vad kert
Ér tény
Er zsé bet
Esz tár
Esz te reg nye
Esz ter gály hor vá ti
Ete
Etes
Etyek
Fá bi án há za
Fá bi án se bes tyén
Fá cán kert
Fadd
Fáj
Fajsz
Fan csal
Fa rád
Far kas gye pû
Far kas lyuk
Far mos
Fa ze kas bo da
Fe dé mes

Fe hér tó
Fe hér vár csur gó
Fe ked
Fe ke te er dõ
Fel csút
Fel deb rõ
Fel gyõ
Fel péc
Fel sõ be rec ki
Fel sõ csa tár
Fel sõ dob sza
Fel sõ eger szeg
Fel sõ gagy
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ke le csény
Fel sõ la jos
Fel sõ ma rác
Fel sõ mo cso lád
Fel sõ ná na
Fel sõ nyá rád
Fel sõ nyék
Fel sõ örs
Fel sõ pá hok
Fel sõ pe tény
Fel sõ rajk
Fel sõ reg mec
Fel sõ szen ter zsé bet
Fel sõ szen ti ván
Fel sõ szent már ton
Fel sõ szöl nök
Fel sõ tár kány
Fel sõ te le kes
Fel sõ told
Fel sõ va dász
Fé nyes lit ke
Fe nyõ fõ
Fe renc szál lás
Fer tõ boz
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Fiad
Fil ke há za
Fi tye ház
Fok tõ
Fo lyás
Fonó
Fony
For rás kút
For ró
Föl de ák
Föl des
Fõ nyed
Fu ló kércs
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Fur ta
Füle
Fü lesd
Fü löp
Fü löp há za
Fü löp ja kab
Fü löp szál lás
Fül pös da róc
Für ged
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
Fûz völgy
Gá bor ján
Gá bor ján há za
Ga csály
Ga dács
Ga dány
Gad na
Gá do ros
Ga gya pá ti
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
Ga lam bok
Gal ga gu ta
Gal ga györk
Gal ga hé víz
Gal ga má csa
Gá los fa
Gal vács
Ga más
Gan na
Gánt
Gara
Ga ráb
Ga ra bonc
Ga rad na
Gar bolc
Garé
Gasz tony
Gát ér
Gá va ven csel lõ
Géb er jén
Ge cse
Gé der lak
Gé gény
Ge lej
Ge lé nes
Gel lén há za
Gel se
Gel se szi get
Gem zse
Gen csa pá ti
Gér ce
Ger de

Ge ren dás
Ge ré nyes
Ge resd lak
Ger jen
Ger se ka rát
Geszt
Gesz tely
Gesz te réd
Gé tye
Gic
Gige
Gil ván fa
Gi rincs
Gó gán fa
Go lop
Gom ba
Gom bos szeg
Gór
Gor di sa
Gosz to la
Göd re
Göl le
Gö mör szõ lõs
Gönc rusz ka
Gö nyû
Gör be há za
Gör csöny
Gör csöny do bo ka
Gör ge teg
Gõs fa
Grá bóc
Gu lács
Gu tor föl de
Gya ló ka
Gya nó ge re gye
Gyar mat
Gyé ké nyes
Gye nes di ás
Gye pü ka ján
Gyer mely
Gyód
Gyó ró
Gyö mö re
Gyöngy fa
Gyön gyös fa lu
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös mel lék
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Gyönk
Gyõ rasszony fa
Gyö re
György tar ló
Györ köny
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Gyõr la da mér
Gyõ röcs ke
Gyõr ság
Gyõr sö vény ház
Gyõr sze me re
Gyõr te lek
Gyõ rúj fa lu
Gyõr vár
Gyõr zá moly
Gyugy
Gyu la há za
Gyu laj
Gyu la ke szi
Gyú ró
Gyü gye
Gyü re
Gyû rûs
Hács
Ha gyá ros bö rönd
Ha hót
Haj dú ba gos
Haj dú szo vát
Haj más
Haj más kér
Ha jós
Ha las tó
Ha lá szi
Ha lim ba
Hal maj
Hal ma jug ra
Ha logy
Hang ács
Han gony
Han tos
Ha rasz ti fa lu
Harc
Har ka
Har ka kö töny
Há rom fa
Há rom hu ta
Har sány
Hárs kút
Har ta
Hás ságy
Hé der vár
Hed re hely
He gyesd
He gyes ha lom
Hegy fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát ma róc
Hegy hát sál
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Hegy hát szent pé ter
Hegy kõ

Hegy ma gas
Hegy meg
Hegy szent már ton
Hé ha lom
Hej ce
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
He jõ sza lon ta
He les fa
Hel vé cia
Hen ci da
Hen cse
Her ceg kút
Her ceg szán tó
He réd
Hé reg
He ren csény
He resz nye
Her mán szeg
Her nád
Her nád bûd
Her nád cé ce
Her nád kak
Her nád kércs
Her nád né me ti
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Her nyék
Hét
He te fe jér cse
He tes
Het ve hely
He tye fõ
He ves ara nyos
He ves ve ze kény
Hé víz györk
Hi das
Hi das né me ti
Hi deg kút
Hi deg ség
Hid vé gar dó
Hi mes há za
Hi mod
Hi rics
Ho bol
Ho dász
Hol lád
Hol ló há za
Hol ló kõ
Ho mok bö dö ge
Ho mok ko má rom
Ho mok mégy

2008/11. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 559



Ho mok szent györgy
Ho mo rúd
Hom rogd
Hont
Hor pács
Hort
Hor to bágy
Hor vát her te lend
Hor vát lö võ
Hor vát zsi dány
Hosszú he tény
Hosszú pá lyi
Hosszú pe resz teg
Hosszú víz
Hosszú völgy
Hosz tót
Hot tó
Hõ gyész
Hö vej
Hu gyag
Hu nya
Huny ad fal va
Husz tót
Iba fa
Ibor fia
Igal
Igar
Ig ri ci
Iha ros
Iha ros be rény
Iker vár
Ik lad
Ik lan be rény
Ik lód bör dõ ce
Ik rény
Iliny
Ilk
Il locs ka
Imo la
Im re hegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipacs fa
Ipoly da másd
Ipoly tar nóc
Ipoly töl gyes
Ipoly ve ce
Ireg szem cse
Iro ta
Is pánk
Is ten me ze je
Ist ván di
Isz ka szent györgy
Isz káz
Isz ti mér

Ivád
Iván
Iván battyán
Ivánc
Iván csa
Iván dár da
Iz mény
Izsó fal va
Já gó nak
Ják
Ja kab szál lás
Ják fa
Ják fal va
Jákó
Jánd
Jánk maj tis
Já nos há za
Já nos hi da
Jár dán há za
Jár mi
Jásd
Jász ágó
Jász al só szent györgy
Jász bol dog há za
Jász dó zsa
Jász fel sõ szent györgy
Já szi vány
Jász já kó hal ma
Jász ka ra je nõ
Jász kis ér
Jász la dány
Jász szen tand rás
Jász szent lász ló
Jász te lek
Jéke
Jenõ
Jo ba há za
Job bá gyi
Jós va fõ
Juta
Ka cor lak
Kács
Ka csó ta
Ka jár péc
Ka já szó
Kaj dacs
Ka kasd
Ká kics
Ka kucs
Kál
Ka laz nó
Káld
Kál ló
Kal lósd
Kál ló sem jén
Kál mán csa
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Kál mán há za
Ká lóc fa
Ká loz
Kám
Ka mond
Ka mut
Kánó
Kán tor já no si
Kány
Ká nya
Ká nya vár
Ka polcs
Ká pol na
Ká pol nás nyék
Ka poly
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos pu la
Ka pos új lak
Ka posszek csõ
Ka pos szer da hely
Káp ta lan fa
Káp ta lan tó ti
Kára
Ka rá csond
Ka rád
Kar akó
Ka ra kó ször csök
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ká rász
Kar csa
Kar dos
Kar dos kút
Kar macs
Ká roly há za
Ka ros
Ká sád
Kas kan tyú
Kas té lyos dom bó
Ka sza per
Ka szó
Ka tád fa
Ka ta fa
Ká toly
Katy már
Káva
Ká vás
Ka zár
Kázs márk

Ka zsok
Kecs kéd
Ke hi da kus tány
Kék
Kék cse
Ké ked
Ké kesd
Kék kút
Kel ebia
Ke léd
Ke le mér
Ké les ha lom
Ke le víz
Ke men ce
Ke men dol lár
Ke me nes hõ gyész
Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke me nesszent pé ter
Ke mén fa
Ké mes
Ke mes ta ród fa
Kem se
Ke néz
Ke néz lõ
Ken gyel
Ke nye ri
Ker ca szo mor
Ker cse li get
Ke re csend
Ke re cseny
Ke re ki
Ke rék te le ki
Ke resz té te
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker kás ká pol na
Ker ka szent ki rály
Ker ka tes kánd
Kér sem jén
Ker ta
Ker tész szi get
Ke szeg
Kesz nyé ten
Ke szõ hi deg kút
Kesz tölc
Ke szü
Két bo dony
Két egy há za
Két hely
Két pó
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Két sop rony
Két új fa lu
Két völgy
Kéty
Ke ver mes
Ki li mán
Kim le
Kin cses bá nya
Ki ráld
Ki rály egy há za
Ki rály he gyes
Ki rály szen tist ván
Kis apá ti
Kis apos tag
Ki sar
Ki sasszond
Kis asszony fa
Kis ba bot
Kis bá gyon
Kis bajcs
Kis ba jom
Kis bár apá ti
Kis bár kány
Kis be rény
Kis ber zseny
Kis besz ter ce
Kis bo dak
Kis bu csa
Kis bud mér
Kis csécs
Kis cse hi
Kis csõsz
Kis dér
Kis dob sza
Kis domb egy ház
Kis do rog
Kis ecset
Kis fa lud
Kis fü zes
Kis gör bõ
Kis gya lán
Kis gyõr
Kis haj más
Kis har sány
Kis har tyán
Kis he rend
Kis hó dos
Kis hu ta
Ki sig mánd
Kis ja kab fal va
Kis kas sa
Kis ki nizs
Kis kor pád
Kis kun lac há za
Kis ku tas
Kis láng

Kis lé ta
Kis lip pó
Kis lõd
Kis má nyok
Kis mar ja
Kis ma ros
Kis na mény
Kis ná na
Kis né me di
Kis nyá rád
Kis pa lád
Kis pá li
Kis pi rit
Kis rá kos
Kis ré cse
Kis roz vágy
Kis si ká tor
Kis som lyó
Kis ta má si
Kis ta pol ca
Kis to kaj
Kis tol mács
Kis tor más
Kis tót fa lu
Ki su nyom
Kis var sány
Kis vá sár hely
Kis va szar
Kis vej ke
Ki szom bor
Kis zsi dány
Kis szál lás
Kis szé kely
Kissze ke res
Kis szent már ton
Kis szi get
Kis szõ lõs
Klá ra fal va
Kocs
Ko csér
Ko cso la
Ko csord
Kóka
Ko kad
Ko lon tár
Kom já ti
Kom lód tót fa lu
Kom lósd
Kom lós ka
Ko mo ró
Komp olt
Kon dó
Kon dor fa
Kon do ros
Kóny
Ko nyár
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Kóp há za
Kop pány szán tó
Kor lát
Ko ron có
Kó rós
Kosd
Kós pal lag
Kó taj
Ko vács hi da
Ko vács szé ná ja
Ko vács vá gás
Ko zárd
Koz ma domb ja
Köb lény
Köcsk
Kö kény
Kõ kút
Köl cse
Kö lesd
Köl ked
Köm lõ
Köm lõd
Kö mö rõ
Köm pöc
Kör nye
Kö röm
Kõ rös hegy
Kö rös nagy har sány
Kö rös tar csa
Kõ rös te tét len
Kö rös új fa lu
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Kõ szár hegy
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Köt cse
Köt egyán
Kõ te lek
Kõ vá gó örs
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó töt tös
Kö vegy
Kö ves kál
Krasz nok vaj da
Kulcs
Ku na dacs
Kun ágo ta
Kun ba ja
Kun ba racs
Kun csor ba
Kun fe hér tó
Kun ma da ras
Kun pe szér
Kun szál lás

Kun szi get
Kup
Kupa
Kurd
Ku ri tyán
Kus tán szeg
Ku tas
Ku ta só
Kü bek há za
Kül sõ sárd
Kül sõ vat
Kün gös
Lá bod
Lá ca csé ke
Lad
La dány be ne
Lád be se nyõ
La jos ko má rom
Lak
Lak hegy
La ki te lek
La kó csa
Lány csók
Lá pa fõ
La pán csa
Las kod
Lasz to nya
Lát rány
Lázi
Le ány vár
Lé bény
Le génd
Le gyes bé nye
Léh
Lé nárd da róc
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len gyel
Lep sény
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd
Le sen ce to maj
Let kés
Le vél
Le ve lek
Li bic koz ma
Lic kó va da mos
Li get
Li get fal va
Li pót
Lip pó
Lip tód
Lis pe szen ta dor ján
Li szó
Li tér
Lit ka
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Lit ke
Lócs
Ló kút
Ló nya
Ló rév
Lot hárd
Lo vas
Lo vas be rény
Lo vász he tény
Lo vá szi
Lo vász pa to na
Lõ kös há za
Lövõ
Lö võ pet ri
Luc fal va
Lu dány ha lá szi
Lu das
Lu kács há za
Lul la
Lú zsok
Mád
Ma da ras
Ma do csa
Mag ló ca
Má gocs
Ma gos li get
Magy
Ma gyar al más
Ma gyar atád
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar bóly
Ma gyar csa nád
Ma gyar domb egy ház
Ma gya reg regy
Ma gyar eg res
Ma gyar föld
Ma gyar géc
Ma gyar gencs
Ma gyar her te lend
Ma gyar ho mo rog
Ma gyar ke reszt úr
Ma gyar ke szi
Ma gyar lak
Ma gyar lu ka fa
Ma gyar mecs ke
Ma gyar nád al ja
Ma gyar nán dor
Ma gyar po lány
Ma gyar sar lós
Ma gyar sze csõd
Ma gyar szék
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Ma gyar szom bat fa
Ma gyar te lek
Majs

Ma kád
Mak kos hoty ka
Mak lár
Ma lom sok
Má lyi
Má lyin ka
Mánd
Mán fa
Mány
Mar áza
Mar cal ger ge lyi
Mar cal tõ
Már fa
Má ria ha lom
Má ri a kál nok
Má ri a ké ménd
Má ri a noszt ra
Mar kaz
Márk há za
Már kó
Mar kóc
Mar ko ta bö dö ge
Ma róc
Ma ró csa
Má rok
Má rok föld
Má rok pa pi
Ma ros le le
Már tély
Mar ton fa
Mar to nyi
Mát étel ke
Mát ra bal la
Mát ra de recs ke
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra sze le
Mát ra szen tim re
Mát ra szõ lõs
Mát ra te re nye
Mát ra ve re bély
Má tyás domb
Matty
Má tyus
Máza
Me csek ná dasd
Me csek pö lös ke
Me csér
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me di na
Me gya szó
Me gye híd
Me gyer
Meggyes ko vá csi
Méh ke rék
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Méh te lek
Me ké nyes
Mély kút
Mencs hely
Men de
Méra
Me re nye
Mér ges
Mérk
Mer nye
Mer se vát
Mes ter há za
Mes te ri
Mes ter szál lás
Me szes
Mesz len
Mesz teg nyõ
Me zõ cso ko nya
Me zõd
Me zõ fal va
Me zõ gyán
Me zõ hék
Me zõ ke resz tes
Me zõ ko má rom
Me zõ la dány
Me zõ lak
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Me zõ örs
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Me zõ sze me re
Me zõ szent györgy
Me zõ szi las
Me zõ tár kány
Me zõ zom bor
Mi háld
Mi hály fa
Mi hály ger ge
Mi hály há za
Mi há lyi
Mike
Mi ke bu da
Mi ke ka rá csony fa
Mi ke pércs
Mik ló si
Mi kó fal va
Mi kó há za
Mi kosszép lak
Mi lej szeg
Mi lo ta
Mind szent go di sa
Mind szent kál la
Mi se fa
Mis ke
Misz la

Mo csa
Mo gyo rós bá nya
Mo gyo rós ka
Moha
Mo ho ra
Mol ná ri
Mol na sze csõd
Mol vány
Mo naj
Mo nok
Mó nos bél
Mo nos tor apá ti
Mo nos tor pá lyi
Mon osz ló
Mo nyo ród
Mór ágy
Mó ric gát
Mó ri chi da
Mos dós
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Mozs gó
Mõ csény
Mucs fa
Mu csi
Mú csony
Muhi
Mu ra ke resz túr
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Mur ga
Mu rony
Náb rád
Na dap
Ná dasd
Ná dasd la dány
Ná gocs
Na gya csád
Na gya lá sony
Na gyar
Nagy bajcs
Nagy ba kó nak
Nagy bán he gyes
Nagy ba racs ka
Nagy bar ca
Nagy bár kány
Nagy be rény
Nagy ber ki
Nagy bör zsöny
Nagy bud mér
Nagy cenk
Nagy csány
Nagy csécs
Nagy cse pely
Nagy cser kesz
Nagy dém
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Nagy do bos
Nagy dob sza
Nagy do rog
Nagy ér
Na gyesz ter gár
Nagy fü ged
Nagy ge resd
Nagy gör bõ
Nagy gyi mót
Nagy haj más
Nagy har sány
Nagy he gyes
Nagy hó dos
Nagy hu ta
Na gyig mánd
Na gyi ván
Nagy ka ma rás
Nagy ka por nak
Nagy ka rá csony
Nagy ke re ki
Nagy ke reszt úr
Nagy ki nizs
Nagy kó nyi
Nagy kor pád
Nagy ko zár
Nagy kö ké nyes
Nagy köl ked
Nagy kö rû
Nagy ku tas
Nagy lak
Nagy len gyel
Nagy lóc
Nagy lók
Nagy lózs
Nagy má gocs
Nagy má nyok
Nagy miz dó
Nagy nyá rád
Nagy oro szi
Nagy pá li
Nagy pall
Nagy pe terd
Nagy pi rit
Nagy rá bé
Nagy ra da
Nagy rá kos
Nagy ré cse
Nagy ré de
Nagy rév
Nagy roz vágy
Nagy sáp
Nagy si mo nyi
Nagy sza ká csi
Nagy szé kely
Nagy sze ke res
Nagy szé nás

Nagy szent já nos
Nagy szo koly
Nagy tá lya
Nagy te vel
Nagy ti laj
Nagy tót fa lu
Nagy tõ ke
Nagy út
Nagy var sány
Nagy váty
Nagy vá zsony
Nagy vej ke
Nagy ve leg
Nagy ve nyim
Nagy vis nyó
Nak
Nap kor
Ná rai
Nar da
Na szály
Né gyes
Ne ké zseny
Ne mes apá ti
Ne mes bikk
Ne mes bor zo va
Ne mes bõd
Ne mes bük
Ne mes csó
Nem es déd
Ne mes gör zsöny
Ne mes gu lács
Ne mes hany
Ne mes he tés
Ne mes ke
Ne mes kér
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kis fa lud
Ne mes kocs
Ne mes kol ta
Ne mes lá dony
Ne mes med ves
Ne mes nád ud var
Ne mes nép
Ne mes pát ró
Ne mes rá dó
Ne mes rem pe hol lós
Ne mes sán dor há za
Ne mes vá mos
Ne mes vid
Ne mes vi ta
Ne messza lók
Ne messzen tand rás
Né met bá nya
Né met fa lu
Né met kér
Nem ti
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Nesz mély
Né zsa
Nick
Nik la
Nóg rád
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Nóg rád me gyer
Nóg rád sáp
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Nó ráp
Nosz lop
Nosz vaj
Nova
No vaj
No va jid rány
Nõ tincs
Nyal ka
Nyá rád
Nyár egy há za
Nyár lõ rinc
Nyárs apát
Nyés ta
Nyim
Nyír áb rány
Nyí ra csád
Nyi rád
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír bog dány
Nyír csa holy
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gel se
Nyír gyu laj
Nyí ri
Nyí rib rony
Nyír já kó
Nyír kar ász
Nyír ká ta
Nyír kércs
Nyír lö võ
Nyír már ton fal va
Nyír meggyes
Nyír mi hály di
Nyír pa rasz nya
Nyír pa zony
Nyír pi lis
Nyír tass
Nyír tét
Nyír tu ra
Nyír vas vá ri
Nyom ár
Nyõ gér
Nyu got szen ter zsé bet

Nyúl
Ó bá nya
Óba rok
Ó bu da vár
Ócsárd
Ó fa lu
Ó fe hér tó
Ó föl de ák
Óhíd
Okány
Oko rág
Okor völgy
Olasz
Olasz fa
Olasz fa lu
Olasz lisz ka
Olcs va
Olcs va a pá ti
Old
Ól mod
Ol tárc
Onga
Ónod
Ópá lyi
Ó pusz ta szer
Or bá nyos fa
Orci
Or da cse hi
Or das
Or fa lu
Orfû
Or go vány
Or mánd lak
Or mos bá nya
Oro szi
Orosz ló
Orosz tony
Or ta há za
Osli
Ostf fy asszony fa
Os to ros
Osz kó
Osz lár
Osz to pán
Ózd fa lu
Oz mán bük
Ozo ra
Öcs
Õcsény
Öcsöd
Ökö ri tó fül pös
Ölbõ
Öm böly
Õr
Öreg cser tõ
Öreg lak
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Õr ha lom
Õri ma gya rósd
Ör mé nyes
Ör mény kút
Õr ti los
Ör vé nyes
Õs agárd
Õsi
Öskü
Öt te vény
Öt tö mös
Öt vös kó nyi
Pá cin
Pa csa
Pá csony
Pad ár
Páhi
Páka
Pa kod
Pá kozd
Palé
Pál fa
Pál fi szeg
Páli
Pal ko nya
Pál ma jor
Pál mo nos to ra
Pa lo ta bo zsok
Pa lo tás
Pa loz nak
Pam lény
Pa muk
Pánd
Pan kasz
Pá nyok
Pa nyo la
Pap
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Pap ke szi
Pá poc
Pa pos
Páp rád
Pa rád
Pa rád sas vár
Pa rasz nya
Pa szab
Pász to ri
Pat
Pa tak
Pa ta lom
Pa ta pok lo si
Pat ca
Pát ka

Pa tos fa
Pát ro ha
Pat varc
Pá tyod
Páz mánd
Páz mánd fa lu
Pe cöl
Pécs ba go ta
Pécs de ve cser
Pé csely
Pé csud vard
Pel lérd
Pély
Penc
Pe nész lek
Pén zes gyõr
Pe nyi ge
Pér
Pere
Pe re cse
Pe re ked
Pe re nye
Pe resz nye
Pe resz teg
Per ká ta
Per ku pa
Pe rõ csény
Pe terd
Pé ter hi da
Pé te ri
Pet hõ he nye
Pet ne há za
Pe tõ fi bá nya
Pe tõ fi szál lás
Pe tõ há za
Pe tõ mi hály fa
Pet ri ke resz túr
Pet ri ven te
Pet tend
Pi liny
Pi lis csév
Pi lis ma rót
Pin ce hely
Pin ka mind szent
Pinnye
Pi ri cse
Pir tó
Pis kó
Pit va ros
Pó csa
Po csaj
Pócs pet ri
Po gány
Po gány szent pé ter
Pó ka sze petk
Po lány
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Por csal ma
Por nó apá ti
Po rosz ló
Por pác
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
Pór szom bat
Por va
Pós fa
Po tony
Po tyond
Pö lös ke
Pö lös ke fõ
Pör böly
Pör de föl de
Pöt ré te
Prügy
Pula
Pusz ta apá ti
Pusz ta ber ki
Pusz ta csa lád
Pusz ta csó
Pusz ta do bos
Pusz ta e de rics
Pusz ta fa lu
Pusz ta föld vár
Pusz ta hen cse
Pusz ta ko vá csi
Pusz ta ma gya ród
Pusz ta mér ges
Pusz ta mis ke
Pusz ta mo nos tor
Pusz ta ott la ka
Pusz ta rad vány
Pusz ta sze mes
Pusz ta szent lász ló
Pusz ta szer
Pusz ta vacs
Pusz ta vám
Püs ki
Püs pök hat van
Püs pök mol ná ri
Püs pök szi lágy
Rá ba csa nak
Rá ba csé csény
Rá ba gyar mat
Rá ba híd vég
Rá ba ke cöl
Rá ba pa to na
Rá ba paty
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós

Rá ba ta má si
Rá ba töt tös
Ráb ca ka pi
Rác al más
Rác ke reszt úr
Rád
Rád fal va
Rá dóc köl ked
Ra dos tyán
Ra gály
Raj ka
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Rá kó czi bá nya
Rá kó czi új fa lu
Rák si
Ra mo csa
Ra mo csa há za
Rá polt
Ra pos ka
Rá sony sáp be rencs
Rát ka
Rá tót
Ra vazd
Recsk
Réde
Ré dics
Re géc
Re ge nye
Re göly
Rém
Ré pás hu ta
Rép ce sze me re
Rép ce szent györgy
Rép ce vis
Resz nek
Rét alap
Rét köz be rencs
Rév fü löp
Rév le ány vár
Rezi
Ri cse
Ri gács
Ri gyác
Ri móc
Ri nya be se nyõ
Ri nya ko vá csi
Ri nya szent ki rály
Ri nya új lak
Ri nya új nép
Ro hod
Ro mánd
Rom hány
Ro mo nya
Ró zsa fa
Ro zsály
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Ró zsa szent már ton
Röj tök mu zsaj
Rö nök
Rösz ke
Ru da bá nya
Ru dolf te lep
Rum
Ru zsa
Ság új fa lu
Ság vár
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó gal góc
Sa jó híd vég
Sa jó i ván ka
Sa jó ká pol na
Sa jó ka za
Sa jó ke resz túr
Sa jó lád
Sa jó lász ló fal va
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó ö rös
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri
Sa jó püs pö ki
Sa jó se nye
Sa jó szö ged
Sa jó vá mos
Sa jó ve lezd
Saj tos kál
Sal föld
Sal kö ves kút
Sa lom vár
Sály
Sá mod
Sám son há za
Sand
Sán tos
Sáp
Sá ránd
Sá ra zsa dány
Sár eg res
Sár fi miz dó
Sár hi da
Sá ri sáp
Sar kad ke reszt úr
Sár ke resz tes
Sár ke reszt úr
Sár ke szi
Sár mel lék
Sá rok
Sá rosd
Sár pi lis
Sár rét ud va ri
Sar ród

Sár szent ágo ta
Sár szent lõ rinc
Sár szent mi hály
Sa rud
Sás ka
Sáta
Sá tor hely
Sá voly
Sé
Se gesd
Se lyeb
Sem jén
Sem jén há za
Sé nye
Sé nyõ
Se re gé lyes
Se rény fal va
Sér sek szõ lõs
Si ká tor
Sik lós bo dony
Sik lós nagy fa lu
Sima
Si ma ság
Si mon fa
Si ó a gárd
Si ó jut
Si rok
Sit ke
So bor
So ko ró pát ka
Solt szen tim re
Sóly
Som
Som be rek
Som ló je nõ
Som ló szõ lõs
Som ló vá sár hely
Som ló ve cse
So mo dor
So mo gya csa
So mogy apá ti
So mo gya racs
So mogy asza ló
So mogy ba bod
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy dö röcs ke
So mogy eg res
So mogy fajsz
So mogy gesz ti
So mogy hárs ágy
So mogy hat van
So mogy jád
So mogy meggyes
So mogy sám son
So mogy sárd
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So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy szil
So mogy szob
So mogy túr
So mogy ud var hely
So mogy vá mos
So mogy vár
So mogy visz ló
So mogy zsit fa
Son kád
So po nya
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sop ron né me ti
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
Sor más
So rok po lány
Sós har tyán
Sós tó fal va
Só sver ti ke
Só tony
Söj tör
Söp te
Sö réd
Su ko ró
Su mony
Súr
Surd
Sü kösd
Sü meg cse hi
Sü megp rá ga
Süt tõ
Sza bad battyán
Sza bad egy há za
Sza bad híd vég
Sza ba di
Sza bad kí gyós
Sza bad szent ki rály
Sza bás
Sza bolcs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Szágy
Szajk
Szaj la
Sza jol
Sza ká csi
Sza ka dát
Szak áld
Sza kály
Szakcs
Szak már
Szak nyér
Sza koly

Sza kony
Sza kony fa lu
Szák szend
Sza la fõ
Sza lán ta
Sza la pa
Sza la szend
Sza lat nak
Szál ka
Szalk szent már ton
Szal ma tercs
Sza lon na
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos kér
Sza mos sá lyi
Sza mos ta tár fal va
Sza mo súj lak
Sza mosszeg
Szan da
Szank
Szán tód
Szany
Szá pár
Sza por ca
Szár
Szár ász
Szá razd
Szár föld
Szár li get
Szar vas ge de
Szar vas kend
Szar vas kõ
Szász be rek
Szász fa
Szász vár
Szat már cse ke
Szá tok
Szat ta
Szaty maz
Sza va
Sze bény
Szé csén ke
Szé csény fel fa lu
Szé csi szi get
Sze der kény
Szed res
Szeg er dõ
Sze gi
Sze gi long
Szeg vár
Szé kely
Szé kely sza bar
Szék ku tas
Sze les te
Sze le vény
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Szel lõ
Sze mely
Sze me nye
Sze me re
Szen de hely
Szend rõ lád
Szen na
Szent a
Szen tan tal fa
Szent ba lázs
Szent bék kál la
Szent bor bás
Szent dé nes
Szent do mon kos
Szen te
Szen te gát
Szent gál
Szent gá los kér
Szent györgy vár
Szent györgy völgy
Szen tim re fal va
Szen tist ván
Szen tist ván bak sa
Szent ja kab fa
Szent ka ta lin
Szent ki rály
Szent ki rály sza bad ja
Szent koz ma domb ja
Szent lász ló
Szent lisz ló
Szent lõ rinc ká ta
Szent mar git fal va
Szent már ton ká ta
Szent pé ter fa
Szent pé ter föl de
Szent pé ter szeg
Szent pé te rúr
Sze nyér
Sze pet nek
Sze re cseny
Sze rem le
Sze rep
Szer gény
Szi get be cse
Szi get csép
Szi get szent már ton
Szi get új fa lu
Szig li get
Szi ha lom
Szi jár tó há za
Szil
Szi lágy
Szi las po gony
Szil sár kány
Szil vágy
Szil vás

Szil vás vá rad
Szil vásszent már ton
Szin
Szin pet ri
Szi rák
Szir ma be se nyõ
Szo ko lya
Szó lád
Szo mód
Szo mo lya
Szo mor
Szor gal ma tos
Szo ro sad
Szõc
Szõ ce
Szög li get
Szõ ke
Szõ kéd
Szõ ke dencs
Szõ lõ sar dó
Szõ lõs gyö rök
Szö rény
Szúcs
Szu ha
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Szu hogy
Szu li mán
Szu lok
Szur dok püs pö ki
Szû csi
Szügy
Szûr
Ta bajd
Tab di
Tá bor fal va
Tác
Ta gyon
Ta ká csi
Tá kos
Tak ta báj
Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Ta li án dö rögd
Tállya
Ta na kajd
Táp
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pi ó ság
Tá pi ó szent már ton
Tá pió szõ lõs
Táp lán szent ke reszt
Tap sony
Táp szent mik lós
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Tar
Ta rany
Tar cal
Tard
Tar do na
Tar dos
Tar hos
Tar ján
Tar ján pusz ta
Tár kány
Tar na bod
Tar na le lesz
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent má ria
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tár nok ré ti
Tar pa
Tar rós
Tás ka
Tass
Ta szár
Ta ta há za
Ta tár szent györgy
Táz lár
Té kes
Tek la fa lu
Te le kes
Te lek ge ren dás
Te le ki
Tel ki bá nya
Ten ge lic
Ten ge ri
Ten gõd
Tenk
Té nyõ
Tépe
Te rem
Te rény
Te res ke
Te resz te nye
Ter pes
Tés
Tésa
Té sen fa
Té seny
Tes kánd
Te tét len
Te vel
Ti bold da róc
Ti bor szál lás
Ti hany
Ti kos
Ti laj
Ti már

Ti sza a dony
Ti sza al pár
Ti sza bá bol na
Ti sza becs
Ti sza ber cel
Ti sza bez déd
Ti sza bõ
Ti sza bu ra
Ti sza csé cse
Ti sza cser mely
Ti sza da da
Ti sza derzs
Ti sza dob
Ti sza do rog ma
Ti sza esz lár
Ti sza gyen da
Ti sza gyu la há za
Ti sza i gar
Ti sza i no ka
Ti sza je nõ
Ti sza ka nyár
Ti sza ka rád
Ti sza ke re cseny
Ti sza ke szi
Ti sza kó ród
Ti sza kürt
Ti sza la dány
Ti sza mo gyo rós
Ti sza nagy fa lu
Ti sza ná na
Ti sza örs
Ti sza pal ko nya
Ti sza püs pö ki
Ti sza rád
Ti sza roff
Ti sza sas
Ti sza süly
Ti sza szal ka
Ti sza szen tim re
Ti sza szent már ton
Ti sza szi get
Ti sza szõ lõs
Ti sza tar dos
Ti sza tar ján
Ti sza te lek
Ti sza te nyõ
Ti sza ug
Ti sza valk
Ti sza vár kony
Ti sza vid
Tisz ta be rek
Ti va dar
Tó al más
Tó fa lu
Tó fej
Tófû
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To kod
To ko dal tá ró
To korcs
Tolcs va
Told
Tol mács
Tol na né me di
To maj mo nos to ra
To mor
Tom pa lá dony
Tor das
Tor ma föl de
Tor más
Tor más li get
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Tor nyi szent mik lós
Tor nyos né me ti
Tor nyos pál ca
To rony
Tor vaj
Tó szeg
Tót szent györgy
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Tót új fa lu
Tót vá zsony
Töl tés ta va
Tö mörd
Tö mör kény
Tö rök kop pány
Tör tel
Töt tös
Trizs
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Tú rony
Túr ri cse
Tu zsér
Tür je
Tüs ke vár
Tyu kod
Ud var
Ud va ri
Ugod
Új ba rok
Új csa ná los
Új domb rád
Új har tyán
Úji ráz
Úji reg
Új ke néz
Új kér

Új len gyel
Új lé ta
Új lõ rinc fal va
Új pet re
Új ró na fõ
Új solt
Új sza lon ta
Új szen ti ván
Új szent mar gi ta
Új szil vás
Új te lek
Új ti kos
Új ud var
Új vár fal va
Ukk
Und
Úny
Up pony
Ura
Ura i új fa lu
Úr hi da
Úri
Úr kút
Usz ka
Uszód
Uzsa
Ül lés
Vác du ka
Vá ceg res
Vá char tyán
Vác ki súj fa lu
Vác szent lász ló
Vad na
Va dos fa
Vág
Vá gás hu ta
Vaja
Vaj dács ka
Vajsz ló
Vaj ta
Vál
Val kó
Val ko nya
Vál laj
Vál lus
Vá mos atya
Vá mos csa lád
Vá mos györk
Vá mos mi ko la
Vá mos oro szi
Vá mos új fa lu
Vá mos sza ba di
Ván csod
Va nyarc
Va nyo la
Vá rad
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Vár al ja
Var ász ló
Vá ra szó
Vár ba log
Var bó
Var bóc
Vár da
Vár domb
Vár föl de
Var ga
Vár gesz tes
Vár ke szõ
Vá rong
Vá ros föld
Vá ros lõd
Var sád
Var sány
Vár völgy
Va sad
Va sal ja
Vá sá ros béc
Vá sá ros dom bó
Vá sá ros fa lu
Vá sá ros mis ke
Vas asszony fa
Vas bol dog asszony
Vas eger szeg
Vas hosszú fa lu
Vas ke resz tes
Vas kút
Vas me gyer
Vas pör
Vas su rány
Va szar
Vá szoly
Vasszé cseny
Vas szent mi hály
Vasszil vágy
Vát
Vat ta
Vázs nok
Vécs
Vég egy há za
Vej ti
Vé kény
Ve kerd
Ve lem
Ve le mér
Ve lény
Vé ménd
Vé nek
Vép
Ver eb
Ve rõ ce
Ver pe lét
Ver seg

Ver send
Vér te sa csa
Vér tes bog lár
Vért es ket hely
Vér tes som ló
Vér tes tol na
Vér tes szõ lõs
Vése
Vesz kény
Veszp rém fajsz
Veszp rém gal sa
Veszp rém var sány
Ve zseny
Vid
Vi gánt pe tend
Vil lány kö vesd
Vil mány
Vi lo nya
Vily vi tány
Vi nár
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vin dor nya szõ lõs
Vis nye
Vi son ta
Viss
Visz
Vi szák
Visz ló
Visz nek
Vit nyéd
Víz vár
Vizs lás
Vi zsoly
Vo kány
Vo nyarc vas hegy
Vöc könd
Völ csej
Vö nöck
Vö rös tó
Vörs
Za bar
Zá dor
Zá dor fal va
Zagy va ré kas
Zagy va szán tó
Zajk
Zaj ta
Zá kány
Zá kány fa lu
Zá kány szék
Zala
Za la apá ti
Za la bak sa
Za la bér
Za la bol dog fa
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Za la csány
Za la cséb
Za la er dõd
Za la gyö mö rõ
Za la ha láp
Za la hás hágy
Za la ig ri ce
Za la ist vánd
Za la ko már
Za la kö ves kút
Za la meggyes
Za la me re nye
Za la sár szeg
Za la sza bar
Za la szán tó
Za la szeg vár
Za la szent ba lázs
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent ja kab
Za la szent lász ló
Za la szent lõ rinc
Za la szent már ton
Za la szent mi hály
Za la szom bat fa
Za lá ta
Za la tár nok
Za la új lak
Za la vár
Za la vég
Zal kod
Za már di
Zá moly
Zán ka
Za ránk
Zá vod
Ze bec ke
Ze be gény
Zemp lé na gárd
Zen gõ vár kony
Zi chy új fa lu
Zics
Zi liz
Zi mány
Zók
Zom ba
Zu bogy
Zsa dány
Zsá ka
Zsám bok
Zsa na
Zsa ro lyán
Zse be há za
Zsé deny
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak

Zse lic szent pál
Zsennye
Zsi ra
Zsom bó
Zsuj ta
Zsurk

1/a. számú melléklet
a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ 

támogatások esetén a fejlesztéssel érintett
azon települések, amelyek esetén kizárólag

a települések külterületén, tanyás térségében
(ahol a település lakosságának több mint 2%-a él)

megvalósuló fejlesztések támogathatóak

Abony
Al ber tir sa
Bá bol na
Bá csal más
Baja
Bal kány
Bá ta szék
Bé kés
Bé kés csa ba
Bony hád
Ceg léd
Csong rád
Da bas
Deb re cen
Du na föld vár
Ede lény
Enying
Fü ze sa bony
Gyo ma endrõd
Gyu la
Haj dú bö ször mény
Haj dú do rog
Haj dú ná nás
Haj dú sám son
He ves
Hód me zõ vá sár hely
Izsák
Já nos hal ma
Já nos som or ja
Jász be rény
Kaba
Ka pos vár
Kar cag
Ke cel
Kecs ke mét
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Ke rek egy há za
Keszt hely
Kis bér
Kis kõ rös
Kis kun fél egy há za
Kis kun ha las
Kis kun maj sa
Kis te lek
Ko má di
Kun szent már ton
Kun szent mik lós
La jos mi zse
Mar ton vá sár
Me zõ be rény
Me zõ he gyes
Me zõ túr
Mo hács
Mo nor
Mór
Mó ra ha lom
Nagy ha lász
Nagy kál ló
Nagy ká ta
Nagy kõ rös
Nyír adony
Nyír egy há za
Nyír te lek
Oros há za
Ör kény
Pápa
Pécs vá rad
Pi lis
Pol gár di
Pusz ta sza bolcs
Rác ke ve
Sán dor fal va
Sár bo gárd
Sá ros pa tak
Sásd
Sik lós
Solt
Solt vad kert
Süly sáp
Sü meg
Sza bad szál lás
Szar vas

Szeg ha lom
Szek szárd
Szen tes
Szent lõ rinc
Szi get vár
Ta má si
Ta pol ca
Tata
Ti sza kécs ke
Tom pa
Túr ke ve
Új fe hér tó
Vá mos pércs
Za la eger szeg

2. számú melléklet
a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján
a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében

beszerezhetõ kiegészítõ eszközök

1. Kö te le zõ en be épí ten dõ esz kö zök:

– a hát só ülé sek szel lõz te té sé nek meg ol dá sa;
– lég kon dí ci o ná ló ké szü lék;
– hó lánc, téli gumi;
– vo nó ho rog;
– elsõ lég zsá kok;
– mo bil te le fon-ki han go sí tó;
– dup la bel sõ tü kör;
– elsõ és hát só köd lám pa;
– ABS;
– 2 ki lo gramm sú lyú po rol tó;
– gyer mek ülés vagy ülés ma ga sí tó;
– ke re kes szék ben ülõk szál lí tá sá nak meg ol dá sa, mely

eset ben a gép ko csi ra fel ju tást se gí tõ rám pa, a ke re kes szék
egy sze rû rög zí té sét szol gá ló esz köz be épí té se.

2. Igény sze rint be épít he tõ esz kö zök:

– eny hén moz gás kor lá to zot tak szá má ra le hajt ha tó
 lépcsõ;

– kap csol ha tó össz ke rék hajt ás;
– sö té tí tett ol dal üve gek.

2008/11. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 577



3. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

Szak mai

Te le pü lé si, la kos sá gi szük ség le tek, a te le pü lés fõbb jel lem zõi

1. Te le pü lé si in téz mé nyek, egész ség -
ügyi, ok ta tá si, kul tu rá lis, szo ci á lis és
la kos sá gi szol gál ta tá sok hi á nyá nak
fel mé ré se
Mû köd nek-e hely ben, il let ve az el lá -
tan dó kül te rü le ten a kö vet ke zõ in téz -
mé nyek, szol gál tá sok?
– jegy zõ
– pos ta

Szak mai prog ram alap ján 16 vagy an nál több szol gál ta tás
 hiányzik: 7 pont
12 vagy an nál több szol gál ta tás
 hiányzik: 5 pont
8 vagy an nál több szol gál ta tás
 hiányzik: 3 pont
4 vagy an nál ke ve sebb szol gál ta tás
hi ány zik: 0 pont

– há zi or vo si ren de lés

– gyer mek or vo si ren de lés

– gyógy szer tár

– gyer mek jó lé ti alap el lá tás

– óvo da

– is ko la/al só ta go zat

– is ko la/fel sõ ta go zat

– mû ve lõ dé si ház

– könyv tár

– te le ház

– fa lu-ta nya gond no ki szol gá lat

– jel zõ rend sze res házi
se gít ség nyúj tás

– házi se gít ség nyúj tás

– idõ sek nap pa li el lá tá sa

– szo ci á lis ét kez te tés

– élel mi szer bolt

– egyéb ipar cikk üz let

– gáz pa lack-cse re te lep

– táp-ter mény bolt

– la kos sá gi szol gál ta tá sok (fod rász,
ci pész, házt. kis gép ja ví tó stb.)

max. 7 pont

2. A szol gál ta tás sal el lát ni kí vánt te -
le pü lés(ek) (kül te rü let el lá tá sa ese tén
a kül te rü let) de mog rá fi ai mu ta tói,
szo ci á lis jel lem zõi

Szak mai prog ram alap ján

– 60 év fe let ti la kos ság ará nya:
25%-nál több 2 pont

– szü le té sek szá ma: 5-nél ke ve sebb
éven te 2 pont

– a ha lá lo zá sok szá ma: 10 fõ nél több
éven te 1 pont

– mun ka nél kü li sé gi ráta na gyobb
7%-nál 2 pont

max. 7 pont
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Szak mai fel adat el lát ás

1. A ter ve zett szol gál ta tá sok Szak mai prog ram alap ján

a) Köz re mû kö dés ét kez te tés ben
(napi rend sze res ség gel)

 nincs 0 pont

 1–10 fõ 1 pont

 11–20 fõ 2 pont

 20 fõ fe lett 3 pont

b) Köz re mû kö dés házi
se gít ség nyúj tás ban
(heti rend sze res ség gel)

 nincs 0 pont

 1–5 fõ 1 pont

 6–10 fõ 2 pont

 10 fõ fe lett 3 pont

c) Köz re mû kö dés kö zös sé gi 
és szo ci á lis in for má ci ók
szol gál ta tá sá ban (fo lya ma tos
te vé keny ség)

 nincs 0 pont

 1–30 fõ 1 pont

 31–70 fõ 2 pont

 70 fõ fe lett 3 pont

d) Köz re mû kö dés egyéb
alap szol gál ta tá sok
igény be vé te lé ben

 nincs 0 pont

 ese ti 1 pont

 havi (leg alább két szer) 2 pont

 heti (leg alább két szer) 3 pont

e) Há zi or vo si ren de lés re szál lí tás

 nincs 0 pont

 he ten te egy szer 1 pont

 he ten te több ször 2 pont

 na pon ta 3 pont

f) Egyéb egész ség ügyi in téz mény be
szál lí tás

 nincs 0 pont

 ha von ta vagy rit káb ban 1 pont

 két he ten te egy szer 2 pont

 he ten te egy szer 3 pont

g) Gyógy szer ki vál tás és gyó gyá sza ti
se géd esz kö zök höz való hoz zá ju tás
biz to sí tá sa

 nincs 0 pont

 1–10 fõ 1 pont

 11–20 fõ 2 pont

 20 fõ fe lett 3 pont
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h) Óvo dá ba, is ko lá ba szál lí tás

 nincs 0 pont

 leg alább 1 for du ló 3 pont

i) Egyéb gyer mek szál lí tás

 nincs 0 pont

 ese ten ként 1 pont

 he ten te 2 pont

 na pon ta 3 pont

j) Kö zös sé gi, mû ve lõ dé si, sport- és
sza bad idõs te vé keny sé gek
szer ve zé se, se gí té se

 nincs 0 pont

 ese ten ként 2 pont

 rend sze re sen 3 pont

k) Egyé ni hi va ta los ügyek
in té zé sé nek se gí té se, la kos sá gi
igé nyek to váb bí tá sa

 nincs 0 pont

 ese ti 1 pont

 heti (leg alább két szer) 2 pont

 napi rend sze res ség gel 3 pont

l) Egyéb la kos sá gi szol gál ta tá sok
biz to sí tá sá ban való köz re mû kö dés

 nincs 0 pont

 ese ten ként 1 pont

 heti (leg alább két szer) 2 pont

 napi rend sze res ség gel 3 pont

max. 36 pont

2. Köz re mû kö dés a tö meg köz le ke -
dés hez való hoz zá ju tás ban

Szak mai prog ram alap ján

– nem vesz részt 0 pont

– ese ten ként vesz részt 1 pont

– rend sze re sen részt vesz 2 pont

max. 2 pont

3. Mun kás já rat mû köd te té se fog lal -
koz ta tás elõ se gí té se ér de ké ben

Szak mai prog ram alap ján

– nem mû köd tet 0 pont

– mû köd tet 1 pont

max. 1 pont

4. Ter ve zett gép ko csi fu tás havi
 szinten

– 1000 km alatt 0 pont

– 1000–1500 km 1 pont

– 1500 km fe lett 3 pont

max. 3 pont

580 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/11. szám



Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

5. Az összes szol gál ta tás te kin te té -
ben az el lá tott la kos ság ará nya

Szak mai prog ram alap ján

– 1–30% 0 pont

– 30% fe lett 2 pont

max. 2 pont

Komp le xi tás

1. Part ner ség Szak mai prog ram alap ján
Fel adat el lát ási szer zõ dé sek/nyi lat ko -
za tok és a part ner szer ve ze tek kel kö -
tött meg ál la po dá sok hi te les má so la ta
alap ján

a) A ké rel me zõ nem ál la mi
fel adat el lá tó, és a he lyi
ön kor mány zat át ad ja a fel ada tot

5 pont

b) A ké rel me zõ ön kor mány zat, de
át ad ja a fel ada tot és a fel adat el lá tó
nem ál la mi szer ve zet lesz

3 pont

c) A fej lesz tés há rom vagy több
te le pü lés/ci vil szer ve zet
part ner sé gé ben, tá mo ga tott sá gá val
va ló sul meg

5 pont

d) A fej lesz tés ma xi mum két
te le pü lés/ci vil szer ve zet
part ner sé gé ben, tá mo ga tott sá gá val
va ló sul meg

3 pont

e) A fej lesz tés part ner ség 
(a ké rel me zõn kí vül más
ön kor mány zat/ci vil szer ve zet
tá mo ga tott sá ga) nél kül va ló sul
meg

0 pont

max. 10 pont

2. A be ru há zás he lyi, tér sé gi kom -
plex (egy mást ki egé szí tõ) fej lesz tés
ré sze

Szo ci á lis szol gál ta tás-fej lesz té si kon -
cep ció, re gi o ná lis, he lyi és/vagy kis -
tér sé gi fej lesz té si ter vek alap ján
Fenn tar tói nyi lat ko zat tal iga zol ha tó

– Igen 5 pont

– Nem 0 pont

max. 5 pont

3. A szol gál ta tás ban részt ve võ szer -
ve zet, sze mély ré sze sült:

Ok le vél má so la ta

– Szak mai ki tün te tés, el is me rés vagy
díj, mely a kö zös sé gi, szo ci á lis
el lá tá sok kal kap cso la tos

5 pont

– Egyéb díj, amely a vi dék fej lesz -
tés sel kap cso la tos

3 pont

max. 5 pont

2008/11. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 581



Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

Ho ri zon tá lis szem pon tok

1. A fej lesz tés meg va ló sí tá sá nak
 helye a ked vez mé nye zett tér sé gek
 besorolásáról  szóló 311/2007.
(XI. 17.) Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék le te alap ján

311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let
alap ján

– kom plex prog ram mal se gí ten dõ
leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér ség

7 pont

– leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér ség 5 pont

– hát rá nyos hely ze tû kis tér ség 3 pont

max. 7 pont

2. A fej lesz tés he lye sze rin ti te le pü -
lés ál lan dó la ko sa i nak szá ma:

KSH
Ta nya ese tén:
A te le pü lé si jegy zõ nyi lat ko za ta

Köz sé gek ese tén

– 600 fõig 10 pont

– 601–2500 fõig 7 pont

– 2500 fõ fe lett 5 pont

Ta nyák ese tén

– 200 fõig 10 pont

– 201–400 fõig 7 pont

– 400 fõ fe lett 5 pont

max. 10 pont

3. Az ügy fél hát rá nyos hely ze tû
és/vagy meg vál to zott mun ka vég zõ
ké pes sé gû mun ka vál la lót fog lal koz tat 
(pá lya kez dõ fia tal, nõi, meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû vagy roma mun ka -
vál la ló)

Nyi lat ko zat

– Fog lal koz tat 5 pont

– Nem fog lal koz tat 0 pont

max. 5 pont

Szak mai: 58 pont

Komp le xi tás: 20 pont

Ho ri zon tá lis: 22 pont

Össze sen: 100 pont

A tá mo ga tott ság hoz mi ni má li san
51 pont el éré se szük sé ges.
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

6/2008. (I. 24.) ÖTM
rendelete

a 2008. március 9. napjára kitûzött
országos népszavazás eljárási határidõinek

és határnapjainak megállapításáról

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 153.  §
(1) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § k) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A választójogosultság nyilvántartása

1.  §

(1) A név jegy zé ket 2008. feb ru ár 20-tól feb ru ár 27-én
16.00 órá ig köz szem lé re kell ten ni [a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 14.  §
(1) be kez dé se és 123.  §-a].

(2) A név jegy zék bõl  való ki ha gyás, ille tõ leg tör lés vagy 
a név jegy zék be  való fel vé tel  miatt 2008. feb ru ár 20-tól
feb ru ár 27-én 16.00 órá ig le het ki fo gást be nyúj ta ni
[Ve. 20/E.  § (1) be kez dés].

(3) A név jegy zék be tör té nõ fel vé tel rõl  szóló ér te sí tõt
2008. feb ru ár 22-ig kell meg kül de ni a vá lasz tó pol gá rok -
nak [Ve. 123.  §].

(4) A kül kép vi se le ti név jegy zék be  való fel vé telt sze mé -
lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján 2008. feb ru ár 22-én
16.00 órá ig, aján lott le vél ben pe dig úgy le het kér ni, hogy
az 2008. feb ru ár 22-ig meg ér kez zen a vá lasz tá si iro dá hoz
[Ve. 20/A.  § (1) be kez dés].

(5) A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je 2008. már ci us
 1-jéig kül di meg a kül kép vi se le ti név jegy zék ada ta it az
 Országos Vá lasz tá si Iro da (a továb biak ban: OVI) ré szé re
[Ve. 20/D.  § (1) be kez dés].

(6) Iga zo lást sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján
2008. már ci us 7-én 16.00 órá ig, aján lott le vél ben pe dig
úgy le het kér ni, hogy az 2008. már ci us 4-ig meg ér kez zen
a vá lasz tá si iro dá hoz. Iga zo lást leg ké sõbb 2008. már -
cius 7-én 16.00 órá ig le het ki ad ni [Ve. 89.  § (2) be kez dés].

(7) A he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je 2008. már ci us 6-án
16.00 órá ig – a ki adott iga zo lás be vo ná sá val egy ide jû leg –
ké rel mé re vissza ve szi a név jegy zék be azt, akit iga zo lás
 kiadása  miatt on nan tö rölt [Ve. 89.  § (6) be kez dés].

(8) A mó do sí tott név jegy zék 2008. már ci us 7-én 16.00
órá ig te kint he tõ meg a pol gár mes te ri hi va tal ban [Ve. 15.  §
(3) be kez dés].

A választási szervek létrehozása

2.  §

(1) A sza va zat szám lá ló bi zott ság meg bí zott tag ja it
a nép sza va zá si kez de mé nye zést be nyúj tók és a kez de mé -
nye zés be nyúj tá sá ban részt nem vevõ, de or szág gyû lé si
kép vi se lõ cso port tal ren del ke zõ pár tok leg ké sõbb 2008.
feb ru ár 29-én 16.00 órá ig je lent he tik be a he lyi vá lasz tá si
iro da ve ze tõ jé nél [Ve. 25.  § (2) be kez dés, 125.  §].

(2) Az egy sza va zó kör rel ren del ke zõ te le pü lé se ken
a sza va zat szám lá ló bi zott ság fel ada ta it el lá tó he lyi vá lasz -
tá si bi zott ság és a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság meg bí zott
tag ja it a nép sza va zá si kez de mé nye zést be nyúj tók és a kez -
de mé nye zés be nyúj tá sá ban részt nem vevõ, de or szág gyû -
lé si kép vi se lõ cso port tal ren del ke zõ pár tok leg ké sõbb
2008. feb ru ár 29-én 16.00 órá ig je lent he tik be a bi zott ság
el nö ké nél [Ve. 25.  § (2) be kez dés, 125.  §].

(3) A kül kép vi se le ti meg fi gye lõt a nép sza va zá si kez de -
mé nye zést be nyúj tók és a kez de mé nye zés be nyúj tá sá ban
részt nem vevõ, de or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port tal ren -
del ke zõ pár tok leg ké sõbb 2008. feb ru ár 29-én 16.00 órá ig
je lent he tik be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
[Ve. 7/A.  § (3) be kez dés, 125.  §].

A választási kampány

3.  §

(1) A vá lasz tá si kam pány 2008. már ci us 7-én 24.00
 óráig tart [Ve. 40.  § (1) be kez dés].

(2) Vá lasz tá si kam pányt foly tat ni 2008. már ci us 8-án
0.00 órá tól már ci us 9-én 19.00 órá ig ti los [Ve. 40.  § (2) be -
kez dés].

(3) A pla ká tot az, aki el he lyez te, vagy aki nek ér de ké ben 
el he lyez ték, 2008. áp ri lis 8-ig kö te les el tá vo lí ta ni
[Ve. 42.  § (6) be kez dés].

Szavazás

4.  §

(1) A kül kép vi se le te ken 2008. már ci us 9-én, he lyi idõ
sze rint 6.00 és 19.00 óra kö zött le het sza vaz ni. Azo kon
a kül kép vi se le te ken, ahol az idõ el to ló dás a kö zép-eu ró pai
idõ höz ké pest –1 vagy –2 óra, a he lyi idõ sze rin ti 6.00 óra
és a kö zép-eu ró pai idõ sze rin ti 19.00 óra kö zött le het sza -
vaz ni [Ve. 71/A.  § (5) be kez dés].

(2) Az ame ri kai kon ti nen sen lé te sí tett kül kép vi se le te -
ken már ci us 8-án, he lyi idõ sze rint 6.00 és 19.00 óra kö zött 
le het sza vaz ni [Ve. 71/A.  § (5) be kez dés].
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A szavazatok összesítése

5.  §

(1) A sza va zó kö ri jegy zõ köny vek egy pél dá nya a he lyi
vá lasz tá si iro dá ban 2008. már ci us 12-én 16.00 órá ig meg -
te kint he tõ [Ve. 75.  § (2) be kez dés].

(2) A kül kép vi se le ten le adott sza va za to kat tar tal ma zó
ur ná nak 2008. már ci us 13-án 24.00 órá ig kell be ér kez nie
az OVI-hoz [Ve. 71/C.  § (2) be kez dés].

(3) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a szavazatszám -
láló bi zott sá gok ál tal ki ál lí tott jegy zõ köny vek és a külkép -
viseleti sza va zás ered mé nyé rõl ki ál lí tott jegy zõ könyv
alap ján leg ké sõbb 2008. már ci us 14-én meg ál la pít ja a nép -
sza va zás ered mé nyét [Ve. 99/O.  § (2) be kez dés].

(4) A sza va zó la po kat a pol gár mes te ri hi va tal ban 2008.
jú ni us 7-ig kell meg õriz ni. 2008. jú ni us 7. után a vá lasz tá si 
ira to kat – a jegy zõ köny vek ki vé te lé vel – meg kell sem mi -
sí te ni [Ve. 75.  § (3) be kez dés].

(5) A jegy zõ köny vek elsõ pél dá nyát 2008. jú ni us 7.
után kell át ad ni a Ma gyar Or szá gos Le vél tár nak [Ve. 75.  §
(4) be kez dés].

(6) Ha az urna nem a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ben,
vagy nem a Ve. 71/C.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mó don ér ke zik meg az OVI-hoz, ak kor azt 2008. jú ni us 7.
után fel bon tat la nul meg kell sem mi sí te ni [Ve. 71/C.  §
(3) be kez dés].

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

7/2008. (I. 24.) ÖTM
rendelete

a 2008. évi országos népszavazások költségeinek
normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ

ellenõrzési rendjérõl

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
153.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.)

Korm. ren de let 1.  § k) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da (a továb biak ban: OVI) 
ve ze tõ je fe le lõs a nép sza va zá sok elõ ké szí té sé vel, szer ve -
zé sé vel, le bo nyo lí tá sá val, a vá lasz tó pol gá rok tá jé koz ta tá -
sá val, a nép sza va zá si adat ke ze lés sel, a tech ni kai fel té te lek
meg te rem té sé vel kap cso la tos, cél hoz kö tött pénz ügyi fel -
adat- és költ ség terv el ké szí té sé ért a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ Közigazga -
tási és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la
(a továb biak ban: Hi va tal) el nö ké nek egyet ér té sé vel, mely -
nek jó vá ha gyá sá ról az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) dönt.

(2) A te rü le ti vá lasz tá si iro da (a továb biak ban: TVI) és a 
he lyi vá lasz tá si iro da (a továb biak ban: HVI) ve ze tõ je ille -
té kességi te rü le tén be lül

a) fe le lõs a nép sza va zás elõ ké szí té se, szer ve zé se és le -
bo nyo lí tá sa pénz ügyi fel té te le i nek fel ada tok hoz kö tött
meg ha tá ro zá sá ért, a pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz -
ná lá sá ért és el len õr zé sé ért, 

b) gya ko rol ja a nép sza va zás pénz esz kö zei fe let ti kö te -
le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jo got, va la mint fel ha -
tal ma zást ad az el len jegy zé si jog gya kor lá sá ra, 

c) fe le lõs a nép sza va zás pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo -
nyo lí tá sá ért, el szá mo lá sá ért, 

d) gon dos ko dik a nép sza va zás cél já ra szol gá ló pénz -
esz kö zök nek a szám vi te li nyil ván tar tá son be lü li el kü lö ní -
tett ke ze lé sé rõl.

(3) A HVI-k ve ze tõ i nek, va la mint a több let fel ada tok
kap csán az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá -
si iro dák (a továb biak ban: OEVI) ve ze tõ i nek járó sze mé lyi 
jut ta tá sok ki fi ze té sé vel össze füg gés ben fel me rü lõ fel ada -
to kat a TVI ve ze tõ je lát ja el.

(4) A köz igaz ga tá si hi va ta lok és a Duna Pa lo ta Kul tu rá -
lis Köz hasz nú Tár sa ság, mint az Or szá gos Vá lasz tá si Köz -
pont fel ada tai el lá tá sá ban köz re mû kö dõ szerv (a továb -
biak ban: Duna Pa lo ta) ve ze tõ je a ha tás kö ré be tar to zó
ügyek ben, ille té kességi te rü le tén

a) fe le lõs a fel ada tai pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo nyo lí -
tá sá ért, el szá mo lá sá ért, a pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel -
hasz ná lá sá ért és el len õr zé sé ért, 

b) gya ko rol ja a nép sza va zás pénz esz kö zei fe let ti kö te -
le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si jo got, va la mint fel ha -
tal ma zást ad az el len jegy zé si jog gya kor lá sá ra, 

c) gon dos ko dik a nép sza va zás cél já ra szol gá ló pénz -
esz kö zök nek a szám vi te li nyil ván tar tá sán be lü li el kü lö ní -
tett ke ze lé sé rõl.
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(5) A Hi va tal el nö ke a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben,
ille té kességi te rü le tén

a) fe le lõs a nép sza va zás pénz ügyi ter ve zé sé ért, le bo -
nyo lí tá sá ért, el szá mo lá sá ért, a be szá mo ló el ké szí té sé ért,
el len õr zé sé ért, 

b) gon dos ko dik a nép sza va zás cél já ra szol gá ló pénz -
esz kö zök nek a Hi va tal szám vi te li nyil ván tar tá sán be lü li
el kü lö ní tett ke ze lé sé rõl, 

c) gya ko rol ja a nép sza va zás pénz esz kö zei fe let ti, a ha -
tás kö ré be tar to zó kö te le zett ség vál la lá si és utal vá nyo zá si
jo got, va la mint fel ha tal ma zást ad az el len jegy zé si jog gya -
kor lá sá ra,

d) meg ál la po dást köt a Duna Pa lo ta ve ze tõ jé vel a Duna 
Pa lo ta nép sza va zá si fel ada ta i ról, a nép sza va zás pénz ügyi
le bo nyo lí tá sá nak, el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rend -
jé rõl,

e) meg ál la po dást köt a kül kép vi se le ti sza va zás fel ada -
tai te kin te té ben a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze -
tõ jé vel a nép sza va zás pénz ügyi le bo nyo lí tá sá nak, el szá -
mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rend jé rõl,

f) biz to sít ja a köz pon ti nyom tat vá nyok, vá lasz tás tech -
ni kai szak anya gok elõ ál lí tá sát, a kap cso ló dó lo gisz ti kai
szol gál ta tá so kat,

g) mû köd te ti a nép sza va zás je len ren de let vég re haj tá -
sá hoz kap cso ló dó szá mí tó gé pes in for ma ti kai rend sze re it.

(6) A kül kép vi se le ti sza va zás te kin te té ben a kül ügy mi -
nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze tõ je a ha tás kö ré be tar to zó
ügyek ben, ille té kességi te rü le tén, a Hi va tal lal kö tött meg -
ál la po dás ban rög zí tet tek figye lembe véte lével

a) fe le lõs a nép sza va zás pénz ügyi ter ve zé sé ért – e ren -
de let 2. mel lék le té ben sze rep lõ nor ma tí vák, va la mint a
nem nor ma tív ki adá sok te kin te té ben –, le bo nyo lí tá sá ért,
el szá mo lá sá ért, a pénz esz kö zök cél hoz kö tött fel hasz ná lá -
sá ért, va la mint bel sõ el len õr zé sé ért, 

b) gon dos ko dik a Hi va tal ré szé rõl meg ha tá ro zott esz -
kö zök, vá lasz tás szak mai anya gok kül kép vi se le tek ál tal
tör té nõ be szer zé sé rõl.

2.  §

(1) A nép sza va zá sok he lyi és te rü le ti fel ada tai elõ ké szí -
té sé nek és le bo nyo lí tá sá nak pénz ügyi fe de ze té ül e ren de -
let 1. mel lék le té ben, a kül kép vi se le ti sza va zás te kin te té -
ben a 2. mel lék le té ben fel so rolt té te lek, nor ma tí vák, va la -
mint a nem nor ma tív ki adá sok te kin te té ben a vo nat ko zó
meg ál la po dás alap ján meg ál la pí tott költ ség ve té si fe de zet
szol gál.

(2) A pénz ügyi fe de zet szá mí tá sá nál a né pes ség re, a vá -
lasz tó pol gá rok szá má ra vo nat ko zó ada to kat a Hi va tal ál tal
meg ál la pí tott, a köz pon ti sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván -
tar tás ból a név jegy zék össze ál lí tá sá hoz hasz nált, va la mint
a név jegy zék hez össze ál lí tott adat ál lo mány alap ján kell
figye lembe ven ni. Az egyéb ada to kat a Hi va tal nak a nép -
sza va zá sok pénz ügyi ter ve zé sé re vo nat ko zó bel sõ sza -
bály za ta alap ján kell figye lembe ven ni.

A pénzügyi fedezet biztosítása

3.  §

(1) A Hi va tal el nö ke az e ren de let 1–2. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott nor ma tí vák, va la mint elõ ze tes szá mí tá sok,
meg ál la po dá sok alap ján a nép sza va zá sok hoz elõ le get fo -
lyó sít, il let ve elõ irány za tot ad át a nép sza va zá sok le bo nyo -
lí tá sá ra biz to sí tott elõ irány zat ból

a) a TVI ve ze tõ je ré szé re a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság
(a továb biak ban: TVB) és a TVI mû kö dé si ki adá sa i ra,
amely nem tar tal maz za a TVI-k ve ze tõ i nek dí ja zá sát, 

b) a TVI-k ve ze tõ in ke resz tül a HVI-k ré szé re a te le pü -
lést meg il le tõ nor ma tív össze gek ere jé ig, to váb bá az
 OEVI-k költ sé ge i nek fe de ze té re, 

c) a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó köz igaz ga tá si hi va -
ta lok ré szé re a költ ség ve té si szerv mû kö dé si ki adá sa i ra,
amely nem tar tal maz za a szerv ve ze tõ jé nek dí ja zá sát, 

d) a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv nép sza va zá si
fel ada ta i val össze füg gõ ki adá sa i ra, 

e) a Duna Pa lo ta nép sza va zá si fel ada ta i val össze füg gõ
ki adá sa i ra.

(2) Az 1.  § (2)–(4) be kez dé se ha tá lya alá tar to zó vá lasz -
tá si és egyéb szer vek tá mo ga tá sát az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ámr.) alap ján tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si 
be vé tel ként, il let ve ki adás ként, vagy to vább adá si (le bo -
nyo lí tá si) célú mû kö dé si be vé tel ként, il let ve ki adás ként,
il let ve ál lam ház tar tá si kö rön kí vü li át adás ese tén mû kö dé -
si célú pénz esz köz át adás ként kell el szá mol ni e ren de let
9. mel lék le te sze rint. Az 1.  § (6) be kez dé sé nek ha tá lya alá
tar to zó kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv tá mo ga tá sát fe -
je ze tek kö zöt ti költ ség ve té si elõ irány zat-át cso por to sí tás -
ként szük sé ges biz to sí ta ni.

(3) A Hi va tal el nö ke a sza va zás nap ját meg elõ zõ
20. mun ka na pig, il let ve az 1.  § (5) be kez dés d), e) pont ja
alap ján kö tött meg ál la po dá sok sze rint át utal ja, il let ve át -
ad ja

a) az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott tá -
mo ga tást a fõ vá ro si, me gyei köz gyû lés hi va ta lá nak bank -
szám lá já ra, 

b) az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga -
tást a költ ség ve té si szer vek Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve -
ze tett elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra, az (1) be -
kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tást a meg ál la -
po dás ban fog lalt ki emelt elõ irány zat ra,

c) az (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott támo -
gatást a szerv nek a meg ál la po dás ban rög zí tett bank szám -
lá já ra.

4.  §

A TVI ve ze tõ je a sza va zás nap ját meg elõ zõ 15. mun ka -
na pig át utal ja a 3.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
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meg ál la pí tott tá mo ga tást az ille té kes te le pü lé si ön kor -
mány za tok pol gár mes te ri hi va ta lai, va la mint kör jegy zõ -
ség ese tén a kör jegy zõ ség bank szám lá já ra.

A pénzeszközök felhasználási módja

5.  §

(1) A Hi va tal el nö ke gon dos ko dik a nép sza va zá si fel -
ada tok vég re haj tá sá ra biz to sí tott for rá sok fel hasz ná lá sá ról 
a jó vá ha gyott pénz ügyi fel adat- és költ ség terv sze rint. A
jó vá ha gyott fel adat- és költ ség terv for rá sa i nak fel ada tok
köz ti át cso por to sí tá sa a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val tör tén -
het.

(2) Az e ren de let 1–2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott nor -
ma tív pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa a (3)–(7) be kez dé sek
sze rint tör té nik.

(3) A fel adat vég re haj tá sá hoz biz to sí tott pénz esz kö zö -
ket (sze mé lyi jut ta tá sok, a mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok
és a do lo gi ki adá sok) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény ben (a továb biak ban: Áht.) és az
Ámr.-ben meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével kell fel -
hasz nál ni, azon ban sze mé lyi ki adás ra az e ren de let
1–2. mel lék let sze rin ti fel ada tok te kin te té ben leg alább az
ott meg ál la pí tott nor ma tí vá kat kell biz to sí ta ni. A do lo gi
ki adá sok ra biz to sí tott pénz esz kö zö ket sze mé lyi ki adá sok -
ra az Áht. és az Ámr. ál ta lá nos ren del ke zé sei sze rint – kü -
lö nös te kin tet tel az Ámr. 57.  § (13) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra – a fel adat el lát ás sal össze füg gés ben le het át cso por -
to sí ta ni, az át cso por to sí tás nál fi gye lem mel kell len ni arra,
hogy a do lo gi ki adá sok ra biz to sí tott pénz esz kö zök a fel -
me rült köz vet len költ sé gek mel lett fe de ze tet nyújt sa nak az 
in téz mény üze mel te té si, fenn tar tá si költ sé gek ará nyos ré -
szé re is.

(4) Több let tá mo ga tást a sza va zó kö rök szá má nak vagy a 
sza va zat szám lá ló bi zott ság ba be vont pót ta gok szá má nak
nö ve ke dé se, a szer vek szá má ra a Hi va tal el nö ke ál tal el -
ren delt több let fel ada tok, el is mert rend kí vü li több let ki adá -
sok, kül kép vi se le ten sza va zók ér te sí té sé nek tény le ges
pos tai ki adá sa, va la mint a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997.
évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 21.  §-ának (4) be kez -
dé se sze rin ti ki adá sok mér té ké ig le het igé nyel ni.

(5) Fel adat el ma ra dás (kü lö nö sen a sza va zó kö rök szá -
má nak csök ke né se) ese tén az erre a fel adat ra biz to sí tott, a
nor ma tí vák sze rint szá molt tá mo ga tást, il let ve an nak ma -
rad vá nyát vissza kell utal ni.

(6) Amennyi ben az (5) be kez dés sze rin ti el ma radt fel -
adat tal össze füg gés ben, an nak is mert té vá lá sa elõtt in do -
kolt ki fi ze tés vagy kö te le zett ség vál la lás tör tént, an nak az
el szá mo lás ban való ér vé nye sí té sét a TVI ve ze tõ je a Hi va -
tal el nö ké nek egyet ér té se mel lett en ge dé lyez he ti. A TVI
ve ze tõ je ké rel mét az OVI ve ze tõ jé hez nyújt ja be, aki an -

nak szak mai meg ala po zott sá gát meg vizs gál ja, és a ké rel -
met ja vas la tá val együtt 3 mun ka na pon be lül meg kül di a
Hi va tal el nö ké nek. A Hi va tal el nö ke dönt a ké re lem el fo -
ga dá sá ról. Amennyi ben a ké rel met nem fo gad ja el, dön té -
sé rõl 3 mun ka na pon be lül ér te sí ti a TVI ve ze tõ jét, és ar ról
egy út tal tá jé koz tat ja az OVI ve ze tõ jét is. Ha a ké re lem el -
bí rá lá sá ra a fen ti ha tár idõn be lül nem ke rül sor, a ha tár idõ
le tel tét kö ve tõ na pon az egyet ér tést meg adott nak kell
 tekinteni. Ezt az el já rás ren det kell al kal maz ni a (4) be -
kezdésben sze rep lõ rend kí vü li több let ki adá sok te kin te té -
ben is.

(7) Több let költ ség ként, il let ve fel adat el ma ra dás ként
kell el szá mol ni a té ves adat szol gál ta tás ból szár ma zó tá -
mo ga tá si kü lön bö ze te ket.

(8) A kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv nek, va la mint a 
Duna Pa lo tá nak a ré szük re meg ha tá ro zott pénz esz kö zö -
kön fe lül vagy kü lön – az áta lány összeg ben nem meg ha tá -
roz ha tó – fel ada tok ra biz to sí tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sa,
a meg ál la po dás ban rög zí tet tek sze rint tör té nik.

(9) A TVI ve ze tõ je a fel adat tí pu sú el szá mo lás el fo ga dá -
sá val egy idõ ben dönt és in téz ke dik a HVI-k ve ze tõi ré szé -
re a dí ja zá sok ki fi ze té sé rõl. Nem fi zet he tõ ki dí ja zás, ha a
HVI ve ze tõ je az e ren de let ben elõ írt el szá mo lá si és el len -
õr zé si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get.

(10) A mi nisz ter dönt az OVI ve ze tõ ja vas la tá ra a TVI
ve ze tõk és a köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi dí já nak ki fi -
ze té sé rõl. A ki fi ze tés rõl a Hi va tal el nö ke 8 mun ka na pon
be lül in téz ke dik. Nem fi zet he tõ ki dí ja zás a szerv ve ze tõ je
ré szé re, ha az e ren de let ben elõ írt el szá mo lá si és el len õr zé -
si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get.

(11) A mi nisz ter dönt az OVI ve ze tõ ja vas la tá ra az OVI
tag jai ré szé re a nép sza va zás hoz kap cso ló dó an a cél fel -
adat ként meg ha tá ro zott több let fel adat el vég zé sé ért járó
cél jut ta tás ról és in téz ke dik an nak ki fi ze té sé rõl.

(12) A mi nisz ter dönt az OVI ve ze tõ je, va la mint a Hi va -
tal el nö ke ré szé re a nép sza va zás hoz kap cso ló dó an a cél fel -
adat ként meg ha tá ro zott több let fel adat el vég zé sé ért járó
cél jut ta tás ról és in téz ke dik an nak ki fi ze té sé rõl.

Az elszámolás módja

6.  §

(1) A nép sza va zás cél já ra biz to sí tott pénz esz kö zö ket a
ren de let ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nek szám vi te li leg
el kü lö ní tet ten kell ke zel ni ük. A költ ség ve té si szerv a
szám vi te lé ben a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról – ezen be -
lül a több let költ sé gek rõl és a fel adat el ma ra dás ról – fel ada -
ton ként (az egy na pon tar tott nép sza va zá sok ról együtt)
szá mol el, és a tény le ges pénz for ga lom ról (be vé tel, ki -
adás) fõ köny vé ben a nép sza va zá si fel ada tok kal kap cso la -
tos szak fel ada ton nyil ván tar tást ve zet.
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(2) A fel adat tí pu sú el szá mo lást e ren de let 1–2. mel lék -
le té ben fel tün te tett nor ma tí vák te kin te té ben a 3–8. mel lék -
let sze rint kell el ké szí te ni. A költ ség ve té si szer vet meg il le -
tõ pénz ügyi fe de zet össze gét a nép sza va zás tény ada tai
alap ján, az 5.  § (3)–(7) be kez dé se i nek figye lembe véte -
lével kell meg ál la pí ta ni.

(3) A kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv, va la mint a
Duna Pa lo ta az 5.  § (8) be kez dé se sze rint szá muk ra biz to -
sí tott for rás fel hasz ná lá sá ról, a meg kö tött meg ál la po dá -
sok kal össz hang ban té te les el szá mo lást ké szí te nek. Az
 elszámolást az alap bi zony la tok má so la tá val kell alá tá -
masz ta ni. A kül kép vi se le ti sza va zás sal kap cso la tos el szá -
mo lást a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv re és va la -
mennyi kül kép vi se le ti vá lasz tá si iro dá ra (a továb biak ban:
KüVI) el kell ké szí te ni.

(4) A Hi va tal az éves költ ség ve té sé ben biz to sí tott elõ -
irány zat ról az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let sze rin ti ha tár idõ ben
és mó don szá mol el a nép sza va zá sok kal kap cso la tos szak -
fel ada ton.

A feladattípusú elszámolás lebonyolítása

7.  §

(1) A HVI ve ze tõ je fel adat tí pu sú el szá mo lást ké szít. A
fel adat tí pu sú el szá mo lást, a pénz ügyi el szá mo lást se gí tõ
prog ram ál tal elõ ál lí tott és a 3. mel lék let sze rin ti adat tar -
tal mú mun ka la pon tel je sí ti a TVI ve ze tõ je ré szé re. Az ok -
mány iro da szék hely HVI ve ze tõ je az el szá mo lá si kö te le -
zett sé gét a pénz ügyi el szá mo lást se gí tõ prog ram igény be -
vé te lé vel tel je sí ti a TVI ve ze tõ je ré szé re.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal és a ki ren delt ség ve ze tõ je a
pénz ügyi el szá mo lást se gí tõ prog ram igény be vé te lé vel el -
szá mo lást ké szít – a 4. mel lék let sze rin ti adat tar ta lom -
mal –, va la mint a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je össze sí tõ
el szá mo lást ké szít – az 5. mel lék let sze rin ti adat tar ta lom -
mal – a ren del ke zés re bo csá tott tá mo ga tás ról a Hi va tal
 elnökének.

(3) A TVI ve ze tõ je

a) el szá mo lást ké szít – a 4. mel lék let sze rin ti adat tar ta -
lom mal – a TVI ré szé re biz to sí tott pénz ügyi fe de zet rõl, 

b) össze sí tõ el szá mo lást ké szít – az 5. mel lék let sze rin ti 
adat tar ta lom mal – a 3.  § sze rint biz to sí tott pénz esz kö zök -
rõl, 

c) dönt az 5.  § (4)–(5), va la mint (7) be kez dé se i ben biz -
to sí tott több let költ ség, il let ve vissza té rí tés el fo ga dá sa kér -
dé sé ben és össze gé ben.

(4) A TVI ve ze tõ je a (3) be kez dés sze rin ti el szá mo lá si
kö te le zett sé gét a pénz ügyi el szá mo lást se gí tõ prog ram
igény be vé te lé vel tel je sí ti a Hi va tal el nö ke ré szé re.

(5) A Duna Pa lo ta ve ze tõ je el szá mo lást ké szít a Hi va tal
el nö ke ré szé re a 6. mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal.
A kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze tõ je az e ren de -
let 6. mel lék le te sze rin ti adat tar ta lom mal Kü VI-kén ti,
 illetve az e ren de let 7. mel lék le te sze rin ti adat tar ta lom mal
össze sí tõ el szá mo lást ké szít a Hi va tal el nö ke ré szé re a ren -
del ke zés re bo csá tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról.

(6) A Hi va tal el nö ke az (1)–(5) be kez dés ben fog lalt el -
szá mo lá sok alap ján az e ren de let 8. mel lék le te sze rin ti
adat tar ta lom mal tel je sí ti el szá mo lá si kö te le zett sé gét a mi -
nisz ter felé. A Hi va tal el nö ke az el szá mo lást tá jé koz ta tá sul 
meg kül di az OVI ve ze tõ jé nek is.

A feladattípusú elszámolás határideje
 és a pénzügyi ellenõrzés rendje

8.  §

(1) A HVI ve ze tõ je a 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti el szá -
mo lást a nép sza va zás nap ját kö ve tõ 10 nap tá ri na pon be -
lül, a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a 7.  § (2) be kez dé se
sze rin ti, a TVI ve ze tõ je a 7.  § (3) be kez dé se sze rin ti el szá -
mo lást, a Duna Pa lo ta és a kül ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt
szerv ve ze tõ je a 7.  § (5) be kez dé se sze rin ti el szá mo lást, a
nép sza va zás nap ját kö ve tõ 45 nap tá ri na pon be lül kö te les
tel je sí te ni. A Hi va tal el nö ke dönt az el szá mo lá sok el fo ga -
dá sá ról, va la mint el szá mol a pénz ügyi fel adat- és költ ség -
terv vég re haj tá sá ról a nép sza va zás nap ját kö ve tõ 70 nap tá -
ri na pon be lül.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett, el szá mo lást ké szí tõ
szerv ve ze tõ je az el szá mo lá sa el fo ga dá sát kö ve tõ 8 bank i
na pon be lül ele get tesz vissza fi ze té si, il let ve elõirányzat -
átadási kö te le zett sé gé nek.

(3) A Hi va tal el nö ke az el szá mo lá sok el fo ga dá sát kö ve -
tõ 8 bank i na pon be lül a több let költ sé gek fe de ze tét át utal -
ja, il let ve át ad ja a szer vek ré szé re a 3.  § (3) be kez dé sé ben
le ír tak sze rint. A TVI ve ze tõ je to vább uta lá si kötelezett -
ségét 8 bank i na pon be lül tel je sí ti.

9.  §

(1) A mi nisz ter a köz igaz ga tá si hi va tal, a kül ügy mi nisz -
ter ál tal ki je lölt szerv, a Duna Pa lo ta, va la mint a TVI pénz -
ügyi el len õr zé sét az el len õr zé si prog ram ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint lát ja el. A TVI ve ze tõ je a HVI pénz ügyi el -
len õr zé sét a 8.  §-ban szá má ra meg ha tá ro zott el szá mo lá si
ha tár idõ ig kö te les el vé gez ni.

(2) A Hi va tal a gaz dál ko dá si sza bály za tá ban fog lal tak
sze rint hajt ja vég re az e ren de let 1–2. mel lék le té ben nem
sze rep lõ köz pon ti fel ada tok hoz kap cso ló dó meg ren de lé -
se ket és pénz ügyi el szá mo lá so kat.
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(3) A HVI és a TVI ve ze tõ je a nép sza va zá sok pénz ügyi
ki adá sa i nak el szá mo lá sá ra és utó el len õr zé sé re a vá lasz tá si 
iro da tag já nak ad meg bí zást.

(4) A Hi va tal a nép sza va zás ki adá sa i nak el szá mo lá sá -
hoz, ille tõ leg a mi nisz ter az el len õr zé si fel ada tok vég re -
haj tá sá hoz se gít sé get nyújt.

(5) Az el len õr zés so rán a költ ség ve té si szer vek bel sõ el -
len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let elõ -
írásait kell al kal maz ni.

Záró rendelkezések

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba 
és 2009. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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1. melléklet a 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelethez

Tételek és normatívák (forintban)

(helyi és területi)

Kód Jog cím Nor ma tí va

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. Do lo gi ki adá sok

1.01. Hir det mény és tá jé koz ta tó nyom tat vány költ sé ge sza va zó kö rön ként. La kos sá gi tá jé koz ta -
tók, hir det mé nyek (sza va zó kö rök he lye, címe, vá lasz tás nap ja) nyom ta tá sa, sokszorosí -
tása, ki ra gasz tá sa.

4 000

1.02. Egyéb ki adá sok sza va zás nap ján

1.02.01. Ki adás sza va zás nap ján sza va zó kö rök ben. Sza va zó kör ben, te le fon, fax, vil la mos ener gia,
ta ka rí tás, por ta szol gá lat ki adá sai.

7 500

1.02.02. Ki adás sza va zás nap ján he lyi vá lasz tá si iro dák ban ön ál ló te le pü lé se ken és kör jegy zõ sé gi
szék he lye ken. Pol gár mes te ri hi va tal te le fon, fax, vil la mos ener gia, gép ko csi hasz ná lat,
 takarítás, por ta szol gá lat ki adá sai.

10 000

1.02.03. Ki adás sza va zás nap ján kör jegy zõ sé gi HVI ré szé re kap cso ló dó te le pü lé sen ként, pót elõ -
irány zat. Kör jegy zõ sé gi hi va tal kap cso lat tar tá sa a te le pü lé sek kel, gép ko csi-hasz ná lat,
 telefon, fax ki adá sai.

2 000

1.03. Vá lasz tói név jegy zék és ér te sí tõ szel vé nyek el ké szí té se vá lasz tó pol gá ron ként. Név jegy -
zék és ér te sí tõ szel vény meg sze mé lye sí té se, nyom ta tá sa, vá gá sa, cso ma go lá sa
(a szük sé ges nyom tat vá nyok be szer zé si ki adá sa a Köz pon ti ki adá sok nál ke rül meg ter ve -
zés re).

15

1.04. Ér te sí tõk bo rí té ko lá sa és pos tá zá sa, a jegy zõk egy más kö zöt ti ér te sí té se, a kül kép vi se le te -
ken sza va zók ér te sí té se (nem tar tal maz za a kül föld re tör té nõ pos tá zás költ sé ge it) vá lasz -
tó pol gá ron ként. Név jegy zék és NESZA jegy zék to vább ve ze té se, lak cím vál to zá sok
ke ze lé se, iga zo lá sok ki adá sa.

50

1.05. Vá lasz tás sal össze füg gõ egyéb do lo gi ki adá sok sza va zó kö rön ként. 
Sza va zó kö rök ki ala kí tá sa (sza va zó fül ke, moz gás sé rül tek nek asz ta li sza va zó fül ke).
 Helyben ké szü lõ nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sa, pa pír költ sé ge: 
es kü té te li jegy zõ köny vek, nap köz be ni je len té sek nyom tat vá nyai, 
vá lasz tá si bi zott sá gok tag ja i nak meg bí zó le ve lei, sza va zó ur nák át adás-át vé te li jegy zõ -
köny ve, nyil ván tar tás a moz gó ur nát igény lõk rõl, vissza uta sí tot tak jegy zé ke.

17 500

1.06. Ok mány iro dai HVI in for ma ti kai fel ada tok kal össze füg gõ do lo gi ki adá sai. Sza va za tössze -
sí tés tá mo ga tá sa, jegy zõ köny vek szük ség sze rin ti el len õr zé se, adat rög zí tés, szá mí tó gé pek 
és a há ló zat üze mel te té se, táv ok ta tás tá mo ga tá sa stb.

30 000



Kód Jog cím Nor ma tí va

2. Sze mé lyi ki adá sok

2.01. Sza va zat szám lá ló bi zott sá gok tag ja i nak díja

2.01.01. SZSZB 3 vá lasz tott tag já nak 15 000 Ft/fõ díja, te le pü lé si sza va zó kö rök ben. Sza va zás
nap ján 05 órá tól 22–24 órá ig el vég zen dõ sza va zat szám lá lá si fel ada tok.

45 000

2.01.02. Egy sza va zó kö rös te le pü lés ese tén a HVB ne gye dik és ötö dik tag já nak 15 000 Ft/fõ díja
sza va zó kö rön ként [Ve. 30.  §, 31.  § (1) és (2) be kez dés], akik egy ben el lát ják az SZSZB
fel ada ta it is. Sza va zás nap ján 05 órá tól 22–24 órá ig el vég zen dõ sza va zat szám lá lá si fel -
ada tok.

30 000

2.02. Sza va zat szám lá ló bi zott ság mel lett mû kö dõ jegy zõ könyv ve ze tõ díja sza va zó kö rön ként.
Sza va zás nap ján 05 órá tól 22–24 órá ig az SZSZB mel lett el vég zen dõ ad mi niszt ra tív fel -
ada tok.

15 000

2.03. A he lyi vá lasz tá si iro da tag ja i nak 10 000 Ft/fõ díja az aláb bi ta gok kal szá mol va.
(Kör jegy zõ ség ese tén a kör jegy zõ ség össz la kos ság szá ma alap ján.)
Az iro da fel ada ta it a Ve. 35–39.  §-ai ha tá roz zák meg, fel ada tuk a vá lasz tás ki tû zé sé tõl
a jog erõs jegy zõ köny vi ered mény meg ál la pí tá sá ig tart.

2.03.01. 0–1 000 la ko sig 3 tag 30 000

2.03.02. 1 001–5 000 la ko sig 4 tag 40 000

2.03.03. 5 001–10 000 la ko sig 5 tag 50 000

2.03.04. 10 001–20 000 la ko sig 9 tag 90 000

2.03.05. 20 001–50 000 la ko sig 13 tag 130 000

2.03.06. 50 001–100 000 la ko sig 15 tag 150 000

2.03.07. 100 001 la kos fe lett 20 tag 200 000

2.05. HVI tag jai díja kör jegy zõ ség nél, kap csolt te le pü lés után, te le pü lé sen ként 1 fõ 10 000

2.06. Ok mány iro dai HVI plusz tag ja i nak díja 5 fõ × 10 000 Ft/fõ 50 000

3. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

3.01.01. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok ha tá lyos jog sza bály sze rint.

OEVK KIADÁSOK

1. Do lo gi ki adá sok

1.21. OEVK-k do lo gi ki adá sai

1.21.01. Il le té kes sé gi te rü le té re vo nat ko zó ko or di ná ció do lo gi ki adá sai.
Az OEVK szék hely te le pü lés ügy vi te li, pénz ügyi és lo gisz ti kai ko or di ná ci ó ja kap csán
fel me rü lõ plusz költ sé gei (a HVI-kel tör té nõ kap cso lat tar tás, te le fon, fax, gép ko csi hasz -
ná lat, köz pon ti nyom tat vá nyok el len õr zé se, to váb bí tá sa a te le pü lé sek ré szé re).

30 000

2. Sze mé lyi ki adá sok

2.22. OEVK szék hely te le pü lé sek vá lasz tá si iro da tag ja i nak díja 10 000 Ft/fõ, iro dán ként 10 fõ
figye lembe véte lével.
Fel ada ta it a Ve. 35–39.  §-ai ha tá roz zák meg. Te vé keny sé ge a vá lasz tás ki tû zé sé tõl a jog -
erõs jegy zõ köny vi ered mény meg ál la pí tá sá ig tart.

100 000

3. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

3.01.02. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok ha tá lyos jog sza bály sze rint.
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Kód Jog cím Nor ma tí va

MEGYEI KIADÁSOK

1. Do lo gi ki adá sok

1.31. A vá lasz tás le bo nyo lí tá sá nak te rü le ti (fõ jegy zõ) szint en je lent ke zõ do lo gi ki adá sai

1.31.01. TVI do lo gi ki adá sai me gyén ként. 500 000

Kap cso lat tar tás az OEVK szék hely te le pü lé sek kel, te le fon, fax, gép ko csi hasz ná lat, biz -
ton sá gi õri zet, ér te kez le tek tar tá sa HVI ve ze tõk ré szé re, tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sa
(te rem ta ka rí tás, vil la mos ener gia), rész vé tel az or szá gos ok ta tá son.

1.31.02. TVI ok ta tá si ki adá sai. A jog sza bá lyi fel ada tai ke re té ben a TVI ál tal a HVI ve ze tõk ré szé -
re szer ve zett ok ta tás költ sé gei, táv ok ta tás hoz kap cso ló dó me gyei szin tû kon zul tá ci ók
szer ve zé se (5 000 Ft/HVI ve ze tõ)

5 000

1.31.03. TVI sza va zás na pi ki adá sai me gyén ként. Vá lasz tá si bi zott ság sza va zás na pi mû kö dé sé nek
biz to sí tá sa, kap cso lat tar tás a te le pü lé sek kel (te le fon, fax, pa pír), jog or vos la tok el bí rá lá sa.

60 000

1.32. Te le pü lé sek pénz ügyi és lo gisz ti kai el szá mo lá sá hoz pénz ügyi és lo gisz ti kai rend szer mû -
köd te té se me gyén ként.

150 000

2. Sze mé lyi ki adá sok

2.31. He lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ i nek díja te le pü lés tí pu son ként. (Kör jegy zõ ség ese tén a kör -
jegy zõ ség össz la kos ság szá ma alap ján.)
Fel ada tai a vá lasz tá si iro da lét re ho zá sa, mû köd te té se, vá lasz tás szak mai 
fel ügye le te, vá lasz tói név jegy zék tar tal má nak jogi el len õr zé se. A vá lasz tás 
le bo nyo lí tá sa, sza va zó kö ri jegy zõ köny vek el len õr zé se, jegy zõ köny vek le vél tár ba he lye -
zé se.

2.31.01. 0–1 000 la ko sig HVI ve ze tõi díj 20 000

2.31.02. 1 001–5 000 la ko sig HVI ve ze tõi díj 24 000

2.31.03. 5 001–10 000 la ko sig HVI ve ze tõi díj 30 000

2.31.04. 10 001–20 000 la ko sig HVI ve ze tõi díj 40 000

2.31.05. 20 001–50 000 la ko sig HVI ve ze tõi díj 60 000

2.31.06. 50 001–100 000 la ko sig HVI ve ze tõi díj 80 000

2.31.07. 100 001 la kos fe lett HVI ve ze tõi díj 100 000

2.32. Kör jegy zõ ség kap csolt te le pü lés(ek) utá ni díja a jegy zõ ré szé re, kap csolt te le pü lé sen ként. 
A kap cso ló dó te le pü lé sek vá lasz tá si fel ada ta i nak irá nyí tá sa, el len õr zé se.

4 000

2.33. Iro da ve ze tõ plusz díja

2.33.02. Iro da ve ze tõ plusz díja ok mány iro dai te le pü lé sen 40 000

2.34. TVB 3 vá lasz tott tag já nak 30 000 Ft/fõ díja 90 000

2.35. TVI mi ni mum 5 tag já nak díja. A vá lasz tá si iro da fel ada ta it a Ve. 35–39.  §-ai ha tá roz zák
meg. Te vé keny sé ge a vá lasz tás ki tû zé sé tõl a jog erõs jegy zõ köny vi ered mény meg ál la pí -
tá sá ig tart.

500 000

2.36. TVI ve ze tõ he lyet te se i nek díja

2.36.01. TVI ve ze tõ he lyet te sé nek(ei nek) díja ma xi mum 3 fõ 150 000 Ft/fõ. 450 000

2.37. TVI ve ze tõk díja me gyén ként. 300 000

3. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

3.01.03. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok ha tá lyos jog sza bály sze rint.

KÖZIGAZGATÁSI HIVATALI KIADÁSOK

1. Do lo gi ki adá sok

1.41. Köz igaz ga tá si hi va ta lok és ki ren delt sé gek do lo gi ki adá sa i nak biz to sí tá sa.
Ok ta tá sok, ki szál lá sok, sok szo ro sí tás, szál lí tás, he lyi és te rü le ti PC Hot-li ne
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Kód Jog cím Nor ma tí va

1.41.02. Köz igaz ga tá si hi va ta lok és ki ren delt sé gek do lo gi ki adá sai 
(me gyén ként, ill. fõ vá ros).

250 000

A vá lasz tás in for ma ti kai rend sze re i vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa, rend szer és fel hasz -
ná lói prog ra mok te le pí té se, tesz te lé se, ok ta tá sa, rész vé tel az or szá gos pró bák, fõ pró bák
meg tar tá sán.

2. Sze mé lyi ki adá sok

2.41. Meg bí zá si szer zõ dé sek a köz igaz ga tá si hi va ta lok és ki ren delt sé gek ka pa ci tá sá nak ki egé -
szí té sé re (me gyén ként, ill. fõ vá ros). 6 em ber hó × 120 000 Ft

720 000

2.42. Köz igaz ga tá si hi va tal és ki ren delt ség ve ze tõk díja (me gyén ként, ill. fõ vá ros). 150 000

3. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

3.01.04. Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok ha tá lyos jog sza bály sze rint.

2. melléklet a 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelethez

Tételek és normatívák

(külképviseleti)

Meg ne ve zés Nor ma tí va Pénz nem

KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK

1. Do lo gi ki adá sok

123 Kül kép vi se le ti do lo gi ki adá sok

12306 Kül ügy mi nisz té ri um ki je lölt szer vé nek do lo gi ki adá sai (kül kép vi -
se le ti sza va zás elõ ké szí té se ér de ké ben kap cso lat tar tás a kül kép vi -
se le tek kel, fax, te le fon, a tech ni kai és el lá tá si fel ada tok
meg te rem té sé hez gép ko csi és egyéb fel té te lek biz to sí tá sa)

5 000 000 Ft

2. Sze mé lyi ki adá sok

224 Kül kép vi se le tek ki adá sai

22402 KÜVI ta gok díja

224021 KÜVI 2 tag já nak 15 000Ft/fõ díja 30 000 Ft

224022 KÜVI igény sze rin ti pót tag díja 15 000 Ft

22403 KÜVI ve ze tõ jé nek díja 30 000 Ft

22404 1 fõ KÜVI tag na pi dí ja (Fu tár) Jog sza bály
 sze rint

de vi za

22405 Na pi díj a KÜVI ta gok ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sá nak ide jé re Jog sza bály
sze rint

Ft

22406 Mun ka szer zõ dé sek, meg bí zá si szer zõ dé sek a 
Kül ügy mi nisz té ri um ki je lölt szer vé nél ka pa ci tás 
ki egé szí tés re (30 em ber hó × 120 000 Ft)

3 600 000 Ft

3. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

30106 Mun ka adót ter he lõ já ru lé kok ha tá lyos jog sza bály sze rint.
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3. melléklet a 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelethez

2008. évi országos népszavazás

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma
HVI

FÕVÁROS, MEGYE:

1. Tá jé koz ta tó ada tok

1.1. Te le pü lés meg ne ve zé se:

1.2. Kör jegy zõ ség ese tén szék hely te le pü lés meg ne ve zé se:

  hoz zá kap cso ló dó te le pü lé sek szá ma:

  hoz zá kap cso ló dó te le pü lé sek meg ne ve zé se:

1.3. OEVK szék hely te le pü lés je lö lé se Igen/Nem:

  OEVK-k szá ma:

1.4. Te le pü lés la kos ság szá ma:

1.5. Kör jegy zõ ség la kos ság szá ma:

1.6. Vá lasz tó pol gá rok szá ma a 2.  § (2) be kez dé se sze rint:

1.7. Sza va zó kö rök szá ma:

  tá mo ga tás szá mí tás nál figye lembe vett:

  tény le ges:

1.8. Sza va zat szám lá lás ba be vont bi zott sá gi pót ta gok szá ma:

1.9. Meg is mé telt sza va zás Igen/Nem:

2. El szá mo lás ada tai (Ft-ban)

2.1. Ka pott tá mo ga tás össze ge [3.  § (1) be kez dés b) pont]: L

2.2. Nor ma sze rint szá molt összeg: N

2.3. A több let költ ség/fel adat el ma ra dás ér vé nye sí té se  miatti összeg
[5.  § (4)–(5), (7) be kez dés] (±):

T

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.4. A te le pü lést, kör jegy zõ sé get meg il le tõ pénz ügyi fe de zet össze ge: N+T=F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.5. Az el szá mo lás után a te le pü lés ré szé re uta lan dó összeg: F-L

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:
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2.6. A te rü le ti vá lasz tá si iro dá nak vissza uta lan dó összeg: L-F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2008. évi országos népszavazás

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma
HVI

Fõ vá ros, me gye:

Te le pü lés meg ne ve zé se:

      Összeg Ft

Jog cím Sze mé lyi 
jut ta tá sok

Mun ka adói 
já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok Át lag bér Össze sen

kód név

Össze sen:

Dá tum: .......................................

P. H.

.....................................................

alá írás

Ké szült: 2 pél dány ban

Kap ja:

1 pél dányt a he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je

1 pél dányt a te rü le ti vá lasz tá si iro da ve ze tõ je
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4. melléklet a 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelethez

2008. évi országos népszavazás

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma
TVI, illetve közigazgatási hivatal, kirendeltség

FÕVÁROS, MEGYE ILLETVE RÉGIÓ

1. Tá jé koz ta tó ada tok

1.1. Szerv meg ne ve zé se:

1.2. Kör jegy zõ ség ese tén szék hely te le pü lés meg ne ve zé se:

  hoz zá kap cso ló dó te le pü lé sek szá ma:

1.3. OEVK szék hely te le pü lés je lö lé se

  OEVK-k szá ma:

1.4. Te le pü lés la kos ság szá ma:

1.5. Kör jegy zõ ség la kos ság szá ma:

1.6. Vá lasz tó pol gá rok szá ma:

1.7. Sza va zó kö rök szá ma:

  tá mo ga tás szá mí tás nál figye lembe vett:

  tény le ges:

1.8. Sza va zat szám lá lás ba be vont bi zott sá gi pót ta gok szá ma:

1.9. Meg is mé telt sza va zás Igen/Nem:

2. El szá mo lás ada tai (Ft-ban)

2.1. Ka pott tá mo ga tás össze ge [3.  § (1) be kez dés a), il let ve c) pont]: L

2.2. Nor ma sze rint szá molt összeg: N

2.3. A több let költ ség/fel adat el ma ra dás ér vé nye sí té se  miatti összeg
[5.  § (4)–(5), (7) be kez dés] (±):

T

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.4. Szer vet meg il le tõ pénz ügyi fe de zet össze ge: N+T=F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.5. Az el szá mo lás után a szerv ré szé re uta lan dó összeg: F-L

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.6. A Hi va tal ré szé re vissza uta lan dó összeg: L-F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:
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2008. évi országos népszavazás

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma
TVI, illetve közigazgatási hivatal, kirendeltség

Fõ vá ros, me gye, il let ve ré gió:

      Összeg Ft

Jog cím Sze mé lyi 
jut ta tá sok

Mun ka adói 
já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok Át lag bér Össze sen

kód név

Össze sen:

Dá tum: .......................................

P. H.

.....................................................
alá írás

Ha a te rü le ti vá lasz tá si iro da töl ti ki: Ha a köz igaz ga tá si hi va tal töl ti ki:

Ké szült: 2 pél dány ban Ké szült: 2 pél dány ban

Kap ja: 1 pél dányt a te rü le ti vá lasz tá si iro da ve ze tõ je Kap ja: 1 pél dányt a köz igaz ga tá si hi va tal, ki ren delt ség
ve ze tõ je

1 pél dányt a Hi va tal el nö ke 1 pél dányt a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je, ki -
ren delt ség ese tén

5. melléklet a 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelethez

2008. évi országos népszavazás

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma
Fõvárosi/megyei, illetve regionális összesítõ

FÕVÁROS, MEGYE, ILLETVE RÉGIÓ

1. Tá jé koz ta tó ada tok

1.1. Te le pü lés meg ne ve zé se:

1.2. Me gye:

  te le pü lé sek szá ma:

1.3. OEVK szék hely te le pü lés je lö lé se

  OEVK-k szá ma:

1.4. Te le pü lés la kos ság szá ma:
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1.5. Kör jegy zõ ség la kos ság szá ma:

1.6. Vá lasz tó pol gá rok szá ma a 2.  § (2) be kez dé se sze rint:

1.7. Sza va zó kö rök szá ma:

  tá mo ga tás szá mí tás nál figye lembe vett:

  tény le ges:

1.8. Sza va zat szám lá lás ba be vont bi zott sá gi pót ta gok szá ma:

1.9. Meg is mé telt sza va zás Igen/Nem:

2. El szá mo lás ada tai (Ft-ban)

2.1. Ka pott tá mo ga tás össze ge [3.  § (1) be kez dés a), b) és c) pont]: L

2.2. Nor ma sze rint szá molt összeg: N

2.3. A több let költ ség/fel adat el ma ra dás ér vé nye sí té se  miatti összeg
[5.  § (4)–(5), (7) be kez dés] (±):

T

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.4. Szer vet meg il le tõ pénz ügyi fe de zet össze ge: N+T=F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.5. Az el szá mo lás után a szerv ré szé re uta lan dó összeg: F-L

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.6. A Hi va tal ré szé re vissza uta lan dó összeg: L-F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:
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2008. évi országos népszavazás

Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma
Fõvárosi/megyei, illetve regionális összesítõ

Fõ vá ros, me gye, il let ve ré gió:

      Összeg Ft

Jog cím Sze mé lyi 
jut ta tá sok

Mun ka adói 
já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok Át lag bér Össze sen

kód név

Össze sen:

Dá tum: .......................................

P. H.

.....................................................

alá írás

Ha a te rü le ti vá lasz tá si iro da töl ti ki: Ha a köz igaz ga tá si hi va tal töl ti ki:

Ké szült: 2 pél dány ban Ké szült: 2 pél dány ban

Kap ja: 1 pél dányt a te rü le ti vá lasz tá si iro da ve ze tõ je Kap ja: 1 pél dányt a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je

1 pél dányt a Hi va tal el nö ke 1 pél dányt a Hi va tal el nö ke
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6. melléklet a 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelethez

2008. évi országos népszavazás

Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma
Egyéb szervek/KüM, KüVI

FELÜGYELETI SZERV VAGY ORSZÁG/TELEPÜLÉS

1. Tá jé koz ta tó ada tok

1.1. Szerv meg ne ve zé se:

1.2. Kör jegy zõ ség ese tén szék hely te le pü lés meg ne ve zé se:

  hoz zá kap cso ló dó te le pü lé sek szá ma:

  hoz zá kap cso ló dó te le pü lé sek neve:

1.3. OEVK szék hely te le pü lés je lö lé se:

  OEVK-k szá ma:

1.4. Te le pü lés la kos ság szá ma:

1.5. Kör jegy zõ ség la kos ság szá ma:

1.6. Vá lasz tó pol gá rok szá ma:

1.7. Sza va zó kö rök szá ma:

  tá mo ga tás szá mí tás nál figye lembe vett:

  tény le ges:

1.8. Sza va zat szám lá lás ba be vont bi zott sá gi pót ta gok szá ma:

1.9. Meg is mé telt sza va zás Igen/Nem:

2. El szá mo lás ada tai (Ft-ban)

2.1. Ka pott tá mo ga tás össze ge [3.  § (1) be kez dés d) illet ve e) pont]: L

2.2. Nor ma sze rint szá molt összeg: N

2.3. A több let költ ség/fel adat el ma ra dás ér vé nye sí té se  miatti összeg
[5.  § (4)–(5), (7) be kez dés] (±):

F-N=T

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.4. Szer vet meg il le tõ pénz ügyi fe de zet össze ge: F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.5. Az el szá mo lás után a szerv ré szé re uta lan dó/át adan dó összeg: F-L

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.6. A Hi va tal ré szé re vissza uta lan dó/vissza adan dó összeg: L-F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:
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2008. évi országos népszavazás

Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma
Választási kiadások részletezése

Egyéb szerv/KüM, KüVI

Fel ügye le ti szerv vagy or szág/te le pü lés

Szerv meg ne ve zé se:

      Összeg Ft

Jog cím Bi zony lat Sze mé lyi 
jut ta tá sok

Mun ka adói 
já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok Át lag bér Össze sen

kód név szá ma tár gya

Össze sen:

2008. évi országos népszavazás

Választási kiadás elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma
Egyéb szerv/KüM, KüVI

Fel ügye le ti szerv vagy or szág/te le pü lés

Szerv meg ne ve zé se:

      Összeg Ft

Jog cím Sze mé lyi 
jut ta tá sok

Mun ka adói 
já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok Át lag bér Össze sen

kód név

Össze sen:

Dá tum: .......................................

P. H.

.....................................................

alá írás

Ké szült: 2 pél dány ban

Kap ja:
1 pél dányt a szerv ve ze tõ je
1 pél dányt a Hi va tal el nö ke
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7. melléklet a 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelethez

2008. évi országos népszavazás

Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma
Egyéb szervek/KüM, KüVI összesítõ

FELÜGYELETI SZERV:

1. Tá jé koz ta tó ada tok

1.1. Szerv meg ne ve zé se:

1.2. Kör jegy zõ ség ese tén szék hely te le pü lés meg ne ve zé se:

  hoz zá kap cso ló dó te le pü lé sek szá ma:

  hoz zá kap cso ló dó te le pü lé sek neve:

1.3. OEVK szék hely te le pü lés je lö lé se:

  OEVK-k szá ma:

1.4. Te le pü lés la kos ság szá ma:

1.5. Kör jegy zõ ség la kos ság szá ma:

1.6. Vá lasz tó pol gá rok szá ma:

1.7. Sza va zó kö rök szá ma:

  tá mo ga tás szá mí tás nál figye lembe vett:

  tény le ges:

1.8. Sza va zat szám lá lás ba be vont bi zott sá gi pót ta gok szá ma:

1.9. Meg is mé telt sza va zás Igen/Nem:

2. El szá mo lás ada tai (Ft-ban)

2.1. Ka pott tá mo ga tás össze ge [3.  § (1) be kez dés d) illet ve e) pont]: L

2.2. Nor ma sze rint szá molt összeg: N

2.3. A több let költ ség/fel adat el ma ra dás ér vé nye sí té se  miatti összeg
[5.  § (4)–(5), (7) be kez dés] (±):

F-N=T

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.4. Szer vet meg il le tõ pénz ügyi fe de zet össze ge: F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.5. Az el szá mo lás után a szerv ré szé re uta lan dó/át adan dó összeg: F-L

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.6. A Hi va tal ré szé re vissza uta lan dó/vissza adan dó összeg: L-F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:
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2008. évi országos népszavazás

Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma
Választási kiadások részletezése

Egyéb szervek/KüM, KüVI összesítõ

Fel ügye le ti szerv meg ne ve zé se:

      Összeg Ft

Jog cím Sze mé lyi 
jut ta tá sok

Mun ka adói
já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok Át lag bér Össze sen

kód név

Össze sen:

2008. évi országos népszavazás

Választási kiadás elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma
Egyéb szerv/KüM, KüVI összesítõ

Fel ügye le ti szerv meg ne ve zé se:

      Összeg Ft

Jog cím Sze mé lyi 
jut ta tá sok

Mun ka adói 
já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok Át lag bér Össze sen

kód név

Össze sen:

Dá tum: .......................................

P. H.

.....................................................

alá írás

Ké szült: 2 pél dány ban

Kap ja:
1 pél dányt a szerv ve ze tõ je
1 pél dányt a Hi va tal el nö ke
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8. melléklet a 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelethez

2008. évi országos népszavazás

Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma
Országos összesítõ

ORSZÁGOS ÖSSZESEN

1. Tá jé koz ta tó ada tok

1.1. Te le pü lés meg ne ve zé se:

1.2. Or szá gos össze sen:

  te le pü lé sek szá ma:

1.3. OEVK szék hely te le pü lés je lö lé se:

  OEVK-k szá ma:

1.4. Te le pü lés la kos ság szá ma:

Kör jegy zõ ség la kos ság szá ma:

1.5. Vá lasz tó pol gá rok szá ma a 2.  § (2) be kez dé se sze rint:

1.6. Sza va zó kö rök szá ma:

  tá mo ga tás szá mí tás nál figye lembe vett:

  tény le ges:

1.7. Sza va zat szám lá lás ba be vont bi zott sá gi pót ta gok szá ma:

1.9. Meg is mé telt sza va zás Igen/Nem:

2. El szá mo lás ada tai (Ft-ban)

2.1. Ka pott tá mo ga tás össze ge [3.  § (1) be kez dés]: L

2.2. Nor ma sze rint szá molt összeg N

2.3. A több let költ ség/fel adat el ma ra dás ér vé nye sí té se  miatti összeg
[5.  § (4)–(5), (7) be kez dés] (±):

T

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.4. Az el szá mo lá sok sze rin ti pénz ügyi fe de zet össze ge: N+T=F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  OVI ve ze tõ je ál tal en ge dé lye zett át cso por to sí tás:

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.5. Az el szá mo lás után a szer ve ket meg il le tõ összeg: F-L

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok (át lag bér nél kül):

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:

2.6. A Hi va tal ré szé re vissza uta lan dó összeg: L-F

Eb bõl: sze mé lyi jut ta tá sok:

  mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok:

  do lo gi ki adá sok:

  át lag bér [a Ve. 21.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ki adás]:
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2008. évi országos népszavazás
Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma

Országos összesítõ

Or szá gos össze sen:

      Összeg Ft

Jog cím Sze mé lyi 
jut ta tá sok

Mun ka adói 
já ru lék

Do lo gi 
ki adá sok Át lag bér Össze sen

kód név

Össze sen:

Dá tum: .......................................

P. H.

.....................................................
alá írás

Ké szült: 2 pél dány ban

Kap ja:
1 pél dányt az OVI ve ze tõ je
1 pél dányt a Hi va tal el nö ke

9. melléklet a 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelethez

Hi va tal
Köz igaz ga tá si hi va tal, egyéb ÖTM szer vek, egyéb 
az ál lam ház tar tá si tv. ha tá lya alá tar to zó szer vek

Egyéb az Áht. ha tá lya alá nem tar to zó
szer vek

Ki adás Be vé tel Ki adás Be vé tel Ki adás

Áht. ha tá lya alá
tar to zó szer vet il -
le tõ tá mo ga tás

Tá mo ga tás ér té kû
mû kö dé si és fel -
hal mo zá si ki adás
köz pon ti költ ség -
ve té si szerv nek

Tá mo ga tás ér té kû
mû kö dé si és fel -
hal mo zá si be vé tel 
köz pon ti költ ség -
ve té si szerv tõl

Tény le ges fel -
hasz ná lás nak
meg fele lõen

TVI

TVI-k tá mo ga tá sa Tá mo ga tás ér té kû
mû kö dé si ki adás
he lyi ön kor mány -
za tok nak és költ -
ség ve té si
szer ve i nek

Tá mo ga tás ér té kû
mû kö dé si be vé tel
köz pon ti költ ség -
ve té si szerv tõl

Tény le ges fel -
hasz ná lás nak
meg fele lõen
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Áht. ha tá lya alá
nem tar to zó szer -
vet il le tõ tá mo ga -
tás

Mû kö dé si célú
pénz esz köz át adás
ál lam ház tar tá son
kí vül re

Szám vi te li tör -
vény sze rint

Tény le ges fel -
hasz ná lás nak
meg fele lõen,
szám vi te li tör -
vény sze rint

Hi va tal TVI HVI

Ki adás Be vé tel Ki adás Be vé tel Ki adás

HVI-k tá mo ga tá sa Tá mo ga tás ér té kû
mû kö dé si ki adás
he lyi ön kor mány -
za tok nak és költ -
ség ve té si
szer ve i nek

To vább adá si (le -
bo nyo lí tá si) célú
mû kö dé si be vé tel
köz pon ti költ ség -
ve té si szerv tõl

Köz pon ti költ ség -
ve té si szerv tõl ka -
pott to vább adá si
(le bo nyo lí tá si)
célú mû kö dé si ki -
adás

Tá mo ga tás ér té kû
mû kö dé si be vé tel
köz pon ti költ ség -
ve té si szerv tõl

Tény le ges fel -
hasz ná lás nak
meg fele lõen
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
8/2008. (I. 24.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott
 kifogás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sé rõl ho zott 146/2007.
(V. 31.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti és az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján két

 kifogást nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or -
szágos Vá lasz tá si Bizott ság (a továb biak ban: OVB)
146/2007. (V. 31.) OVB ha tá ro za ta el len, amely ben az
OVB ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új el já -
rás ra uta sí tá sát ké rik.

Az OVB a tá ma dott ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te an nak,
az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá -
írás gyûj tõ ív nek a min ta pél dá nyát, amely ben a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy Magyar -
országon meg ma rad jon a szo li da ri tás elvû egy biz to sí tós
kö te le zõ egész ség biz to sí tá si rend szer a nép sza va zást
 követõ év tõl szá mí tott 10 éven át?”

A 146/2007. (V. 31.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny
69. szá má ban 2007. jú ni us 6-án je len t meg. A ki fo gá so kat
2007. jú ni us 20-án, il let ve 21-én nyúj tot ták be az
OVB-hez. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a
ki fo gá so kat a Ve. 130.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt mó don és
ha tár idõ ben nyúj tot ták be.

Te kin tet tel arra, hogy a ki fo gá sok ugyan azon OVB ha -
tá ro zat tör vényességének fe lül vizs gá la tá ra irá nyul nak az
Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat egye sí tet te, és egy
 eljárásban bí rál ta el.

1. Mind két in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a kér dés az 
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek d) pont já ba üt kö zik,
mert a kér dés az egész ség biz to sí tás szer ve ze ti rend sze ré -
nek át ala kí tá sá ra irá nyul. Az Al kot mány hi vat ko zott ren -
del ke zé se alap ján nincs he lye nép sza va zás nak az Or szág -
gyû lés ha tás kö ré be tar to zó szer ve zet ala kí tá si kér dés ben.

2. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint az OVB-nek meg kel -
lett vol na ta gad nia a kér dés hi te le sí té sét azért is, mert az az
Al kot mány 28/C. (5) be kez dés a) pont já ban meg fo gal ma -
zott nép sza va zá si ti la lom ba üt kö zik. Ál lás pont ja sze rint
– mi vel az egész ség biz to sí tás fi nan szí ro zá sa a költség -
vetési tör vényen ke resz tül tör té nik – az egész ség biz to sí tás
rend sze ré nek alap ve tõ át ala kí tá sa a nép sza va zás idõ pont -
já ban ha tá lyos költ ség ve tés mó do sí tá sát igé nyel né.



3. Ugyan ezen in dít vá nyo zó sze rint a kér dés nem fe le l
meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott és az Al kot mány -
bí ró ság gya kor la tá ban ki fej tett egy ér tel mû sé gi kö ve tel mé -
nyek nek. Ál lás pont ja sze rint mi vel az egész ség biz to sí tás
je len le gi rend szer e is több biz to sí tó ra épül – az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár mel lett a köl csö nös egész ség -
pénzt árak és az üz le ti ala pon mû kö dõ biz to sí tók is sze rep -
hez jut nak –, az „egy biz to sí tós” és „több biz to sí tós”
egész ség biz to sí tás dis tink ci ó ja a je len le gi egész ség biz to -
sí tá si rend szer ben nem ér tel mez he tõ.

A kér dés tar tal mát te kint ve csak lát szó lag egy sze rû
„igen”-nel, „nem”-mel meg vá la szol ha tó, va ló já ban több -
szö rö sen össze tett, bo nyo lult rend szer meg íté lé sét kí ván ja
a vá lasz tó pol gá rok tól. Ered mé nyes nép sza va zás ese tén
nem ítél he tõ meg, hogy mely jog sza bá lyok ha tá lyá ban
való fenn tar tá sát kí ván ja meg az Or szág gyû lés tõl.

4. A má sik in dít vá nyo zó sze rint az OVB-nek azért is
meg kel lett vol na ta gad nia a kér dés hi te le sí té sét, mert a
kér dés sel lé nye gé ben azo nos tar tal mú kér dést a 114/2007.
(IV. 18.) OVB ha tá ro za tá ban már hi te le sí tett. Ál lás pont ja
sze rint az Nsztv. 12.  §-ából és a jog al ko tói egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé bõl kö vet ke zik, hogy lo gi ka i lag nem for dul -
hat elõ olyan eset, ami kor a pár hu za mo san meg tar tott ügy -
dön tõ nép sza va zá sok el len té tes ered mé nye  miatt, az
 Országgyûlés nem tud ja el dön te ni, hogy mi lyen jogalko -
tási kö te le zett ség ter he li. E ki fo gás be nyúj tó ja ki fej ti azt
is, hogy a 10 éves idõ be li kor lá to zás alkot mány elle nes
 módon kor lá toz za az Or szág gyû lés tör vényalkotói ha tás -
kö rét, mert el len té tes az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé vel
az, hogy „olyan idõ tar tam ra is ki ter jesz ti a ‘megváltoz -
tathatatlanságot’, ami kor már a vá lasz tók tól szár ma zó
újabb fel ha tal ma zás alap ján mû kö dõ Or szág gyû lés van
 hivatalban”.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek alap ján hoz ta meg dön té sét:

1. Az Nsztv.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye -
zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó
sza bá lyai:

„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„8.  § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal
 hozott dön tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá -
sá tól – ha a nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get
ke let kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom
évig kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a nép sza va zás
dön té sé nek ha la dék ta la nul ele get ten ni.”

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül

ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,
e) az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

2. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyai:

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj -
tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
ha tá ro za tát nyolc na pon be lül a Ma gyar Köz löny ben köz zé 
kell ten ni.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(...)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont já ban fog lal tak nak
meg fele lõen a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §-a ha tá roz za meg. Az
 Alkotmánybíróság a ki fo gás alap ján le foly ta tott jog or vos -
la ti el já rás ban azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás
meg fe lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban,
il let ve a 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, és
az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás -
ban az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg -
fele lõen járt-e el.

El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság e fel ada tát al kot -
má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja
el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.;
62/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].

2. Az Al kot mány bí ró ság a 27/2007. (V. 17.) AB ha tá -
ro za tá nak (a továb biak ban: Abh.) ren del ke zõ ré szé ben
meg ál la pí tot ta: „mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
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elle nesség áll fenn, mert az Or szág gyû lés nem sza bá lyoz ta
tör vény ben, hogy az ered mé nyes ügy dön tõ or szá gos nép -
sza va zá son ho zott dön tés med dig kö te le zi az Or szág gyû -
lést, így azt sem, hogy a nép sza va zás alap ján meg ho zott
(nép sza va zás ál tal meg erõ sí tett) tör vényt mi kor tól le het
a tör vényalkotásra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint
mó do sí ta ni vagy ha tá lyon kí vül he lyez ni.” Egy út tal
 felhívta az Or szág gyû lést, hogy sza bá lyo zá si fel ada tá nak
2007. de cem ber 31-ig te gyen ele get. (ABK 2007. má -
jus, 387.)

E ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te: „Az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét sér ti az, hogy nem biz to sí -
tott – az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé ben és 28/C.  §
(3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott – or szá gos ügy dön tõ nép -
sza va zás al kot má nyos jog in téz mé nyé nek a jog ál la mi
 követelményeknek meg fe le lõ elõ re lát ha tó, ki szá mít ha tó
és biz ton sá gos mû kö dé se.

Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mén túlme -
nõen, a nép sza va zás po li ti kai alap jo gá nak ér vé nye sü lé sét
szol gá ló ga ran ci á lis jog sza bá lyi ren del ke zé sek hi á nyos sá -
ga az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt nép szu ve -
re ni tás al kot má nyi ren del ke zé sét is sér ti.

Úgy szin tén sé rül az Al kot mány 19.  § (3) be kez dé se
b) pont já ban fog lalt – az Or szág gyû lés tör vényalkotói
 hatáskörét rög zí tõ – al kot má nyi ren del ke zés is, mi vel
a sza bá lyo zás hi á nyos sá ga  miatt az or szá gos ügy dön tõ
nép sza va zás ered mé nye ként meg al ko tott (nép sza va zás sal
meg erõ sí tett) tör vény Or szág gyû lés ál ta li mó do sí tá sa,
 illetve ha tá lyon kí vül he lye zé se te kin te té ben jog bi zony ta -
lan ság áll fenn.” (ABK 2007. má jus, 391–392.)

Az Or szág gyû lés 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján el fo -
gad ta a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény,
 valamint az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke -
zõ 2007. évi CLXXII. tör vényt (a továb biak ban: Nsztvm.). 
Az Nsztvm. 9.  §-a mó do sí tot ta az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé -
sét. Az Nsztv. mó do sí tott 8.  § (1) be kez dé se ki mond ja,
hogy az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön -
tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá tól – ha a
nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get ke let kez tet,
a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig kö te le zõ.
E mó do sí tás sal a tör vényhozó meg szün tet te az Abh. ren -
del ke zõ ré sze 1. pont já nak elsõ mon da tá ban meg ál la pí tott
alkot mány elle nes hely ze tet. Az Nsztvm. 13.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt ren del ke zés nek meg fele lõen 2007. de cem -
ber 26-án ha tály ba lé pett.

A je len el já rás tár gyát ké pe zõ ügy ben az el já rás kez de -
mé nye zõi az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés ben 
10 éves idõ tar tam ban kí ván ják meg ál la pí ta ni az ered mé -
nyes nép sza va zás kö tõ ere jét.

Az Nsztv. 10.  § c) pont já ban fog lalt ren del ke zés alap ján
meg kell ta gad ni a kér dés hi te le sí té sét, ha an nak meg fo gal -
ma zá sa nem fe le l meg a tör vény ben fog lalt kö ve tel mé -
nyek nek. Az Nsztv. mó do sí tott 8.  § (1) be kez dé sé nek
hatályba lépésével a kér dés meg fo gal ma zá sa az Nsztv. ren -
del ke zé sé vel el len té tes sé vált. Az Al kot mány bí ró ság

 álláspontja sze rint az Nsztv. e ren del ke zé se a fo lya mat ban
levõ hi te le sí té si el já rá sok ban is al kal ma zan dó. Így a
146/H/2007. (V. 31.) OVB ha tá ro zat ál tal hi te le sí tett kér -
dés az Nsztv. ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján már nem hi te -
le sít he tõ, ezért az Al kot mány bí ró ság – a hi vat ko zott tör -
vénymódosításra te kin tet tel – az OVB ha tá ro za tát meg -
sem mi sí tet te és az OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta.

Mi u tán az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tot a kér -
dés nek az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sé vel való el len té te  miatt
meg sem mi sí tet te, a ha tá ro zat tör vényességét a ki fo gá sok -
ban ki fej tett to váb bi in do kok alap ján már nem vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le -
né sé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,  Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 702/H/2007.

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
27/2008. (I. 24.) KE

határozata

országos ügydöntõ népszavazás elrendelésérõl

Az Or szág gyû lés a 109/2007. (XII. 19.) OGY ha tá ro za -
tá ban or szá gos ügy dön tõ nép sza va zást ren delt el a kö vet -
ke zõ kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a fek võ be teg-gyógy in té ze ti
el lá tá sért a je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve -
tõ év ja nu ár 1-jé tõl ne kell jen kór há zi na pi dí jat fi zet ni?”
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Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt 
ha tás kö röm ben – te kin tet tel a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény 122.  §-ra is – az or szá gos ügy dön tõ
nép sza va zás idõ pont ját

2008. március 9. napjára (vasárnapra)

tû zöm ki.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: III-1/00594/2008.

A Köztársasági Elnök
28/2008. (I. 24.) KE

határozata

országos ügydöntõ népszavazás elrendelésérõl

Az Or szág gyû lés a 110/2007. (XII. 19.) OGY ha tá ro za -
tá ban or szá gos ügy dön tõ nép sza va zást ren delt el a kö vet -
ke zõ kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért, fo gá -
sza ti el lá tá sért és a já ró be teg-szak el lá tá sért a je len kér dés -
ben meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl ne
kell jen vi zit dí jat fi zet ni?”

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt 
ha tás kö röm ben – te kin tet tel a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény 122.  §-ra is – az or szá gos ügy dön tõ
nép sza va zás idõ pont ját

2008. március 9. napjára (vasárnapra)

tû zöm ki.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: III-1/00595/2008.

A Köztársasági Elnök
29/2008. (I. 24.) KE

határozata

országos ügydöntõ népszavazás elrendelésérõl

Az Or szág gyû lés a 111/2007. (XII. 19.) OGY ha tá ro za -
tá ban or szá gos ügy dön tõ nép sza va zást ren delt el a kö vet -
ke zõ kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ál la mi lag tá mo ga tott fel -
sõ fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók nak ne kell jen
kép zé si hoz zá já ru lást fi zet ni ük?”

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt 
ha tás kö röm ben – te kin tet tel a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény 122.  §-ra is – az or szá gos ügy dön tõ
nép sza va zás idõ pont ját

2008. március 9. napjára (vasárnapra)

tû zöm ki.

Bu da pest, 2008. ja nu ár 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

KEH ügy szám: III-1/00596/2008.

2008/11. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 607



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkezõ
magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történõ technikai szám kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996. évi
CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 4/A. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és Pénz ügyi
 Ellenõrzési Hi va tal a Tv. 4/A. § (1) be kez dé se sze rin ti ked vez mé nye zet tek ré szé re a kö vet ke zõ tech ni kai szá mo kat adja:

Sor szám Ked vez mé nye zett Tech ni kai szám

1. Ome ga Pün kös di Gyü le ke ze te i nek Há ló za ta 1672

2. Ma gyar or szá gi Pant ho lo ka to li kus Tra di ci o ná lis Egy ház 1689

3. Ho lisz ti kus Egy-Ház 1696

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
el nö ke

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 – aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi
köz zé:
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109826B
420446G
294655G
555863F
048563H
179867E
007968A
547968H
429706D
991799G
149289B
638617E
757023C
010010H
737711D
494985B
224795F
152178H
233613D
219589F
136709A
404879A
937545F
535442E
383241D

370448D
267956D
083876D
158018E
528286E
422967G
247157G
422967G
833549G
661033B
067463D
315244B
157433H
233693E
473229E
004053B
571028C
810656C
369013D
714904H
674227D
719188G
340992B
301549C
457577G

302911E
037413G
517057C
207794D
387647F
305624G
561114B
127821H
133898B
893948F
486966G
481011E
555368G
486515G
306887B
806853C
282344E
784813F
047358F
099344E
020813F
145246B
395450C
528867G
764075C

912139G
536401F
618688A
198641E
876669D
277403C
457451C
948717G
912857G
854290D
579942E
866191B
780228G
197990C
245934B
071461G
892073A
512434D
053615B
567381F
627817D
566046D
728909E
817768C
796822G

884370E
590970H
939798G
064779B
753238E
224423D
289369H
119852D
678680B
289825G
386225D
016390G
424878D
938573A
361011F
637381A
426629G
985492F
570370C
632070F
512086B
263146D
189063C
959879F
257476A
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683560F
784143B
881718F
775858A
690210D
401650D
309607F
541737D
113239G
409498A
343429G
625138E
598548G
323585B
207873C
455624D
989684F
283363H
410596B
711508D
601205D
578033G
756224D
963561F
295332G
275836A
398831F
137265H
163594H
886582D
521551E

147138G
603743C
931597A
260017E
963635A
764446G
705394B
816638E
347629G
231396F
416661B
860199F
004773C
036904G
592162D
023986H
790333F
033400A
123838C
700918D
511490C
808722B
447395G
372407A
276215E
740100H
750344D
639889F
505358G
137810A
804892B

282346D
476896C
706349C
137520A
521560D
249804D
092148E
643407B
631570A
643112A
366419F
673231C
133729F
280423H
213117A
053877A
716563A
063256C
990098D
666424D
376779A
351502C
276043F
051227E
164029G
905580D
612676E
853720B
742972F
304869A
204800C

042541D
010501E
508401D
879528D
829516A
747838A
025040G
717709E
806589G
559563G
677502H
026237G
909485D
054103A
885784C
776482G
247560D
010845F
836486A
810020C
343058G
856284E
674832E
730421B
112497D
382206G
212276F
509374E
456246C
813715F
520633F

096864B
209506B
128176B
590110D
024617E
448580D
475395C
180076D
967772G
866446E
167261C
075509D
649079G
827964E
187342G
858008A
170436G
336931E
801295D
965611D
091709E
992200C
356975C
097647E
148134F
986385C
865930D
705440C
577179H
001782C

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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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, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 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.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.0211 – 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

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei

Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke

dr. Puss Lajost a Szervezetirányítási és Mûködtetési
Igazgatóság számvevõ tanácsos fõtanácsadójává,

Jakus Attilát határozott idõre a Szervezetirányítási és
Mûködtetési Igazgatóság számvevõjévé,

Gyeraj Pétert az Államháztartás Központi Szintjét El-
lenõrzõ Igazgatóság számvevõjévé nevezte ki.

Az Önkormányzati és Területi Ellenõrzési Igazgatóság
Békés megyei ellenõrzési iroda vezetõi teendõinek ellátá-
sával Kersmájer Ágota számvevõ tanácsost, a Komárom-
Esztergom megyei ellenõrzési iroda vezetõi teendõinek el-
látásával Böröcz Imre számvevõ tanácsos tanácsadót bízta
meg. A megbízás idejére Böröcz Imre a fõtanácsadói,
Kersmájer Ágota a tanácsadói címet viselheti 2008. ja-
nuár 1-jétõl.

Az Állami Számvevõszéknél fennálló
közszolgálati munkaviszonya megszûnt

dr. Hegyi Ferencnek, a Szervezetirányítási és Mûködte-
tési Igazgatóság számvevõ tanácsosának,

Kiszel Ágnesnek, a Szervezetirányítási és Mûködtetési
Igazgatóság tanácsadójának,

Patai Tamásnak, az Államháztartás Központi Szintjét
Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ tanácsosának,

Gömöri Józsefnek, az Államháztartás Központi Szintjét
Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ tanácsosának,

Kerezsi Pálnak, az Önkormányzati és Területi Ellenõr-
zési Igazgatóság számvevõ tanácsosának,

Fodor Tivadarnénak, az Önkormányzati és Területi El-
lenõrzési Igazgatóság számvevõ tanácsosának,

Maróti Sándornak, az Önkormányzati és Területi Ellen-
õrzési Igazgatóság számvevõ tanácsosának nyugdíjba vo-
nulás miatt,

Bánkné Simon Juditnak, az Államháztartás Központi
Szintjét Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõjének lemondás-
sal 2008. január 1-jétõl.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet

vagyongazdálkodási referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû gazdálkodási szakon

szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintû mû-
szaki felsõoktatásban szerzett szakképzettség; katonai fel-
sõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) gazdál-
kodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egye-
temi vagy fõiskolai szintû végzettség és felsõfokú pénz-
ügyi, számviteli szakképesítés,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel),

– vagyonkataszter-vezetésben való jártasság.

Ellátandó munkaköri feladatok:
A Kincstár vagyongazdálkodásával, tárgyieszköz-nyil-

vántartással, leltározással, selejtezéssel kapcsolatos koor-
dináló feladatok ellátása, vagyonkataszter vezetése.

Munkavégzés helye: 1054 Budapest, Hold u. 4.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latait,
– esetleg referenciamegjelölést.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. Az álláshely a
pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati anyagokat

2008. január 31-ig

kérjük „Vagyongazdálkodási referens” jeligére az alábbi
postacímre megküldeni:

Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztály
1054 Budapest, Hold u. 4.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Szeku-

leszné Ortó Zita, tel.: 06 (1) 327-3425.
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A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet

mûszaki referens munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatás-

ban szerzett szakképzettség; katonai felsõoktatási intéz-
ményben (jogelõd intézményében) szerzett mûszaki (tech-
nikai) szakon szerzett szakképzettség,

– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel),
– épületek üzemeltetésében szerzett tapasztalat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
A Kincstár kezelésében lévõ ingatlanok, épületgépé-

szeti berendezések (gázkazánok, légtechnikai berendezé-
sek, egyéb hûtõ-fûtõ berendezések, felvonók, épület-fel-
ügyeleti rendszerek stb.) üzemeltetésével kapcsolatos fel-
adatok ellátása.

Munkavégzés helye: 1054 Budapest, Hold u. 4.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latait,
– esetleg referenciamegjelölést.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. Az álláshely a
pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati anyagokat

2008. január 31-ig

kérjük „Mûszaki referens” jeligére az alábbi postacímre
megküldeni:

Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztály
1054 Budapest, Hold u. 4.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Parrag
Dénes, tel.: 06 (1) 327-3424.

A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet

ellátási referens munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatás-

ban szerzett szakképzettség; katonai felsõoktatási intéz-
ményben (jogelõd intézményében) szerzett mûszaki (tech-
nikai) szakon szerzett szakképzettség,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel),

– hardverismeretek.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a Kincstár informatikai eszközeinek beszerzése,
– felhasználók informatikai eszközökkel történõ ellá-

tása,
– informatikai raktár kezelése (számítógépes nyilván-

tartó programban történõ bevételezés, illetve könyvelés;
leltár),

– adminisztrációs feladatok.

Munkavégzés helye: 1054 Budapest, Hold u. 4.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latait,
– esetleg referenciamegjelölést.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkálta-
tó által kijelölt bizottság hallgatja meg. Az álláshely a pá-
lyázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati anyagokat

2008. január 31-ig

kérjük „Ellátási referens” jeligére az alábbi postacímre
megküldeni:

Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztály
1054 Budapest, Hold u. 4.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Kozma
Péter, tel.: 06 (1) 327-3525.
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A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
gázár-támogatási igényfeldolgozó munkakör

betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség;
fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jog-
elõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon
szerzett szakképzettség; vagy

– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-
zettség vagy középiskolai végzettség és társadalombizto-
sítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, sze-
mélyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási hatósági eljárásjogi ismeretek,
– közigazgatásban szerzett tapasztalat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasz-

nálás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint a támogatási
igénylések rögzítése, teljes körû ügyintézése, adatszolgál-
tatások elkészítése, az igénylésekkel kapcsolatos ügyfél-
szolgálat ellátása.

A munkavégzés helye: Budapest XI., Bartók Béla út.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagot

2008. január 31-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály,
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkálta-
tó által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbí-

rálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon be-
lül kerül sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
felülvizsgálati referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett
szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociá-
lis igazgatási szakképzettség; katonai felsõoktatási intéz-
ményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazda-
sági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõis-
kolai végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szak-
képzettség,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, ön-

kormányzatnál szerzett pénzügyi, gazdálkodási, ellenõr-
zési gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylé-

sével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgá-
lati eljárás lefolytatása, a támogatási összegek jogosságá-
nak vizsgálata.

– A nem állami humán szolgáltatást végzõ intézmé-
nyeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és fel-
használásának ellenõrzése.

A munkavégzés helye: Budapest V., Semmelweis u. 13.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.
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A pályázati anyagot

2008. január 31-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály,
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok el-
bírálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon
belül kerül sor. Az álláshely a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
irodavezetõ (Állampénztári Iroda)

munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõ-

oktatásban szerzett szakképzettség vagy jogász szakkép-
zettség,

– legalább 3 év vezetõi gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban pénzügyi vagy pályázatkezelési te-

rületen szerzett vezetõi gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a jogszabályok és a Szervezeti és mûködési szabály-

zat által az Állampénztári Iroda feladatkörébe utalt felada-
tok – így különösen a kincstári kör és a pénzforgalmi
számlatulajdonosok számláinak vezetésével, az állampa-
pír- és pénzforgalmazással, a pályázatos támogatásokkal
kapcsolatos feladatok – teljes körû szervezése, irányítása,

– az Állampénztári Iroda köztisztviselõi vonatkozásá-
ban a Szervezeti és mûködési szabályzatban meghatáro-
zott munkáltatói jogkörök gyakorlása.

A munkavégzés helye: Budapest XIII., Váci út 71.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,

– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagot

2008. január 31-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály,
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok el-
bírálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon
belül kerül sor. Az álláshely a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
osztályvezetõ (Felülvizsgálati és Ellenõrzési osztály)

munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági vagy mûszaki felsõoktatásban szerzett
szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociá-
lis igazgatási szakképzettség; katonai felsõoktatási intéz-
ményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazda-
sági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõis-
kolai végzettség és felsõfokú pénzügyi, számviteli szak-
képzettség,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, ál-

lamigazgatásban vagy önkormányzatnál szerzett pénzügy,
gazdálkodási, ellenõrzési gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a jogszabályok és a Szervezeti és mûködési szabály-

zat által az osztály feladatkörébe utalt feladatok – így külö-
nösen az önkormányzatok állami támogatásának igénylé-
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sével és felhasználásával összefüggõ felülvizsgálati eljá-
rás lefolytatásával, valamint a nem állami humán szolgál-
tatást végzõ intézményeknél az állami támogatás jogszerû
igénylésének és felhasználásának ellenõrzésével kapcso-
latos feladatok – teljes körû szervezése, irányítása az iro-
davezetõ és az irodavezetõ-helyettes irányítása mellett,

– az osztály köztisztviselõi vonatkozásában a leadott
munkáltatói jogkörök gyakorlása.

A munkavégzés helye: Budapest V., Semmelweis u. 13.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagot

2008. január 31-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály,
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok el-
bírálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon
belül kerül sor. Az álláshely a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
irodavezetõ (Államháztartási Iroda)

munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági szakképzettség,

– legalább 5 év vezetõi gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, ál-

lamigazgatásban vagy önkormányzatnál szerzett pénzügy,
gazdálkodási, ellenõrzési gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a jogszabályok és a Szervezeti és mûködési szabály-

zat által az Államháztartási Iroda feladatkörébe utalt fel-
adatok – így különösen az államháztartás pénzügyi infor-
mációs rendszerének mûködtetésével, önkormányzatok
központi költségvetésbõl származó forrásai igénybevéte-
lének felülvizsgálatával, a nem állami humánszolgáltatást
nyújtó intézmények és intézményfenntartók ellenõrzésé-
vel kapcsolatos feladatok – teljes körû szervezése, irányí-
tása,

– az iroda köztisztviselõi vonatkozásában a leadott
munkáltatói jogkörök gyakorlása.

A munkavégzés helye: Budapest V., Semmelweis u. 13.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagot

2008. január 31-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály,
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok el-
bírálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon
belül kerül sor. Az álláshely a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel:
371-9023.
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A Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
felülvizsgálati referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jog-
elõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon
szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai végzett-
ség és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ,
okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles
pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõr-
zési szakértõ),

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkor-

mányzatok és a többcélú kistérségi társulások központi
költségvetési kapcsolataiból származó forrásai jogszerû
igénybevételének, továbbá az általuk benyújtott költség-
vetési beszámolók szabályszerûségének – szükség esetén
a helyszínen történõ – felülvizsgálata.

– Az önkormányzatok költségvetést megalapozó fel-
méréseinek, illetve kiegészítõ adatszolgáltatásainak, a le-
mondásainak, valamint a pótigényeinek feldolgozása.

A munkavégzés helye:
– Szolnok, Liget út 6.
– Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmá-

nyok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. január 31-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Észak-alföldi
Regionális Igazgatóság részére. Postacím: 5002 Szolnok,
Pf. 114.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

A pályázatok elbírálására 2008. február 11-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek: Nagy Judit humánpolitikai ügy-
intézõ, tel.: (56) 512-901.

A Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
ellenõrzési referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség; jogász, vagy egyetemi
vagy fõiskolai szintû pedagógus szakképzettség; szociális
igazgatási szakképzettség; vagy egyéb egyetemi vagy fõ-
iskolai végzettség és felsõfokú pénzügyi vagy mérlegké-
pes könyvelõi vagy költségvetési ellenõri vagy közigazga-
tási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõi vagy okleveles
könyvvizsgálói vagy okleveles pénzügyi revizori szakké-
pesítés, vagy közoktatási szakértõi szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylé-

sével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgá-
lati eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõrzés keretében a
támogatási összegek jogosságának/helyességének vizs-
gálata.

– A nem állami humán szolgáltatóknál az állami támo-
gatás jogszerû igénylésének és felhasználásának helyszíni
ellenõrzése.

A munkavégzés helye:
– Szolnok, Liget út 6.
– Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B.
– Nyíregyháza, Mártírok tere 8.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmá-

nyok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.
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Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. január 31-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Észak-alföldi
Regionális Igazgatóság részére. Postacím: 5002 Szolnok,
Pf. 114.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

A pályázatok elbírálására 2008. február 11-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek: Nagy Judit humánpolitikai ügy-
intézõ, tel.: (56) 512-901.

A Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
bérszámfejtési ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– középiskolai végzettség és pénzügyi ügyintézõ vagy

társadalombiztosítási, munkaügyi ügyintézõ szakképe-
sítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– személyi jövedelemadózási, társadalombiztosítási,

munkaügyi ismeretek.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A Regionális Igazgatóság számfejtési körébe tartozó

közalkalmazottak, köztisztviselõk, egyéb munkavállalók
rendszeres havi illetményének, társadalombiztosítási ellá-
tásainak, családtámogatási ellátásainak számfejtése.

– Személyi jövedelemadózással, havi adóbevallással,
nyugdíjadat-szolgáltatással, magánnyugdíj-pénztári tagdí-
jak elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkavégzés helye: Nyíregyháza, Mártírok tere 8.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmá-
nyok fénymásolatát,

– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. január 31-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Észak-alföldi
Regionális Igazgatóság részére. Postacím: 5002 Szolnok,
Pf. 114.

A pályázatok elbírálására 2008. február 11-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek: Nagy Judit humánpolitikai ügy-
intézõ, tel.: (56) 512-901.

A Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
államháztartási referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség; katonai felsõoktatási intézményben (jog-
elõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon
szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai végzett-
ség és felsõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ,
okleveles könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles
pénzügyi revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõr-
zési szakértõ),

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkor-

mányzatok és a többcélú kistérségi társulások központi
költségvetési kapcsolataiból származó forrásai jogszerû
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igénybevételének, továbbá az általuk benyújtott költség-
vetési beszámolók szabályszerûségének – szükség esetén
a helyszínen történõ – felülvizsgálata.

– Az önkormányzatok költségvetést megalapozó fel-
méréseinek, illetve kiegészítõ adatszolgáltatásainak, a le-
mondásainak, valamint a pótigényeinek feldolgozása.

A munkavégzés helye: Szolnok, Liget út 6.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmá-

nyok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. január 31-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Észak-alföldi
Regionális Igazgatóság részére. Postacím: 5002 Szolnok,
Pf. 114.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

A pályázatok elbírálására 2008. február 11-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek: Nagy Judit humánpolitikai ügy-
intézõ, tel.: (56) 512-901.

A Magyar Államkincstár
regionális igazgatóságai

pályázatot hirdetnek
családtámogatási számfejtõ munkakörök

betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– fõiskolai szintû államigazgatási, munkaügyi vagy

társadalombiztosítási szakképzettség; középiskolai vég-
zettség és társadalombiztosítási ügyintézõi szakképesítés,
vagy ezzel egyenértékû egyéb szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-

nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény teljes körû
ismerete és ezzel összefüggésben végzett érdemi ügyinté-
zõi gyakorlat,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– családtámogatási ellátások iránt benyújtott igények

teljes körû elbírálása,
– fogyatékossági támogatás és egyéb szociális ellátá-

sokkal kapcsolatos ügyek intézése,
– adminisztrációs tevékenység ellátása,
– ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatos felada-

tok ellátása, ügyfelekkel kapcsolattartás.

Munkavégzés helye:
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság: Békéscsaba
Észak-alföldi Regionális Igazgatóság: Szolnok
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság: Tatabánya
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság: Szombathely
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság: Vác, va-

lamint Cegléd

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latait,
– esetleg referenciamegjelölést,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. január 31-ig

a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóság koordi-
nációs osztályaira kérjük megküldeni „CSALÁDTÁMO-
GATÁSI SZÁMFEJTÕ” jeligére.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkálta-
tó által kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbí-
rálására a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon be-
lül kerül sor, az álláshely a pályázat elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

A regionális igazgatóságok elérhetõségei és postacímei:

Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgató-
ság / Koordinációs osztály

6001 Kecskemét, Pf. 373, felvilágosítást ad: dr. Holo-
zsai Nóra, telefon: 06 (76) 481-292
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Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igaz-
gatóság / Koordinációs osztály

5000 Szolnok, Ligeti út 6., felvilágosítást ad: Kemény
Andrea, telefon: 06 (56) 512-901

Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóság / Koordinációs osztály

8200 Veszprém, Budapest u. 4., felvilágosítást ad: He-
tyei László, telefon: 06 (88) 623-975

Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális
Igazgatóság / Koordinációs osztály

9024 Gyõr, Hunyadi u. 6/A, felvilágosítást ad: Szarvas
Lászlóné, telefon: 06 (96) 501-809

Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regioná-
lis Igazgatóság / Koordinációs osztály

1519 Budapest, Pf. 272, felvilágosítást ad: dr. Gyarmati
Franciska, telefon: 371-9023.

Dunakiliti–Feketeerdõ községek körjegyzõje
pályázatot hirdet
határozott idejû

pénzügyi-ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: költségvetési tervezési feladatok,
pénzügyi-számviteli feladatok, vagyonkataszter-nyilván-
tartási feladatok, áfaelszámolás

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú közép- vagy felsõfokú végzettség a

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
16. Pénzügyi igazgatási feladatok szerint,

– felhasználási szintû számítógép-ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és szakmai képesítést igazoló ok-

iratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent az elbírálásnál:
– önkormányzati, költségvetési gazdálkodásban szer-

zett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga,
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi képesítés,
– ECDL végzettség.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a nyilvános közzététel-
tõl számított (2008. január 25.) 15. nap.

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõen Dunakiliti–Feketeerdõ községek körjegyzõje – a
polgármesterek egyetértésével – 15 napon belül dönt.

A munkakör betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot Dunakiliti–Feketeerdõ községek körjegy-

zõje részére, 9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 86. címre kell
benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-

hetõ a (96) 671-034-es telefonon.

Cégénydányád, Gyügye, Szamosújlak
Önkormányzatok Körjegyzõsége

pályázatot hirdet
gazdálkodási elõadó munkakör betöltésére

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:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent:
– mérlegképes képesítés vagy ezt kiváltó felsõfokú

végzettség,
– kölségvetési szerveknél végzett gazdálkodási és

könyvelési gyakorlat.

Ellátandó feladatok:
– önkormányzati gazdálkodás, könyvelõi, kontírozói

feladatok, nyilvántartások vezetése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szabályai szerint.

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

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 5. munkanapon belül.

A munkakör betöltése: az elbírálást követõen azonnal,
határozatlan idõre, 3 hónap próbaidõvel.

A pályázatot Cégénydányád, Gyügye, Szamosújlak Ön-
kormányzatok Körjegyzõsége címére (4732 Cégénydá-
nyád, Dózsa Gy. u. 2.) kell benyújtani.
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Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Ladik u. 2–6.)

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 feladat- és hatáskörök ellátása.

A közterületek jogszerû használatának, a közterületen
folytatott, engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz
kötött tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése.
A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály
által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
Közremûködés az épített- és a természeti környezet védel-
mében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkor-
mányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának ellenõrzésében. A fenti tör-
vényben meghatározott egyéb feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– 9/1995. (III. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

I/13. pontja szerinti középfokú végzettség,
– a kinevezés feltétele: egészségügyi, fizikai és pszi-

chikai alkalmasság a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együt-
tes rendeletben foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfelelést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapí-
tása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK. rendelet alapján tör-
ténik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététe-
létõl számított 10. napig lehet benyújtani Budapest Fõvá-
ros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal Munkaügyi Irodán (1033 Budapest,
Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyelõi pá-
lyázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a munkaügyi osztályvezetõ 437-8605-ös telefonszá-
mán.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon
belül.

Az állás a pályázatok 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.

Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu Körjegyzõsége
pályázatot hirdet

oktatási és szervezési elõadói munkakör betöltésére
osztott munkakörben

A munkakörbetöltésre a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) alapján kerül sor.

A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre
szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik.

A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– pedagógusképesítés,
– számítógépes ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát (az ere-

deti példányokat a pályázó a személyes kapcsolat felvéte-
lekor köteles bemutatni),

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu
Körjegyzõsége, 2183 Galgamácsa, Petõfi u. 105. címre,
„Oktatási elõadó pályázat” megjelöléssel kérjük küldeni.

A pályázat beérkezési határideje: a Magyar Közlöny Hi-
vatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl számított
12. nap.

Az álláshelyhez lakást biztosítani nem tudunk.
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Gyöngyöstarján község jegyzõje
pályázatot hirdet

számviteli elõadói munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok: önkormányzat gazdálkodásával
kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II/2. pontjában
meghatározott szakképesítések meglétének valamelyike,

– mérlegképes könyvelõi végzettség.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– önkormányzatnál azonos munkakörben meglévõ leg-

alább 5 év szakmai gyakorlat,
– gyöngyöstarjáni, vagy közeli lakóhely,
– számítógép-felhasználói ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, iskolai végzettséget tanúsító okira-

tok, bizonyítványok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében való megjelenéstõl számított
15. nap.

A pályázatot Papp Zoltán, Gyöngyöstarján község jegy-
zõjéhez kell benyújtatni, személyesen vagy postai úton zárt
borítékban. Cím: 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3.

Érdeklõdni lehet: a (37) 372-025/100-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidõ

lejáratát követõ 30 napon belül.
A határidõben beérkezett pályázatok elbírálása a csatolt

dokumentumok és esetleges személyes meghallgatás útján
történik.

A munkakör az elbírálást követõen – megegyezés sze-
rint – azonnal betölthetõ.

Illetmény, egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

Bõsárkány Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
megüresedõ jegyzõi állás betöltésére

A jegyzõ feladata: Bõsárkány nagyközségben és a kör-
jegyzõségi társulási megállapodás alapján Maglóca és
Tárnokréti községekben az Ötv. szerinti jegyzõi feladatok
ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés, továbbá

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy kötelezett-
ségvállalás a szakvizsga egy éven belüli letételére,

– legalább kétéves közigazgatási szervnél szerzett
szakmai gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

A pályázat során elõnyt élvez az, aki rendelkezik:
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedéllyel és saját

gépjármû használatának vállalása,
– számítógép-kezelõi ismeretekkel: legalább ECDL-

start fokozat igazolásával,
– anyakönyvi szakvizsgával,
– angol vagy német középfokú C típusú nyelvvizsgával

(okirattal igazolva),
– felsõfokú közgazdasági végzettséggel is.

A jegyzõ az 1992. évi XXIII. tv. 22/A. § (8) bekezdése
alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (az eredeti

okiratok meghirdetéskor történõ bemutatása szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A nyertes pályázó kérésére önkormányzati bérlakást tu-
dunk biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. január 21.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi ülésen történik.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével.

A pályázatot Szalay Imre, Bõsárkány nagyközség pol-
gármesteréhez kell benyújtani. Cím: 9167 Bõsárkány,
Kossuth L. u. 1. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi
pályázat”.
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Érdeklõdni Szalay Imre polgármesternél lehet, telefon:
(96) 271-217.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

Budapest Fõváros XVII. Kerület
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

A pályázat feltételei:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesí-

tett másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet,
– hozzájárulási nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenés napját (2008. január 21.) követõ
naptól számított 30. nap.

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek meg-
felelõ pályázók személyes meghallgatását követõen ke-
rül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 31.
Az állás a képviselõ-testület döntését követõen azonnal

betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes

munkaidõben kell ellátni. Az aljegyzõ vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatok.

Az illetményre és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásáról szóló – többször módosított
– 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és a Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzatának Egységes közszolgálati
szabályzata alapján kerül sor.

A pályázatot zárt borítékban Budapest Fõváros XVII.
Kerület Önkormányzata jegyzõjének címezve postai úton
kell eljuttatni vagy a polgármesteri hivatal iktatójában
munkaidõben személyesen kell benyújtani, cím: 1173 Bu-

dapest, Pesti út 165. A borítékra kérjük ráírni: „Aljegyzõi
pályázat”.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogviszonnyal
nem rendelkezõ pályázó kinevezése esetén a képviselõ-
testület hat hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Edelény Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi álláshely betöltésére

Pályáztató: Edelény Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete.

Munkakör: jegyzõ.
A munkakör betölthetõ: a helyi önkormányzatokról

szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) bekezdése
alapján, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése
és a 10. § alapján.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– legalább tízéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy az országos

Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a
Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.

A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó:
– személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát

bemutató önéletrajzát,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

hiteles másolatát,
– betöltendõ munkakörrel kapcsolatos szakmai elkép-

zelések vázolását,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Elõnyt jelent:
– tízéves városi jegyzõi munkakörben eltöltött köz-

igazgatási és vezetõi gyakorlat,
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– középfokú német és angol nyelv ismerete (nyelvvizs-
ga-bizonyítvánnyal igazolt).

A munkakör betöltésének idõpontja: az elbírálást kö-
vetõ hónap elsõ munkanapjától.

Illetmény és egyéb juttatás: a Ktv. szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenést (2008. január 21.) követõ
90. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõt követõ 60 napon belül.

Edelény Város Önkormányzat jegyzõje ellátja Damak
Község Önkormányzata jegyzõi feladatait is.

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

A pályázatot Molnár Oszkár, Edelény város polgármes-
teréhez kell benyújtani, címe: 3780 Edelény, István király
útja 52., telefonszáma: (48) 524-100. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

A Felsõ-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú
Kistérségi Társulás
pályázatot hirdet

munkaszervezet-vezetõi munkakör betöltésére

A pályázatot meghirdetõ szerv
– neve: Felsõ-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú

Kistérségi Társulás,
– címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/D,
– telefon: (76) 550-034,
– fax: (76) 550-035.

A pályázat benyújtásának címe: Felsõ-kiskunsági és
Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 6090 Kun-
szentmiklós, Damjanich u. 17/D.

Meghirdetett munkahely: munkaszervezet-vezetõ.
Kinevezés idõtartama: határozatlan idejû.

Képesítési és egyéb feltételek:
– fõiskolai vagy egyetemi végzettség,
– büntetlen elõélet,
– két évnél több közigazgatási szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– államigazgatási fõiskola vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– önkormányzati területen szerzett tapasztalat,
– angol vagy német középfokú nyelvvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– pályázatkészítésben, területfejlesztésben szerzett jár-

tasság.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a betöltendõ munkakörrel kapcsolatos szakmai el-

képzeléseit.

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján, vezetõi pótlék a mindenkori pótlék-
alap 250%-a.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. január 21.) követõ 30 na-
pon belül.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ társulási ülésen.

Az állás elfoglalásának ideje: az elbírálást követõ hónap
1-jétõl.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Aranyi
János elnök, telefon: (76) 539-006; mb. munkaszerve-
zet-vezetõ, telefon: (76) 550-034.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Hajdúböszörmény Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

a Hatósági osztály
osztályvezetõi feladatainak ellátása mellett

Az állás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. §
(1) bekezdésének és 10. §-ának figyelembevételével lett
meghirdetve.

Közigazgatási szerv megnevezése: polgármesteri hiva-
tal, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

A kinevezés – hat hónapig terjedõ próbaidõ közbeikta-
tásával – határozatlan idõre szól, a munkakört teljes mun-
kaidõben kell ellátni.

Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló, módosított 1992. évi XXIII. tv., a köztisztviselõk
juttatásaira vonatkozó helyi rendelet és a Közszolgálati
szabályzat alapján történik.

Az aljegyzõ feladata: a jegyzõ helyettesítése, a jegyzõ
által meghatározott feladatok ellátása, valamint Hajdúbö-
szörmény Város Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályá-
nak vezetése.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy igaz-

gatásszervezõi képesítés, illetve okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés (a képviselõ-testület köz-
igazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályázót is kine-
vezhet, feltéve hogy a kinevezéstõl számított egy éven be-
lül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát vagy a szakvizs-
ga alól az OKV elnöksége által a teljeskörûen közigazga-
tási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján
adott mentesítést megszerzi),

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok

vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajz.

Elõnyt jelent:
– elõzetesen beszerzett referencia,
– a város helyi ismerete.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatokat az Önkormányzati és Területfejlesztési

Minisztérium hivatalos lapjában (Belügyi Közlöny) történõ
megjelenésétõl (2008. január 21.) számított 30 napon belül
lehet benyújtani Hajdúböszörmény város jegyzõjéhez
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). A postai úton ér-
kezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: az aljegyzõ kineve-
zésérõl – a jegyzõ javaslatára – a képviselõ-testület a
Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elõzetes
értékelését követõen legkésõbb a pályázat benyújtására
elõírt határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülésén dönt,
vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

A munkakör a képviselõ-testület döntését követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázó munkakör betöltésének feltétele az 1992. évi
XXIII. tv. 22/A., 22/B. §-ában foglalt vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesítése.

Felvilágosítást Hajdúböszörmény város jegyzõje ad,
cím: Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba,
telefon: (52) 563-257.

Kisbér város jegyzõje
pályázatot hirdet

intézményi referens munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok:
– az önkormányzati oktatási, mûvelõdési, szociális és

egészségügyi intézményeinek fenntartásával kapcsolatos
szakmai döntés-elõkészítési feladatok, az intézmények
mûködésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,

– oktatási, ifjúsági és sportfeladatok ellátása,
– önkormányzati rendezvények szervezése,
– nemzetközi kapcsolatok szervezése,
– polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási

ügyek, polgári védelmi feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

I/15. pontjában megjelölt képesítési követelmény,
– a pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) meghatározott általános alkalmazási feltételek-
nek is (magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntet-
len elõélet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazol-
nia kell,

– a munkakör betöltésének feltétele a Ktv. 22/A. §-ában
meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség telje-
sítése,

– közigazgatásban eltöltött gyakorlat elõnyt jelent.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a szakmai tevékenységet bemutató részletes önélet-

rajzot.

A pályázathoz csatolni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okiratot vagy annak

közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv., valamint a helyi
rendeletben meghatározottak szerint.

A pályázatokat

2008. február 1-jéig

lehet benyújtani Kisbér város jegyzõjéhez (2870 Kisbér,
Széchenyi u. 2.), zárt borítékban „Intézményi referens pá-
lyázat” jeligével ellátva.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a Ktv.
10. §-a szerint történik.
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A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
30 napon belül Kisbér város jegyzõje dönt.

A munkakör a pályázatok elbírálását és a munkakörre
vonatkozó feltételek teljesítését követõen betölthetõ.

Lõrinci Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

(3021 Lõrinci, Szabadság tér 26.)
nyilvános pályázatot hirdet

Lõrinci Város Önkormányzata
jegyzõi állásának betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) be-
kezdése alapján kerül meghirdetésre.

A munkakör 2008. március 1. napjával betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes

munkaidõben kell betölteni.

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

tori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 2 év közigazgatási szervnél szerzett vezetõi

és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Az elbírálás elõnyt jelent:
– önkormányzati pénzügyi, gazdasági területen szer-

zett szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– vezetõi programot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Elvárások:
– a polgármesteri hivatal apparátusának magas színvo-

nalú irányítása.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. január 31.

A pályázat benyújtásának címzettje: Víg Zoltán polgár-
mester Lõrinci város polgármesteri hivatala 3021 Lõrinci,
Szabadság tér 26.

A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet be-
nyújtani.

A pályázat elbírálásának módja: a képviselõ-testület
ügyrendi bizottsága végzi a pályázatok elõzetes elbírá-
lását.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ legközelebbi képviselõ-tes-
tületi ülés.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásban kapnak értesítést, az ered-
ménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel
együtt visszaküldi az önkormányzat.

Ózd város jegyzõje
pályázatot hirdet

az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati ügyosztályán

adóügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: iparûzési adóval, adó- és értékbi-
zonyítvány kiállításával és adóellenõrzéssel kapcsolatos
tevékenység.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû felsõoktatásban szer-

zett szakképzettség,
– mérlegképes könyvelõi képesítés.

Elõnyt jelent:
– pénzügyi, gazdasági, számviteli felsõfokú végzettség,
– közigazgatási gyakorlat,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi Közszolgálati Szabályzat
alapján történik.

Az állás a pályázat elbírálását követõen – elõrelát-
hatóan 2008. február 1. napjától – betölthetõ.
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A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl (2008. január 21.) számított 15 napon belül lehet
benyújtani Ózd város jegyzõjéhez (3600 Ózd, Városház
tér 1.).

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegy-
zõ dönt.

Ózd város jegyzõje fenntartja a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.

További felvilágosítást Kormos Zoltánné adócsoport-
vezetõtõl lehet kérni, tel.: (48) 574-123.

Szalaszend Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– a pályázat elbírálása során elõnyt élvez aki legalább

5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és

vezetõi elképzeléseket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2008. ja-
nuár 21.) számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határ-
idejétõl számított 30. nap.

Az állás 2008. február 1-jével betölthetõ.
A pályázatot Szalaszend község polgármesteréhez kell

benyújtani. Cím: Szalaszend Község Polgármesteri Hiva-
tala, 3863 Szalaszend, Jókai u. 37. Tel.: (46) 570-211.

Végegyháza Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

A jegyzõi állás betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmazni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza ed-

digi munkaköreinek, tevékenységének leírását,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy

munkáltatói igazolást a jelenleg is fennálló közszolgálati
jogviszonyról,

– elõírt képesítésekrõl szóló oklevelet, okiratmásolatot,
– jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,

vezetési elképzelések leírását.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. január 21.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálója Végegyháza Község Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete.

A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ testületi ülés.

A kinevezés 3 hónapos próbaidõ kikötésével határozat-
lan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell el-
látni.

A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. elõírá-
sai alapján történik.

Az állás betölthetõ: a kinevezést követõen.

A pályázatot 1 példányban zárt borítékban „Jegyzõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell Végegyháza község polgármes-
terének (5811 Végegyháza, Széchenyi út 2.) címre benyúj-
tani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
Varchó István polgármester, telefon: (68) 381-940.
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Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Károly Róbert Fõiskola
alapító okirata

A Károly Róbert Fõiskola (a továbbiakban: intézmény)
részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló, 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának
(1) bekezdése és a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az
alábbi alapító okiratot adom ki.

Az intézmény jogelõdje az 1962-ben alapított Felsõ-
fokú Mezõgazdasági Technikum, a Kertészeti Egyetem
kari tagozódásáról, a Kertészeti és Agronómiai Fõiskolai
Kar létesítésérõl és a gyöngyösi Felsõfokú Mezõgazdasági
Technikum megszüntetésérõl szóló 1030/1972. (VII. 31.)
Mt.h. számú határozat alapján a Kertészeti Egyetem Ker-
tészeti és Agronómiai Fõiskolai Kara, az egyes mezõgaz-
dasági felsõoktatási intézmények szervezetének és felada-
tának módosításáról, valamint névváltoztatásáról szóló
1025/1976. (VIII. 3.) Mt.h. számú határozat alapján a
Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Mezõgazdasági Fõis-
kolai Kara;

az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi
továbbképzõ intézetekrõl szóló 37/1986. (VIII. 31.) számú
minisztertanácsi rendelet szerint az Agrártudományi
Egyetem (Gödöllõ) Társadalomtudományi Kara, az egye-
temek kari tagozódásáról szóló 1049/1990. (III. 21.) Mt.h.
számú határozat alapján a Gödöllõi Egyetem Mezõgazda-
sági Fõiskolai Kara, mezõgazdasági fõiskolai kar létesíté-
sérõl szóló 1069/1992. (XII. 23.) Korm. határozatnak
megfelelõen a Gödöllõi Egyetem Mezõgazdasági Fõisko-
lai Kara, majd a felsõoktatási intézményhálózat átalakítá-
sáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvénnyel lét-
rehozott Szent István Egyetem, Gödöllõ Gazdálkodási és
Mezõgazdasági Fõiskolai Kara (Gyöngyös).

1. Az intézmény hivatalos neve: Károly Róbert Fõiskola.
Rövidített megnevezése: KRF.
Angol nyelvû megnevezése: Károly Róbert 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: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

4.2. telephelyei:
3213 Atkár, Tass-puszta,
3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.,
3358 Erdõtelek, Fõ út 129.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata, 2660 Balas-

sagyarmat, Rákóczy út 12.,
2. Eötvös József Középiskola, 3360 Heves, Dobó út 29.,
3. Ujhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági Szak-

középiskola és Kollégium, 7940 Szentlõrinc, Erzsébet
u. 1.,

4. EURO Iskola Oktatási Kht., 3530 Miskolc, Széche-
nyi út 90.,

5. Fényes Elek Gazdasági Szakközépiskola, 9400 Sop-
ron, Kuruc dombsor 2.,

6. Reményik Zsigmond Gimnázium és Postaforgalmi
Szakközépiskola, 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.,

7. Március 15 Gimnázium, 4024 Lõrinci, Kastélykert,
8. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola,

4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 4.,
9. Békés Megyei Munkácsy Mihály Gimnázium, Szak-

képzõ Iskola és Kollégium, 5700 Gyula, Szent István
u. 38.,

10. Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Is-
kola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollé-
gium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII.,

11. Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimná-
zium, 4024 Debrecen, Irinyi u. 1.,

12. Atlasz Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola, 4220 Haj-
dúböszörmény, Désány István u. 1–9.,

13. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola,
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.

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, mesterképzést, továbbá szak-
irányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet
ad ki.
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– 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, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatáso-
kat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai in-
novációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat
végezhet.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgaz-
daság körébe tartozó feladatok ellátásában, a vonatkozó
külön jogszabályok rendelkezései szerint.

– A gyakorlati képzés céljaira tangazdaságot üzemel-
tethet.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anya-
nyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzá-
járul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv-, jegyzetíratást és -kiadást, taneszközfej-
lesztést végezhet.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében könyvtári szolgáltatást nyújt, kollégiu-
mi elhelyezést biztosít. Kulturális és sportolási lehetõsé-
get, továbbá olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek a
hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egész-
ségügyi ellátást szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, a számára felajánlott, illetve saját vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
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,
92.61 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,
– gazdaságtudományok;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
1. vendéglátás-idegenforgalom (Balassagyarmat Város

Önkormányzata, 2660 Balassagyarmat, Rákóczy út 12.,
EURO Iskola Oktatási Kht., 3530 Miskolc, Széchenyi
út 90., Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollé-
gium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII., Békés Megyei
Munkácsy Mihály Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kol-
légium, 5700 Gyula, Szent István u. 38., Irinyi János Élel-
miszeripari Középiskola és Gimnázium, 4024 Debrecen,
Irinyi u. 1., Atlasz Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola, 4220
Hajdúböszörmény, Désány István u. 1–9.),

2. mezõgazdaság (Eötvös József Középiskola; 3360 He-
ves, Dobó út 29., Újhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgaz-
dasági Szakközépiskola és Kollégium 7940 Szentlõrinc,
Erzsébet u. 1., Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Ál-
talános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és
Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII.),

3. közgazdaság (EURO Iskola Oktatási Kht., 3530 Mis-
kolc, Széchenyi út 90., Március 15 Gimnázium, 4024 Lõ-
rinci, Kastélykert, Fényes Elek Gazdasági Szakközépis-
kola, 9400 Sopron, Kuruc dombsor 2., Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskola, 4400 Nyíregyháza, Ifjú-
ság út 4., Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollé-
gium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII., Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskola, 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 6.).
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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;

– egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, szak-
tanácsadói és egyéb tevékenység;

– mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek terme-
lése, feldolgozása, forgalmazása;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
tások, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése,
nyomdaipari termékek gyártása és értékesítése, munkahe-
lyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, oktatást szolgáló létesít-
mények, sportlétesítmény, valamint kutatási kapacitások
bérbeadása, szállásértékesítés);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
01.12 zöldség, dísznövény termelése,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
55.10 szállodai szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.87 máshová nem sorolt, egyéb gazdasági

szolgáltatás,
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység.

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:

Az intézménynek nincs vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként
karok, a karokon belül tanszékek, tudományos kutatási
szervezeti egységként kutatóintézetek mûködnek.

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. A felsõoktatási intézmény karai:

− Gazdálkodási Kar,
− Agrár és Vidékfejlesztési Kar.

9.2. Az intézményben könyvtári, informatikai, minõ-
ségirányítási, diákotthoni továbbá hallgatói tanácsadó és
felnõttképzési feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egy-
ségek mûködnek.

A fõiskola gyakorlati képzést segítõ Tangazdaságot
üzemeltet.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági és szolgáltató funkcionális szervezeti egység-
ként gazdasági és mûszaki igazgatóságot, igazgatási szer-
vezeti egységként fõtitkári hivatalt mûködtet. Belsõ ellen-
õrzési feladat ellátására belsõ ellenõrt foglalkoztat.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött, a 390196-004-0100
számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: 2. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

Használat jogcíme: bérlet, haszonbérlet.
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11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 19 400 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 9916 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 2826-1/2007. számú alapító ok-
irat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. augusztus 3.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Ikt. szám: 19295-1/2007.
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2. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok

Sorszám Helyrajzi szám Cím Tulajdoni hányad

1. 796/3 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 1/1
2. 1900/3/A/23 3200 Gyöngyös, Egri út 4. III/1. 1/1
3. 4053/A/9 3200 Gyöngyös, Kócsag út 31. IV/9. 1/1
4. 4057/A/3 3200 Gyöngyös, Kócsag út 23. I/3. 1/1
5. 0165/15 3213 Atkár, Tass-puszta 1/2

3. számú melléklet

Használat jogcíme: bérlet, haszonbérlet

Sor-
szám

Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

Település
ha m2

1. 0133/1 erdõ 677 Atkár
2. 0133/2 erdõ 3309 Atkár
3. 0133/3 erdõ 4158 Atkár
4. 0133/5 erdõ 76 Atkár
5. 0134/1 szántó 1482 Atkár
6. 0136/1 szántó 27 1765 Atkár
7. 0140/a erdõ 9216 Atkár
8. 0140/b szántó 26 4929 Atkár
9. 0140/c gyep 1518 Atkár

10. 0142/1/a gyep 1 5812 Atkár
11. 0142/1/b, c, d, f, g, h szõlõ 20 4874 Atkár
12. 0142/1/j szántó 10 3512 Atkár
13. 0151 erdõ 3873 Atkár
14. 0153/8/a szántó 2 0582 Atkár
15. 0153/8/f gyep 1 4359 Atkár
16. 0153/8/j erdõ 5430 Atkár
17. 0153/8/k szántó 10 5803 Atkár
18. 0166/1 szántó 11 7144 Atkár
19. 0174 erdõ 1 3511 Atkár
20. 0176/3/b szántó 12 0650 Atkár
21. 0176/5 gyep 1 1722 Atkár
22. 045/6 szántó 11 7724 Detk
23. 045/7 szántó 4 5891 Detk
24. 045/8 szántó 2 2797 Detk
25. 0199 szántó 9 5000 Kompolt
26. 0248/1/a szántó 4331 Nagyréde
27. 0248/1/b kivett 391 Nagyréde
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság vagyonkezelésében lévõ Balatonlelle, Szent István u. 6. szám alatti,
3182. hrsz.-ú ingatlan értékesítésére 2007. június 27-én a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 26. számában kiírt
nyilvános pályázat eredményes volt.

A nyertes pályázók neve: Krajcsovics Márton és Töltéssy Zoltán magánszemélyek.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (1133 Budapest XIII., Pozsonyi út 56.) – a megszûnt Kincstári Vagyoni Igaz-

gatóság jogutódjaként – ezúton értesíti az érdeklõdõket, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest V.,
Zoltán utca 16.) által a Magyar Közlöny 2007. 12. 28-án megjelent 285. számának 2007/52. számú Hivatalos Értesítõ
mellékletében megjelent, a Budapest VI., Andrássy út 125. szám alatti, 29655/2. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére
vonatkozó nyilvános pályázati felhívását visszavonta.

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

A Tempus Közalapítvány gazdálkodási adatai (1996–2006)

A kiemelten közhasznú Tempus Közalapítványt a Magyar Köztársaság Kormánya hozta létre 1996-ban. A Közalapít-
vány alapító okiratban meghatározott átfogó céljai:

– a magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés európai felzárkózásának és kapcsolódásának, az európai integrá-
ció gondolatának és a Magyar Köztársaság EU-tagságból adódó kötelezettségeinek, feladatainak végrehajtása, az ezzel
járó kihívásoknak való megfelelés elõmozdítása és támogatása;

– a magyar oktatás keretein belül a nõk és a férfiak esélyegyenlõségének elõmozdítása, a fogyatékkal élõ személyek
igényeinek kielégítése, a rasszizmus és az idegengyûlölet leküzdésének elõsegítése;

– a szellemi erõforrások fejlesztése érdekében olyan nemzetközi programok szervezése, amelyre az oktatási és kultu-
rális miniszter a közalapítványt felkéri.

MÉRLEG
Mérlegadatok E Ft-ban

A tétel megnevezése 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.

A) Befektetett
eszközök

7 741 14 380 43 062 25 335 25 753 21 096 33 850 29 107 24 193 19 602 18 272

B) Forgóeszközök 26 401 33 954 224 717 299 885 589 953 705 282 1 230 629 1 031 009 1 810 490 1 803 992 2 745 699
C) Aktív idõbeli
elhatárolások

625 4 227 2 458 10 059 39 155 14 276 5 385 7 898 34 575 73 164 164 293

Eszközök
(aktívák) összesen

34 767 52 561 270 237 335 279 654 861 740 654 1 269 864 1 068 014 1 869 258 1 896 758 2 928 264

D) Saját tõke 34 575 42 401 51 265 53 537 57 027 57 745 64 964 77 140 87 154 88 244 120 028
E) Céltartalékok – – – – – – – – – – –
F) Kötelezettségek 144 7 641 4 902 266 756 563 361 633 201 1 120 715 864 428 50 288 68 406 81 952
G) Passzív idõbeli
elhatárolások

48 2 519 214 070 14 986 34 473 49 708 84 185 126 446 1 731 816 1 740 108 2 726 284

Források
(passzívák) összesen

34 767 52 561 270 237 335 279 654 861 740 654 1 269 864 1 068 014 1 869 258 1 896 758 2 928 264

Mûködésünk minél teljesebb nyilvánossága érdekében honlapunkon a 11 lezárt pénzügyi év mérlegbeszámolói és
közhasznúsági jelentései megtalálhatók: www.tka.hu > Bemutatkozunk > Közérdekû adatok
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A dokumentumok kapcsán további tájékoztatást, valamint helyszíni betekintést biztosítunk írásbeli kérelem alapján a
Tempus Közalapítvány székhelyén (1093 Budapest, Lónyay u. 31.). Egyben azt az alkalmat is megragadva szeretnénk
köszönetet mondani támogatóinknak, projektjeinkben részt vevõknek, szakértõinknek és partnereinknek az elmúlt évek
közös munkájáért és a támogató együttmûködésért. A közalapítványnak lehetõsége van céljai megvalósításához, teljesí-
téséhez adományokat fogadni. Elõre is köszönjünk, ha adója 1%-ával a Tempus Közalapítványt támogatja céljainak
megvalósításában. Adószámunk: 18154180-1-43

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a nemzeti hírügynökségrõl szóló törvényben, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló törvényben

meghatározott közszolgálati feladatellátás rendszerének ellenõrzésérõl (0743)

Az Állami Számvevõszék a közelmúltban befejezte a nemzeti hírügynökségrõl szóló törvényben, valamint a rádiózás-
ról és televíziózásról szóló törvényben meghatározott közszolgálati feladatellátás rendszerének ellenõrzésérõl végzett
átfogó jellegû, rendszerszemléletû ellenõrzését.

A közszolgálati mûsorszolgáltatók feladatait a Magyar Televízió (MTV) Zrt., a Magyar Rádió (MR) Zrt., a Duna Te-
levízió (DTV) Zrt., a nemzeti hírügynökség feladatait a Magyar Távirati Iroda (MTI) Zrt. látják el. A részvénytársaságok
felett a tulajdonosi jogokat és a közfeladat-ellátás megvalósulásának felügyeletét az Országgyûlés (OGY) által létreho-
zott közalapítványok gyakorolják. Ettõl eltérõen a nemzeti hírügynökségi feladatot ellátó Magyar Távirati Iroda Zrt. tu-
lajdonosi jogait az alapító OGY közvetlenül gyakorolja. A kialakított rendszer szakmai felügyeletét és ellenõrzését a
jogszabályban meghatározott körben az OGY által létrehozott Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) látja el.

A közmédia rendszerének mûködését alapvetõen meghatározza, hogy hiányos a közszolgálati feladatok és ezek vég-
rehajtásához kapcsolódó források meghatározása. A kialakított struktúra szereplõinek ellentmondásos az egymás közötti
viszonya, rendezetlen a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek és a média-részvénytársaságok együttmûködésének
számos kérdése, valamint az ORTT ellenõrzõ szerepének érvényesítése. A közalapítványok kuratóriumai közel 100 fõs
létszámmal mûködtek, ebbõl adódóan tevékenységük – elsõsorban a döntések elhúzódása miatt – alacsony hatékony-
ságúnak minõsíthetõ. Az intézkedések számon kérése, ellenõrzése esetenként formális volt.

A közmédia rendszerének hatósági és szakmai felügyelete (ORTT, a közalapítványok kuratóriumai, elnökségei,
Ellenõrzõ Testületei (ET), az MTI Tulajdonosi Tanácsadó Testület (TTT), illetve az alapító OGY) a jogszabályi és mû-
ködési hiányosságok miatt nem funkcionált megfelelõen. Az ORTT szankciói ellenére a jogsértések rendszeresen
visszatértek.

Az MTV Zrt. 2007. március 2-án az MTV Közalapítvány (KA) felhatalmazása alapján hosszú lejáratú kötelezettséget
vállalt új székháza és gyártóbázisa kialakításának megoldására. A döntés elõkészítése azonban hiányosságokat, az MTV
Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás aggályos elemeket tartalmazott.

A közmédia rendszerének finanszírozása nem normatív alapon, hanem az éves költségvetési törvényekben jóváhagyott
forrásokból és az ORTT által kezelt Mûsorszolgáltatási Alapból elõre meghatározott felosztás alapján, illetve pályáztatás
útján történik. A közmédia finanszírozásában függõ helyzetet teremtett a lakosság üzemben tartási díjának átvállalása. A fi-
nanszírozási hiányt az OGY eseti támogatásokkal pótolta különbözõ jogcímeken és egyenlõtlen elosztásban.

A zrt.-k vagyona többszöri, összesen 32 Mrd Ft tõkejuttatás mellett az 1997. évi 30,4 Mrd Ft-ról 2006-ra 29,7 Mrd Ft-ra
csökkent. 1997–2006. között a közmédia és az MTI Zrt. összes bevétele 513,2 Mrd Ft volt, ebbõl a tõkeemelésként elszámolt
támogatással együtt a költségvetési támogatás 404 Mrd Ft-ot tett ki. Az összes ráfordítás a médiaszervezeteknél 550,7 Mrd Ft
volt, ami 37,5 Mrd Ft veszteséget eredményezett. A közalapítványok mûködtetésére 3,7 Mrd Ft-ot fordítottak.

A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoltuk a Kormánynak, hogy kezdeményezze a je-
lenlegi szervezeti rendszer mûködése célszerûségének áttekintését és tegyen javaslatot egy hatékonyabb mûködésre.
Fordítson fokozott figyelmet az új médiatörvény elõkészítése során a széles körû nyilvánosság bevonására, a digitális át-
állás 2012-es határidõ teljesülésére, és készítse elõ a közalapítványok közhasznú szervezetté történõ bejegyzését. Az
ORTT készítse el hosszabb távú támogatási stratégiáját, biztosítsa a támogatási összegek megfelelõ felhasználását.
A közalapítványok kuratóriumai alakítsák ki a zrt. elnökök pályáztatásának és beszámoltatásának értékelési rendszerét,
dolgoztassák ki a zrt.-k felsõ vezetésének érdekeltségi rendszerét, alakíttassák ki a zrt.-k belsõ nyilvántartási rendszerét,
amely a normatív finanszírozás bevezetését lehetõvé teszi.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Honvédelmi Minisztérium intézkedései, rendelkezései, szerzõdései
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SZAKÁLLAMTITKÁRI INTÉZKEDÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium kabinetfõnökének
és a Honvéd Vezérkar fõnökének

148/2007. (HK 1/2008.) HM KF–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a Magyar Honvédség képzési rendszerérõl szóló
HM utasítás elõkészítésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 100. §-ának (3) és (4) bekezdése, il-
letve a 101. §-ának (4) és (5) bekezdése alapján a Magyar
Honvédség képzési rendszerérõl szóló HM utasítás elõké-
szítésérõl az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) meg-
változott szervezeti struktúrája, az új képzési igények meg-
jelenése, valamint az elmúlt évek képzési tapasztalatai
alapján az új képzési rendszer kialakításával kapcsolatos
feladatok végrehajtása céljából, a Magyar Honvédség kép-
zési rendszerérõl szóló HM utasítás kiadásának elõkészíté-
sére munkacsoportot hozunk létre.

2. A munkacsoport
a) vezetõje a Honvédelmi minisztérium (a továbbiak-

ban: HM) Személyzeti fõosztály fõosztályvezetõje,
b) titkára a HM Személyzeti fõosztály, Központi Elõ-

meneteli, Oktatási- és Képzésszervezési osztály osztályve-
zetõje.

3. A munkacsoport tagjai:
a) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség képvise-

lõje,
b) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség kép-

viselõje,
c) a HM Kommunikációs és Toborzó fõosztály kép-

viselõje,
d) a HM Jogi fõosztály képviselõje,
e) a HM Tervezési és Koordinációs fõosztály képvise-

lõje,

f) a HM Személyügyi osztály képviselõje,
g) a HM Vezérkari Titkárság képviselõje,
h) a HM Hadmûveleti és Kiképzési fõosztály képvise-

lõje,
i) az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-

pont képviselõje;
j) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság Kiképzési

Fõnökség képviselõje,
k) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság Személyügyi

Fõnökség képviselõje,
l) az MH Támogató Dandár képviselõje,
m) az MH Geoinformációs Szolgálat képviselõje,
n) az MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola

képviselõje,
o) az MH Központi Kiképzõ Bázis képviselõje,
p) az MH vezénylõ zászlós,
q) az MH ÖHP vezénylõ zászlós.
4. A munkacsoport tagjait a küldõ szervezetek vezetõi

jelölik ki. A kijelölt tag nevérõl és elérhetõségérõl a HM
Személyzeti fõosztályt 2008. január 20-ig tájékoztatni kell.

5. Felkérjük a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági
Hivatalának, valamint a Magyar Köztársaság Katonai Fel-
derítõ Hivatalának fõigazgatóját, továbbá a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem rektorát hogy a munkacsoportba
döntési jogkörrel felruházott tagot delegáljanak és errõl a
4. pontban írtak szerint a HM Személyzeti fõosztályt tájé-
koztatni szíveskedjenek.

6. A munkacsoport – az elsõ ülésen elfogadott terv sze-
rint – 2008. február 1. és 2008. augusztus 31. között végzi
munkáját. Az elsõ ülés idõpontja 2008. február 1.

7. A munkacsoport részére a munkafeltételeket a HM
Személyzeti fõosztály fõosztályvezetõje biztosítja.

8. Ez az együttes intézkedés a közzététele napján lép
hatályba és 2008. augusztus 31-én hatályát veszti.

Dr. Szeredi Péter s. k., Havril András
HM kabinetfõnök vezérezredes s. k.,

HM Honvéd Vezérkar fõnöke



A HM jogi szakállamtitkárának
és a HM Honvéd Vezérkar fõnökének

152/2007. (HK 1/2008.) HM JSZÁT–HM HVKF
e g y ü t t e s i n t é z k e d é s e

a 2008. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat
ellátásáról*

* Az együttes intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A HM védelmi tervezési és infrastrukturális
szakállamtitkárának

150/2007. (HK 1/2008.) HM VTI SZÁT
i n t é z k e d é s e

a rendszeresített nyomtatványok 2008. évi
egységárainak megállapításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésben kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Honvédség
irányításának és felsõszintû vezetésének rendjérõl szóló
2134/2006. (VII. 27.) Korm. határozat 6. pontjára – a rend-

szeresített nyomtatványok 2008. évi egységárainak megál-
lapításáról az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter alárendelt-
ségébe, közvetlen és fenntartói irányítása alá tartozó szer-
vezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

2. A rendszeresített nyomtatványok 2008. évi egység-
árait az intézkedés melléklete szerint állapítom meg.

3. Ez az intézkedés a kihirdetése napján lép hatályba,
azonban elõírásait az MH Logisztikai Ellátó Központtal
történõ elszámolások esetében 2008. január 1-jétõl kell al-
kalmazni.

4. Az intézkedés hatálybalépésével egy idõben a nyom-
tatványok egységárainak megállapításáról szóló 34/2007.
(HK 6.) HM FLÜ intézkedés hatályát veszíti.

Dr. Füredi Károly s. k.,
HM VTI szakállamtitkár
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Melléklet a 150/2007. (HK 1/2008.) HM VTI SZÁT intézkedéshez

Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

RENDSZERESÍTETT NYOMTATVÁNYOK ÁRJEGYZÉKE

Érvényes: 2008. január 1-jétõl
Az árak 20% áfát tartalmaznak.
A termékek ITJ száma: 66–69.

HETK A cikk megnevezése Me.
2008. évi gazdálkodási ár

áfa nélkül áfával

I. Számadásköteles nyomtatványok

95 9611 0072 10 Üzemanyag feltöltési csekk tömb 88,00 105,60

95 9614 0406 04 Legénységi nyilvántartó lap db 12,00 14,40

95 9614 0410 00 Katonai igazolvány db 1,00 1,20

95 9614 0457 04 Felhívás db 1,00 1,20

95 9614 0463 06 Utazási utalvány tömb 98,00 117,60

95 9614 0545 05 Bevonulási Parancs 93 M db 25,00 30,00

95 9614 0546 04 Béke Behívóparancs 93 M db 7,00 8,40

95 9614 0547 03 „M” Behívóparancs 93 M db 25,00 30,00

95 9614 0548 02 Elõállítási Parancs 93 M db 25,00 30,00

95 9614 0549 01 Átadási Parancs 93 M db 25,00 30,00

95 9621 0535 05 Körletelhagyási engedély füz 25,00 30,00

95 9621 0561 03 Szabads.ig.ht.és szerz.állományúak részére tömb 343,00 411,60

95 9621 0577 06 Szab.igaz.hadköteles katonának tömb 88,00 105,60

95 9621 0621 08 Szababságos igaz. díjmentes utazáshoz tömb 83,00 99,60

95 9621 0623 06 Szab.ig.hadköteles katonáknak tömb 174,00 208,80

95 9641 1424 06 Taxiutalvány tömb 211,00 253,20

95 9641 1456 09 Illetménykönyv füz 51,00 61,20

95 9641 1470 00 Személyi menetlevél tömb 400,00 480,00

95 9641 1513 06 Megtakarítási jegyzék tömb 80,00 96,00

95 9642 1511 03 Üzemóra-laptömb új tömb 151,00 181,20

95 9642 1556 01 Havi üzemóra-lap tömb 207,71 249,25

95 9642 1597 03 Menetlevél (gépkocsi) tömb 106,34 127,61

95 9642 1598 02 Menetlevél „M” tömb 170,00 204,00

95 9642 1599 01 Menetlevél „T” tömb 170,00 204,00

95 9651 1853 05 Étkezési jegy eb. rész. 1 hó tömb 148,27 177,92

95 9652 2075 03 Alapfelszerelési utalványfüzet füz 86,67 104,00

95 9652 0014 02 Ht. utánpótlási ruházati utalványfüzet/2008 füz 86,67 104,00

95 9652 0000 08 Ht. utánpótlási ruházati utalványfüzet tbk/2008 füz 86,67 104,00

95 9652 0021 03 Ht. utánpótlási ruházati utalványfüzet/2009 füz 86,67 104,00

95 9652 0023 01 Ht. utánpótlási ruházati utalványfüzet/2010 füz 86,67 104,00

95 9652 2077 01 Szerzõdéses ruházati utalványfüzet füz 86,67 104,00

95 9652 2078 00 Pótutalványfüzet füz 86,67 104,00

95 9652 2079 10 „NY” utalványfüzet füz 86,67 104,00

95 9654 2243 06 Katona eü. ellátásra jogosító igazolvány db 2,00 2,40

95 9654 2293 07 Üdültetési nyilvántartó lap db 2,00 2,40

95 9655 2443 06 Üzemanyag-feltöltési csekk tömb 47,00 56,40

95 9655 2452 05 Térítéses üzemanyagcsekk tömb 64,00 76,80

95 9664 2902 10 Mûszaki gép üzemi lap tömb 192,00 230,40
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HETK A cikk megnevezése Me.
2008. évi gazdálkodási ár

áfa nélkül áfával

95 9641 1471 10 Személyi menetlevél tömb 250,42 300,50

95 9611 1102 06 NATO log. nyomt. ST2034 A mell. db 860,00 1032,00

II. Általános (nyilvántartási) nyomtatványok

95 9611 0001 03 Borítólap anyagnyilvt. könyvhöz (nagy) ív 4,00 4,80

95 9611 0002 02 Borítólap anyagnyilvt. könyvhöz (kicsi) iv 3,00 3,60

95 9611 0003 01 Tartalomjegyz. anyagnyilvt. k.-höz (nagy) ív 4,00 4,80

95 9611 0004 00 Tartalomjegyz. anyagnyilvt. k-höz (kicsi) ív 5,00 6,00

95 9611 0005 10 Anyagnyilvt. betétlap 43 rovatos ív 5,00 6,00

95 9611 0006 09 Anyagnyilvt. betétlap 12 rovatos ív 6,00 7,20

95 9611 0007 08 Anyagnyilvt. betétlap fogyó ív 7,00 8,40

95 9611 0008 07 Anyag-nyilvántartási betétlap ív 4,00 4,80

95 9611 0009 06 Anyagnyilvt. betétlap (alegységes) ív 5,00 6,00

95 9611 0011 01 Tartalomjegyzék (8-as r.sz.-hoz) ív 5,00 6,00

95 9611 0012 00 Záradékok-feljegyzések (8-as r.sz.-hoz) ív 2,00 2,40

95 9610 0113 10 Záradékok-feljegyzések (5–6-as r.sz.-hoz) ív 2,00 2,40

95 9611 0014 09 Záradékok-feljegyzések (kis alakú) ív 2,00 2,40

95 9611 0015 08 Részletes felszerelési könyv belív ív 4,00 4,80

95 9611 0016 07 Bizonylat-ellenõrzõ lap db 6,00 7,20

95 9611 0017 06 Állványcímke db 1,00 1,20

95 9611 0018 05 Teljességi jegyzék db 4,90 5,88

95 9611 0019 04 Anyagjavítások könyve ív 3,90 4,68

95 9611 0021 10 Kartoték-nyilvántartó lap db 4,50 5,40

95 9611 0022 09 Javításra átvett ag.-ok nyilvt. könyve ív 2,00 2,40

95 9611 0023 08 Munkanapló ív 5,00 6,00

95 9611 0024 07 Utalvány (nagy alakú) tömb 152,58 183,10

95 9611 0025 06 Utalvány (kis alakú) tömb 76,80 92,16

95 9611 0026 05 Átvételi jegyzõkönyv lap 1,00 1,20

95 9611 0027 04 Kimutatás a technikai eszközökrõl lap 3,00 3,60

95 9611 0028 03 Selejtezési kimutatás ív 6,00 7,20

95 9611 0029 02 Negyedévi ag. elszámolás és jelentés ív 8,00 9,60

95 9611 0031 08 Borítólap (8-as r.sz.-hoz) ív 3,00 3,60

95 9611 0032 07 Kartoték (szám szerinti) db 4,00 4,80

95 9611 0033 06 Kartoték (szám és érték szerinti) db 4,00 4,80

95 9611 0034 05 Kartoték és bizonylattömb kiadási lap db 4,00 4,80

95 9611 0035 04 Okmánynapló belív ív 4,00 4,80

95 9611 0036 03 Kartoték-nyilvántartó könyv ív 4,10 4,92

95 9611 0037 02 Összehasonlító kimutatás (szám-érték) lap 5,00 6,00

95 9611 0038 01 Tárolási helyzetjelentés „C–III” ív 2,00 2,40

95 9611 0039 00 Alegységkészlet-nyilvántartó lap db 5,00 6,00

95 9611 0041 06 Anyagok be- és kiszállítási könyve ív 4,60 5,52

95 9611 0042 05 Anyagelosztó ív 3,00 3,60

95 9611 0043 04 I. Fõ anyagnyilvántartó lap db 5,60 6,72

95 9611 0044 03 II. Fõ anyagnyilvántartó lap db 4,90 5,88

95 9611 0045 02 I. Anyagnyilvántartó lap db 5,00 6,00

95 9611 0046 01 Készletnyilvántartó lap db 5,00 6,00

95 9611 0047 00 Költségvetési elõirányzat db 8,00 9,60

95 9611 0048 10 Alegység-nyilvántartó lap (kézi) db 5,00 6,00

95 9611 0049 09 Személyi felszerelési lap lap 10,00 12,00
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HETK A cikk megnevezése Me.
2008. évi gazdálkodási ár

áfa nélkül áfával

95 9611 0051 04 Utalvány tömb 75,00 90,00

95 9611 0052 03 Anyagnyilvántartási kartoték I. db 2,00 2,40

95 9611 0053 02 Anyagnyilvántartási kartoték II. db 2,00 2,40

95 9611 0054 01 Anyagnyilvántartási kartoték III. db 2,00 2,40

95 9611 0055 00 Napló (gépi) ív 3,00 3,60

95 9611 0056 10 Könyvelési utasítás lap 4,00 4,80

95 9611 0057 09 Ellenõrzési könyv füz 180,00 216,00

95 9611 0058 08 Felügyeleti ellenõrzések nyilvt. naplója lap 3,00 3,60

95 9611 0059 07 Kontírozólap tömb 25,00 30,00

95 9611 0061 02 Ételrecept törzsadatlap tömb 45,00 54,00

95 9611 0062 01 Adatlap az élelm. illetmény felszám.-hoz tömb 65,00 78,00

95 9611 0063 00 Utalvány (nagy alakú) tömb 110,00 132,00

95 9611 0064 10 Utalvány (kis alakú) tömb 34,38 41,26

95 9611 0065 09 1. sz. Törzsadatlap tömb 75,00 90,00

95 9611 0066 08 2. sz. Törzsadatlap tömb 26,00 31,20

95 9611 0067 07 Adatlap az élm. kiad. ut. tervezéséhez tömb 55,00 66,00

95 9611 0068 06 Anyagelosztó tömb 125,00 150,00

95 9611 0069 05 Átvételi elismervény tömb 30,00 36,00

95 9611 0071 00 Üza. feltöltési és kiadási kimutatás tömb 142,82 171,38

95 9611 0079 03 Összehasonlító kimutatás (szám szerinti) lap 5,00 6,00

95 9611 0081 09 Tárolási helyzetjelentés „A” ív 7,00 8,40

95 9611 0082 08 Tárolási helyzetjelentés „B” ív 6,00 7,20

95 9611 0083 07 Tárolási helyzetjelentés „T” ív 5,00 6,00

95 9611 0084 06 Tárolási helyzetjelentés „A–I” ív 3,00 3,60

95 9611 0085 05 Tárolási helyzetjelentés „B–I” ív 3,00 3,60

94 9611 0086 04 Tárolási helyzetjelentés „A–II” ív 7,00 8,40

95 9611 0087 03 Tárolási helyzetjelentés „B–II” ív 7,00 8,40

95 9611 0088 02 Tárolási helyzetjelentés „C–I” lap 7,00 8,40

95 9611 0089 01 Tárolási helyzetjelentés „C–II” lap 3,00 3,60

95 9611 0091 07 Változásjelentés „C–I” ív 3,00 3,60

95 9611 0092 06 Változásjelentés „V–II” ív 5,00 6,00

95 9611 0093 05 Változásjelentés „V–III” lap 5,00 6,00

95 9611 0094 04 Tárolási helyzet változásjelentése „V” ív 3,00 3,60

95 9611 0095 03 Állóeszköz-nyilvántartó karton db 2,00 2,40

95 9611 0096 02 Okmánynapló db 311,00 373,20

III. Oktatási és kulturális nyomtatványok

95 9612 0205 10 Azonnali tényközlõ lap tömb 93,00 111,60

95 9612 0208 07 Adatlap balesetrõl (II) ív 7,00 8,40

95 9612 0209 06 Baleseti jegyzõkönyv lap 5,00 6,00

95 9612 0210 02 Kitöltési útmutató füz 50,00 60,00

95 9612 0226 05 Összefogl. jelent. HEÖ fegyelm. helyz.-rõl ív 1,00 1,20

95 9612 0227 04 Összefogl. jel. Kieg.pság tart. áll. f.h. ív 46,00 55,20

95 9612 0228 03 Összefogl. jel. KBVI fegyelm. helyz.-rõl ív 3,00 3,60

IV. Személyügyi nyomtatványok

95 9613 0311 04 Személyügyi változásjelentõ lap lap 1,80 2,16

95 9613 0312 03 Személyi okmánygyûjtõ tert. ti. részére db 3,00 3,60

95 9613 0315 00 Személyi anyaggyûjtõt helyettesítõ lap db 1,00 1,20
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HETK A cikk megnevezése Me.
2008. évi gazdálkodási ár

áfa nélkül áfával

95 9613 0318 08 Személyi nyilvántartó lap db 4,00 4,80

95 9613 0319 07 Nyilv.k.szü.ag.gyûjtõ és nyilvt. l.-ról kö 330,00 396,00

95 9613 0322 01 Beosztási táblázat lap 9,00 10,80

95 9613 0324 10 Beosztási tábla kivonat lap 7,00 8,40

95 9613 0328 06 Névjegyzék lap 7,00 8,40

95 9613 0329 05 Személyi igazolvány nyilvt. lap db 4,00 4,80

95 9613 0335 07 Jelentkezési lap ív 4,00 4,80

95 9613 0337 05 Személyi anyaggyûjtõ polg. alk. részére tas 9,20 11,04

95 9613 0339 03 Nyilvántartó könyv a polg. alkalm.-ról kö 90,00 108,00

95 9613 0342 08 Minõsítés ív 15,00 18,00

95 9613 0343 07 Javaslati lap soros elõléptetésre lap 4,00 4,80

95 9613 0344 06 Tanulm. jellemzés ak. hallg. és kat. fõisk. ív 7,00 8,40

95 9613 0345 05 Javaslati lap szolgálat utáni kitünt.-re lap 13,00 15,60

95 9613 0346 04 Szolgálati jellemzés ív 4,00 4,80

95 9613 0347 03 Kiegészítõ adatlap nyugállományúaknak lap 3,00 3,60

95 9613 0349 01 Fogyaték-nyilvántartó lap lap 2,00 2,40

95 9613 0351 07 Növendék-Fogyaték nyilvt. füzet füz 85,00 102,00

95 9613 0352 06 Dicséretek és fenyítések lapja db 4,00 4,80

95 9613 0353 05 Ideiglenes szolgálati igazolvány db 3,00 3,60

95 9613 0368 09 Beosztási könyv borító db 675,00 810,00

95 9613 0369 08 Beosztási könyv kivonat borító db 240,00 288,00

95 9613 0371 03 Személyi anyaggyûjtõ ht. áll. részére db 698,00 837,60

95 9613 0370 04 Betétlap a 13-0371 gyûjtõbe ív 4,20 5,04

95 9613 0375 10 Határozat gar 6,00 7,20

95 9613 0376 09 Személyi adatlap gar 8,00 9,60

95 9613 0377 08 Kinevezés gar 6,00 7,20

95 9613 0378 07 Közalkalmazotti igazolás gar 5,00 6,00

95 9613 0379 06 Adatlap a beszámított szolgálati idõrõl lap 3,00 3,60

95 9613 0380 02 Kedvezményesen számított szolg. idõ nyilvt. lap lap 2,50 3,00

95 9613 0381 01 Szolgálati idõ módosítási kérelem lap 1,00 1,20

95 9613 0382 00 Szabadság-nyilvántartó lap lap 2,00 2,40

V. Mozgósítási nyomtatványok

95 9614 0412 06 Nyilvántartó iratkísérõ lap lap 3,00 3,60

95 9614 0413 05 Terv a tart. kiképzésre tervezettekrõl klt 15,00 18,00

95 9614 0414 04 Betétlap a 14-0413-hoz lap 12,00 14,40

95 9614 0416 02 Technikai eszközök nyilvt. lapja db 50,00 60,00

95 9614 0417 01 Összesített kimut. a technikai eszk.-rõl db 30,00 36,00

95 9614 0421 05 Terv a technikai eszközök biztosítására klt 23,00 27,60

95 9614 0422 04 Betétlap a 14-04210-be lap 3,00 3,60

95 9614 0423 03 Adatkérõ (-közlõ) lap lap 2,00 2,40

95 9614 0431 03 Betûrendes névmutató kö 6470,00 7764,00

95 9614 0432 02 Érdekvédelmi dosszié tas 39,00 46,80

95 9614 0433 01 Válaszlevél szokványboríték db 2,00 2,40

95 9614 0437 08 Értesítés a behívásról lap 1,00 1,20

95 9614 0438 07 Szakorvosi vizsgálatra utaló határozat lap 2,00 2,40

95 9614 0439 06 Névjegyz. tart. kiképz.-re bevon. átadására lap 3,00 3,60

95 9614 0441 01 Felj. korl-al alk. hadköt. eü. fogy.-ról lap 3,00 3,60

95 9614 0443 10 Ideiglenes távol- és jelenlévõk könyve kö 240,00 288,00
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HETK A cikk megnevezése Me.
2008. évi gazdálkodási ár

áfa nélkül áfával

95 9614 0444 09 Javítóbázis-nyilvántartó lap db 8,00 9,60

95 9614 0452 09 Megbízólevél gjmû.-oszlopparancsnok részére db 2,00 2,40

95 9614 0453 08 Igazolvány kézbesítõnek db 1,00 1,20

95 9614 0456 05 Igénybejelentési lap lap 2,00 2,40

95 9614 0459 02 Igazolás bevont katonai igazolványról lap 2,00 2,40

95 9614 0464 05 Név szerinti igénylés lap 2,00 2,40

95 9614 0471 06 Jegyzõkönyv átadandó anyagokról klt 3,00 3,60

95 9614 0473 04 Tudakozó a közp. rabnyilvántartó felé lap 4,00 4,80

95 9614 0474 03 Gépjármû-átadási terv ív 2,00 2,40

95 9614 0476 01 Nyilatkozat (beosztási ismeretrõl) lap 2,00 2,40

95 9614 0478 10 Ideigl. mozg. szüséglet igénylõ lap lap 2,00 2,40

95 9614 0479 09 Gépjármû-átvételi elismervény tömb 150,00 180,00

95 9614 0481 04 Feljelentés szabálysértési ügyben lap 1,00 1,20

95 9614 0482 03 Újonc igény jelentés lap 3,00 3,60

95 9614 0484 01 Jelent. a rendsz-ett soráll. stat. mego.-ra klt 14,00 16,80

95 9614 0485 00 Igazolás lap 3,00 3,60

95 9614 0486 10 Beosztási könyv kö 155,00 186,00

95 9614 0487 09 Névjegyz. a ... raj, szakasz állományáról lap 3,00 3,60

95 9614 0488 08 Napi létszámjelentés tömb 77,00 92,40

95 9614 0489 07 Személyi veszteség név szerinti jelentés lap 12,00 14,40

95 9614 0491 02 Elszámolás a fn. kivetés teljesítésérõl lap 14,00 16,80

95 9614 0492 01 Veszteségközlõ lap lap 1,00 1,20

95 9614 0493 00 Összekovácsolási gyakorlat borítólap db 3,00 3,60

95 9614 0494 10 Személyiállomány-jelentés lap 3,00 3,60

95 9614 0495 09 Feltöltés nyivántartási napló kö 137,00 164,40

95 9614 0496 08 Tartalékegység létszámnyilvántartása tömb 121,00 145,20

95 9614 0497 07 Napi létszámjelentés tömb 77,00 92,40

95 9614 0498 06 Értesítési lap lap 3,00 3,60

95 9614 0499 05 Értesítési lap (hõsi halott) lap 13,00 15,60

95 9614 0501 06 Munkagép-átvételi elismervény tömb 154,00 184,80

95 9614 0503 04 Összekovácsolási gyakorlat betétlap ív 3,00 3,60

95 9614 0513 02 Parancsnoki eligazítás terve borító ív 5,00 6,00

95 9614 0514 01 Parancsnoki eligazítás terve betétlap lap 3,00 3,60

95 9614 0507 00 Kimutatás tartalékos képzésrõl betétlap ív 4,00 4,80

95 9614 0508 10 Kim. a tartalékos képzésrõl bt.-lap turnus ív 5,00 6,00

95 9614 0511 04 Kim. a tartal. képzésrõl megyénként bttlap ív 9,00 10,80

95 9614 0512 03 Kim. a tartalékos képzésrõl bttlap turnus ív 9,00 10,80

95 9614 0524 10 Elõvezetés elrendelése lap 1,00 1,20

95 9614 0525 09 Emléklap (Hadkieg.-ek részére) db 5,00 6,00

95 9614 0526 08 Értesítés, névre szóló levél lap 1,00 1,20

95 9614 0529 05 Változásjelentõ lap lap 3,00 3,60

95 9614 0536 06 Érdekvédelmi mutatólap lap 3,00 3,60

95 9614 0537 05 Érdekvédelmi adatlap lap 18,00 21,60

95 9614 0538 04 Kegyeleti adatlap lap 3,00 3,60

95 9614 0539 03 Tartalomjegyzék lap 2,00 2,40

95 9614 0541 09 Személyi igazoló jegy db 5,00 6,00

95 9614 0550 08 Jel. az elõször sorozottak eü. minõsítés sz. megoszl.-ról lap 4,00 4,80

95 9614 0551 07 Közúti jármû eü. alk. vizsg. lap 3,00 3,60

95 9614 0552 06 Pszichológiai vizsgalap lap 3,00 3,60
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95 9614 0553 05 Sorozási eü.alk.vizsg.lap lap 4,00 4,80

95 9614 0554 04 Határozat szako.vizsg. tömb 44,00 52,80

95 9614 0555 03 Határozat alkalmasnak minõsítés tömb 70,00 84,00

95 9614 0356 02 Határozat alkalmatlan min. ,,E” fok. tömb 40,00 48,00

95 9614 0557 01 Határozat ideiglenesen alkalmatlan tömb 40,00 48,00

95 9614 0558 00 Határozat gyógykezelésre tömb 42,00 50,40

95 9614 0559 10 Igazolás megj. kötelez. teljesítésérõl lap 1,00 1,20

95 9614 0561 05 Hadkötelesek egészségügyi törzslapja lap 5,00 6,00

VI. Kiképzési nyomtatványok

95 9621 0503 02 Fogdajegy lap 4,00 4,80

95 9621 0504 01 Nyugta a fogdások átvételérõl lap 2,00 2,40

95 9621 0505 00 Fogdások könyve kö 100,00 120,00

95 9621 0506 10 Ágynévtábla db 1,00 1,20

95 9621 0507 09 Nyilvtart. könyv az õrség tart. lõszerérõl füz 47,00 56,40

95 9621 0508 08 Nyilvtart. könyv a feljel. elõáll. kat.-ról kö 198,00 237,60

95 9621 0509 07 Panaszok és beadványok könyve kö 140,00 168,00

95 9621 0511 02 Õrnapló ív 3,00 3,60

95 9621 0512 01 Õrhelyleírás lap 1,00 1,20

95 9621 0513 00 Fegyverkiadási füzet kö 145,00 174,00

95 9621 0514 10 Kimut. a kiosztott és beszolg. lõsz.-rõl lap 1,00 1,20

95 9621 0515 09 Lõtérnapló füz 88,00 105,60

95 9621 0517 07 Gépp. 2. sz. lõgyak. nev.-i és ért.-i lapja lap 4,00 4,80

95 9621 0518 06 Piszt. lõgyak. nev.-i és ért.-i lap lap 1,00 1,20

95 9621 0519 05 Párbajlövés-nevezési lap lap 1,00 1,20

95 9621 0521 00 Párbajlövés-értékelõ lap lap 2,00 2,40

95 9621 0522 10 Belépési engedély (egyszeri) tömb 109,00 130,80

95 9621 0523 09 Kapujegy lap 1,30 1,56

95 9621 0524 08 Gyengélkedõkönyv kö 371,00 445,20

95 9621 0525 07 Fogdások nyilvántartó könyve kö 341,00 409,20

95 9621 0526 06 Zászlóaljnapló (ezred) kö 305,83 367,00

95 9621 0527 05 Századnapló kö 268,57 322,28

95 9621 0528 04 Bizonyítvány a végzett hallg. részére tts. db 23,00 27,60

95 9621 0529 03 Alegység-ügyeletesi elõjegyzés kö 370,00 444,00

95 9621 0531 09 Össz.-tt napló az ezred löv.-nek nyt.-r. kö 360,00 432,00

95 9621 0532 08 Napló a ti. thtts. kiképz.-nek nyt.-ról füz 45,00 54,00

95 9621 0533 07 Heti részletes kiképzési terv lap 7,00 8,40

95 9621 0534 06 Össz.-tt csapatlap a párbajlövés versh. lap 2,00 2,40

95 9621 0536 04 Összesített eredményjegyzék lap 3,00 3,60

95 9621 0537 03 Gépjármûvezetés személyi nyilvántartó könyve füz 9,00 10,80

95 9621 0538 02 Látogatók könyve kö 392,00 470,40

95 9621 0541 07 Harckocsivez.-k nyilvántartó naplója füz 101,00 121,20

95 9621 0544 04 Vizsgajegyzõkönyv db 5,00 6,00

95 9621 0545 03 Tanulmányi összesítõ lap 3,00 3,60

95 9621 0546 02 Bizonyítvány (szü. gyûjtõbe) db 24,00 28,80

95 9621 0547 01 Bizonyítvány a végzett hallg. részére tiszti füz 136,00 163,20

95 9621 0548 00 Osztályozási napló kö 950,00 1140,00

95 9621 0549 10 Lõszerkiadási és -leadási jegyzék lap 2,00 2,40

95 9621 0551 05 Fedett tûzáll.-ból végre h. gyak. nyt. napló lap 2,00 2,40
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95 9621 0552 04 Vizsgabizonylati lap lap 2,00 2,40

95 9621 0553 03 Baleseti napló kö 161,53 193,84

95 9621 0554 02 Járõrlap ív 3,00 3,60

95 9621 0555 01 Járõrjelentés tömb 253,67 304,40

95 9621 0556 00 Szakasztanulmányi kimutatás ív 3,00 3,60

95 9621 0557 10 Század lövészetének nyilvántartása kö 142,00 170,40

95 9621 0558 09 Egyéni nyt. lap a harckocsi vezetésérõl lap 4,00 4,80

95 9621 0559 08 Harckocsi-vezetõi engedély db 60,00 72,00

95 9621 0562 02 Napló a g.-jmûvez. pályán végreh.-tt gyak. füz 83,00 99,60

95 9621 0563 01 Igazolás db 112,00 134,40

95 9621 0564 00 Tanári nyilvántartó db 4,00 4,80

95 9621 0565 10 Vizsgajegyzõkönyv tömb 117,00 140,40

95 9621 0566 09 Csoportnapló kö 275,00 330,00

95 9621 0567 08 Szakköri napló kö 512,00 614,40

95 9621 0568 07 Oktatói igazolvány db 4,00 4,80

95 9621 0569 06 Vezetõi engedély db 2,00 2,40

95 9621 0571 01 Szolgálatvezénylési kimutatás ív 397,00 476,40

95 9621 0572 00 Szolgálat reggeli jelentése kö 257,00 308,40

95 9621 0573 10 Bizonyítvány db 560,00 672,00

95 9621 0574 09 Kollégiumi ellenõrzõ könyv füz 12,00 14,40

95 9621 0575 08 Gépjármû-vezetési gyak. nyilv. tart.-i lapja lap 3,00 3,60

95 9621 0576 07 Névjegyzék az oszt.-ba sor. vizsgát tett gkv. lap 4,00 4,80

95 9621 0578 05 Harckocsi-vezetésnél felhaszn. km-nyilvt. lap 3,00 3,60

95 9621 0579 04 Kegyeleti nyilvántartó könyv kö 37,00 44,40

95 9621 0582 09 Zászlósi igazolvány nyivánt. kö 423,00 507,60

95 9621 0585 06 Harck.-lõgyak. végrehajt. nyt. lapja lap 7,00 8,40

95 9621 0586 05 Nyt.-lap a harcko.harcszerû lõgyak.-ról lap 3,00 3,60

95 9621 0587 04 Ért.-lap alegys. fedett tûáll.-ból vreh.-gy lap 3,00 3,60

95 9621 0588 03 Törzskönyv tömb 262,00 314,40

95 9621 0593 06 Harcjmûvezetõ gyakorlat nyilv.-tart. lap 3,00 3,60

95 9621 0594 05 Lõszerkiadási-visszavét.-jegyz. lap 3,00 3,60

95 9621 0597 02 Szakasznyilvántartó könyv kö 1087,68 1305,22

95 9621 0601 01 Katonai kiképzés eredményei I. db 4,00 4,80

95 9621 0602 00 Katonai kiképzés általános adatai ív 5,00 6,00

95 9621 0603 10 Rajok kiképzési eredményei II. db 4,00 4,80

95 9621 0604 09 Rajok kiképzési eredményei ív 11,00 13,20

95 9621 0605 08 Szakasz kiképzési eredményei II. lap 6,00 7,20

95 9621 0606 07 Szakasz kiképzési eredményei ív 5,00 6,00

95 9621 0607 06 Szakasznévjegyzék IV. lap 4,20 5,04

95 9621 0608 05 Normák ív 6,00 7,20

95 9621 0619 02 Zászlóalj (osztály) kiképzési terv ív 93,00 111,60

95 9621 0622 07 Igazolás (tiszti) lap 5,00 6,00

95 9621 0624 05 Szolgálati könyv füz 20,00 24,00

95 9621 0625 04 Századbeosztási könyv füz 39,00 46,80

95 9621 0626 03 Harceszközállomány-jelentés (szárfö. cs.) lap 3,00 3,60

95 9621 0627 02 Harceszközállomány-jelentés (légv. cs.) lap 3,00 3,60

95 9621 0628 01 Jegyzõkönyvalegység töm. eredményeirõl lap 4,00 4,80

95 9621 0629 00 Egység m. egység fõiskola-tömegsport ért. lap 4,00 4,80

95 9621 0631 06 Katonai tízpróbaalegys.-versenyjegyzõk. lap 6,00 7,20

2008/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 419



HETK A cikk megnevezése Me.
2008. évi gazdálkodási ár

áfa nélkül áfával

95 9621 0632 05 Katonai tízpróba összesítés nyilvánt. lap 3,00 3,60

95 9621 0634 03 MH Csúcseredmény táblázat lap 3,00 3,60

95 9621 0635 02 Törzslap közp. kat. szak. felkészítés lap 9,60 11,52

95 9621 0636 01 Igazolás kat. felk. tanfolyam (fehér) db 11,40 13,68

95 9621 0637 00 Igazolás szaktanf. felk. (fehér) db 7,60 9,12

95 9621 0642 03 Igazolás tanf. szerv. kat.-szak. felk. (kék) db 11,00 13,20

95 9621 0643 02 Betétlap a 210635-ös számú nyomt.-hoz db 6,00 7,20

95 9621 0644 01 Igazolás a szakm. gyak. szaktanf. felk. (kék) db 7,50 9,00

VII. Fegyverzeti nyomtatványok

95 9623 0606 08 Lõszersorozat nyilvántartó kartoték db 4,40 5,28

95 9623 0607 07 Nyilv. könyv az ideiglenes hasz. kiad. fels. ív 3,00 3,60

95 9623 0609 05 Összesített nyilvántartási kartoték db 6,90 8,28

95 9623 0618 04 Raktármûveleti napló ív 3,20 3,84

95 9623 0623 06 Éves jelentés a lõszerek sorozatáról ív 6,00 7,20

95 9623 0625 05 Éves jel. lõsz. sorozatáról (nagy al. betl.) ív 9,00 10,80

95 9623 0627 03 Mûszertörzskönyv kö 76,00 91,20

95 9623 0635 03 Kategorizálási jegyzõkönyv lap 8,00 9,60

95 9623 0643 03 Névj. tech. ter. állandóan beléph. szem. kö 395,00 474,00

95 9623 0651 03 Raktárellenõrzõ napló kö 169,11 202,93

95 9623 0653 01 Lövegkönyv kö 32,00 38,40

95 9623 0673 08 Csomagolójegy lõszerhez lap 1,00 1,20

95 9623 0692 05 Össz. kim. naptári évben felh. lõszerrõl ív 3,00 3,60

95 9623 0716 03 Objekt. tech. ter. érk. gjm. nyilvántartó kö. kö 300,00 360,00

95 9623 0728 10 Gyártási szám szerinti nyilvántartó lap db 3,00 3,60

VIII. Rakéta- és légvédelmi nyomtatványok

95 9624 0702 04 Légv. rak. harctevékenység nyilv. napló kö 283,00 339,60

95 9624 0703 03 Ûrlap az irányszög meghatározásához tömb 99,00 118,80

95 9624 0704 02 Rádiótechnikai adatokat rögzítõ napló kö 283,00 339,60

95 9624 0705 01 Mérési napló (girótájolóhoz) kö 48,00 57,60

95 9624 0706 00 Vizuális figyelõk jelentési napló kö 512,00 614,40

95 9624 0707 10 Tábl. irányvon. a függ. síktól val. ,,O” ja. tömb 21,00 25,20

95 9624 0708 09 Feljegyzés kö 550,00 660,00

95 9624 0711 03 Ellenõrzéseket és vizsgáztatásokat rög. n. kö 97,00 116,40

95 9624 0712 02 Technikai meghibásodások nyilvántartása kö 550,00 660,00

95 9624 0718 07 Ûrlap összer. egyik z. a más. tört. átsz. tömb 31,00 37,20

95 9624 0719 06 Pontok lehozatala a földre tömb 31,00 37,20

95 9624 0721 01 Ûrlaptájolások ellenõrzésére tömb 107,00 128,40

95 9624 0722 00 „AM” MEGÁLLAPÍTÁSA tömb 102,00 122,40

95 9624 0726 04 Napló a távmérõ gyakorlásainak nyt.-re kö 425,00 510,00

95 9624 0732 09 Közepes szél kiszámítása tömb 80,00 96,00

95 9624 0733 08 A levegõ hõmérsékletének kiszámítása tömb 155,00 186,00

95 9624 0734 07 A hõmérséklet közepes eltérésének kisz. tömb 155,00 186,00

95 9624 0738 03 A légsûrûség eltérésének kiszámítása tömb 50,00 60,00

95 9624 0741 08 Jelentés összeállítása tömb 115,00 138,00

95 9624 0742 07 Leolvasás leszedõ ûrlap tömb 16,00 19,20

95 9624 0743 06 Felderítési napló tömb 96,00 115,20

95 9624 0745 04 Fordított geodéziai feladat tömb 85,00 102,00
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95 9624 0746 03 Ûrl. nap oraszs. l. t. irányszög szám. tömb 116,00 139,20

95 9624 0748 01 Lövegparancsnoki elõjegyzés tömb 133,00 159,60

95 9624 0749 00 Sokszögvonal-kiszámítási ûrlap tömb 273,00 327,60

95 9624 0751 06 Ponenot-f. hátrametszés tömb 49,00 58,80

95 9624 0752 05 Ûrl. n. viszl. m. javítások kiszámítására tömb 155,00 186,00

95 9624 0755 02 Egysz. és komb. elmet. kiszámítási ûrlap tömb 65,00 78,00

95 9624 0757 00 Lövészetvezetõ elõjegyzés tömb 198,00 237,60

95 9624 0758 10 Ütegelsõtiszti elõjegyzés füz 81,00 97,20

95 9624 0759 09 Ütegparancsnoki elõjegyzés tömb 255,00 306,00

95 9624 0761 04 Elõjegyzés a figyelõpár megfigyelésérõl tömb 230,00 276,00

95 9624 0763 02 Ûrl. ak. baz. elemeinek kiszámításához tömb 48,00 57,60

95 9624 0764 01 Ûrlap a kiértékelõ szalag átszámításához tömb 54,00 64,80

95 9624 0765 00 Összesítõ ûrlap tömb 48,00 57,60

95 9624 0766 10 Leolvasás szalagról tömb 65,00 78,00

95 9624 0767 09 Ûrlap c. összerend. kiszámításához tömb 63,00 75,60

95 9624 0768 08 Elõkész. ûrl. c. összerendezõinek kiszám. tömb 48,00 57,60

95 9624 0769 07 Hang-feld. üt. célnapló tömb 48,00 57,60

95 9624 0775 09 Idõjárási viszonyok eltérése tömb 82,00 98,40

IX. Híradó nyomtatványok

95 9631 0802 10 Rejtjelzõ eszközök nyilvántartó naplója füz 244,00 292,80

95 9631 0803 09 Kulcsdokumentáció nyilvántartó napló kö 1664,00 1996,80

95 9631 0805 07 Rejtjelz. eszk. megi. jog. nyilvántartása kö 208,00 249,60

95 9631 0806 06 Kézbesítõkönyv füz 52,00 62,40

95 9631 0807 05 „Zárt részre” bel. nyilvántartása kö 485,00 582,00

95 9631 0808 04 Forgalmi (esemény) napló tömb 80,00 96,00

95 9631 0809 03 Távirati ûrlap tömb 98,00 117,60

95 9631 0814 06 Zavaró munkanapló füz 31,00 37,20

95 9631 0815 05 Mûszer-nyilvántartó karton db 4,00 4,80

95 9631 0816 04 Reggeli jelentés naplója kö 307,00 368,40

95 9631 0819 01 Kim. all. jell. telepített hír. eszközökrõl lap 25,00 30,00

95 9631 0822 06 Rádióf. np. légv. jel. füz 332,00 398,40

95 9631 0823 05 Titkosított beszélgetések nyilvántartása kö 127,00 152,40

95 9631 0824 04 Hiányjegyzék tömb 106,00 127,20

95 9631 0827 01 Távirati ûrlaptömb tömb 96,00 115,20

95 9631 0829 10 Hírk. összk. össz. adt. füz 36,00 43,20

95 9631 0834 02 Havi üzemóralap tömb 37,00 44,40

95 9631 0836 00 Rádióhálók és irányok táblázata (betétlap ív 8,00 9,60

95 9631 0837 10 Akkumulátortöltési napló füz 52,00 62,40

95 9631 0839 08 Expedíció kimenõ napló füz 91,00 109,20

95 9631 0841 03 Expedíció bejövõ napló füz 120,00 144,00

95 9631 0842 02 Rádióhálók és irányok táblázata db 25,00 30,00

95 9631 0845 10 Szolgálati közlések táblázata db 16,00 19,20

95 9631 0852 00 Ûrlap fedett távmondathoz tömb 49,00 58,80

95 9631 0853 10 Rejtjeltõ eszközök nyilvántartó kartonja db 5,00 6,00

95 9631 0856 07 Technikai kiszolgálási terv lap 4,00 4,80

95 9631 0857 06 Kimutatás postaszabványeszközökrõl lap 1,00 1,20

95 9631 0858 05 Hibanapló füz 125,00 150,00

95 9631 0859 04 Akku. savs. cellafeszültség füz 117,00 140,40
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95 9631 0861 10 Fut. megk. jelzés + tok db 394,00 472,80

95 9631 0863 08 Rejtjelzõ táviratok iktatókönyve kö 220,00 264,00

95 9631 0864 07 Ut. ,,R” dok. any. részére tömb 111,00 133,20

95 9631 0865 06 Eseménynapló kö 163,00 195,60

95 9631 0869 02 Kim. all. jel. t. gépt. a. lap 7,00 8,40

95 9631 0871 08 Hírközpont géptávíró nyt. napló füz 302,00 362,40

95 9631 0872 07 Géptávíró harcvezetési nyt. napló füz 40,00 48,00

95 9631 0873 06 Hírközpont távbeszélõ nyt. napló füz 152,00 182,40

95 9631 0874 05 Hírközpont csatorna nyilvántartó napló füz 74,00 88,80

95 9631 0875 04 Hírközpont rádióvevõ nyt. napló kö 79,00 94,80

95 9631 0876 03 Hírközpont parancsnapló füz 125,00 150,00

95 9631 0877 02 Hírk. gépt. szerk. nyilvántartása füz 40,00 48,00

95 9631 0878 01 Hírközpont cs. elo. t. füz 56,00 67,20

95 9631 0879 00 Hírközpont információs napló füz 131,00 157,20

95 9631 0881 06 Hírközpont ügyeletes jelentési napló kö 979,00 1174,80

95 9631 0882 05 Katonai futárigazolványok nyt. naplója db 300,00 360,00

95 9631 0883 04 Kimutatás a Magyar Posta Rt.-hez érkezett csom. db 500,00 600,00

95 9631 0884 03 Számvetés a Bp. Postacsom. Üzemhez érk. küld. db 262,00 314,40

95 9631 0885 02 Kim. a Bp.-i Levélfeld. Üzemhez érk. küld. átadásához db 500,00 600,00

95 9631 0886 01 A.........-tól induló és érkezõ futárjáratok nyt. naplója db 300,00 360,00

95 9631 0887 00 Kimutatás a..........-tól ind. futárküldemények idõp. db 300,00 360,00

95 9631 0888 10 Kimutatás a (FTP) szerv mûk. szüks. adatairól db 400,00 480,00

95 9631 0889 09 Kimutatás .....részére a táb. postasz. haszn. szerv. u. db 400,00 480,00

95 9631 0891 04 Futár- és táboriposta-járatlap tömb tömb 500,00 600,00

X. Ügyviteli nyomtatványok

95 9632 0904 00 Iktatókönyv kö 464,97 557,96

95 9632 0905 10 Átjárónapló kö 518,00 621,60

95 9632 0908 07 Nyílt parancs sima tömb 54,00 64,80

95 9632 0909 06 Nyílt parancs piros sávos tömb 63,00 75,60

95 9632 0911 01 Nyílt parancs zöld sávos tömb 63,00 75,60

95 9632 0912 00 Nyílt parancs kék sávos tömb 63,00 75,60

95 9632 0914 09 Kézbesítõkönyv kö 137,00 164,40

95 9632 0916 07 Értékkézbesítõ-könyv kö 142,00 170,40

95 9632 0917 06 Leadási jegyzék ív 1,00 1,20

95 9632 0918 05 Könyvleltár kö 302,00 362,40

95 9632 0919 04 Személyi karton db 4,30 5,16

95 9632 0921 10 Sokszorosítási napló füz 93,00 111,60

95 9632 0922 09 Selejtmegsemmisítési jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9632 0923 08 Gyûjtõív db 6,10 7,32

95 9632 0930 01 Gyûjtõív-belív db 3,00 3,60

95 9632 0924 07 Belsõ leírás kö 113,40 136,08

95 9632 0925 06 Név-hely-tárgymutató kö 609,82 731,78

95 9632 0926 05 Számmutató kö 298,00 357,60

95 9632 0927 04 Belsõleltár lap 2,00 2,40

95 9632 0928 03 Zárócímke db 2,30 2,76

95 9632 0929 02 Sorszámos rendelkezések nyilvántartása füz 85,00 102,00

95 9632 0935 04 Leírónapló kö 188,00 225,60

95 9632 0936 03 Csomagolójegy a kiutalt szolg. könyvekhez tömb 245,85 295,02

422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/4. szám



HETK A cikk megnevezése Me.
2008. évi gazdálkodási ár

áfa nélkül áfával

95 9632 0937 02 Futárátvételi elismervény tömb 81,00 97,20

95 9632 0938 01 Csomagolójegy a kiutalt szolg. könyvek. tömb 176,00 211,20

95 9632 0939 00 Futárátvételi elismervény tömb 123,29 147,95

95 9632 0942 05 Futár-kézbesítõkönyv kö 435,70 522,84

95 9632 0944 03 Térképellátási jegy lap 2,00 2,40

95 9632 0945 02 Térképnyilvántartó karton db 4,00 4,80

95 9632 0946 01 Térképiktatókönyv kö 329,00 394,80

95 9632 0947 00 Évvégi jelentés térképekre lap 1,00 1,20

95 9632 0948 10 Csomj. hatt. vkül. szk. tömb 84,00 100,80

95 9632 0955 00 Kiutazási engedély külügyi osztály lap 3,00 3,60

95 9632 0971 00 Falakat db 10,00 12,00

95 9632 0972 10 Plasztilin (gyurma) kg 255,00 306,00

XI. Szállítási nyomtatványok

95 9633 1002 09 Szállítmány-nyilvántartó könyv kö 385,00 462,00

95 9633 1034 01 Éves. száll. gjmû. km.-igénylés füz 76,00 91,20

95 9633 1037 09 Járatnapló közúti szállításhoz kö 490,00 588,00

95 9633 1039 07 Rakodási jegy lap 1,00 1,20

95 9633 1041 02 Törzslap közlekedési eszközökrõl db 3,00 3,60

XII. Bírósági nyomtatványok

95 9634 1201 10 Napló ív 4,10 4,92

95 9634 1202 09 Ügyiratok db 7,50 9,00

95 9634 1203 08 Feljegyzés a feljelentés kiegészítésérõl lap 1,00 1,20

95 9634 1204 07 Jegyzõkönyv feljelentésrõl lap 3,00 3,60

95 9634 1205 06 Kérdõjegy lap 2,00 2,40

95 9634 1206 05 Gyanúsított idézés lap 2,00 2,40

95 9634 1207 04 Vagyoni bizonyítvány iránti megkeresés ív 3,00 3,60

95 9634 1208 03 Határozat a nyomozás elrendelésérõl lap 6,00 7,20

95 9634 1209 02 Tanúidézés lap 2,00 2,40

95 9634 1211 08 Nyomozótiszti igazolás db 61,00 73,20

95 9634 1212 07 Jegyzõkönyv a gyanúsított kihallgatásáról lap 3,00 3,60

95 9634 1213 06 „BF” Lajstrom ív 4,00 4,80

95 9634 1214 05 Térítvény lap 1,20 1,44

95 9634 1215 04 Jegyzõkönyv szembesítésrõl db 3,00 3,60

95 9634 1216 03 Ügyészi kislajstrom kö 99,00 118,80

95 9634 1221 06 5. sz. stat. adatlap. ea. lap 3,00 3,60

95 9634 1222 05 Munkaad. ért. kényszer lap 2,00 2,40

95 9634 1223 04 Elõadó ív ív 4,00 4,80

95 9634 1224 03 F lajstrom ív 6,00 7,20

95 9634 1225 02 „B” Lajstrom ív 6,00 7,20

95 9634 1226 01 Igazolás az idézésre megjelenésrõl lap 6,00 7,20

95 9634 1227 00 Határozat a nyomozás mellõzésérõl lap 2,00 2,40

95 9634 1228 10 Értesítés nyomozási cselekményrõl lap 2,00 2,40

95 9634 1229 09 Határozat az elõvezetés elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1231 04 Hat. õrvet. elr. elõa. t. lap 2,00 2,40

95 9634 1232 03 Határozat õrizetbe vétel megszüntetésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1234 01 Igazolás lap 2,00 2,40

95 9634 1235 00 Pk. ért. alárend. lap 3,00 3,60
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95 9634 1236 10 Határozat letartóztatás megszüntetésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1239 07 Hat. lakhelh. megtilt. lap 3,00 3,60

95 9634 1241 02 Határozat lefogl. elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1242 01 Jegyzõkönyv a lefoglalásról lap 4,00 4,80

95 9634 1243 00 Határozat lefoglalás megszüntetésérõl lap 2,00 2,40

95 9634 1244 10 Hat. zav. elrendelésrõl lap 2,00 2,40

95 9634 1245 09 Jegyzk. motoz. és lef. lap 2,00 2,40

95 9634 1246 08 Jkv. a megr. foganatosításáról lap 2,00 2,40

95 9634 1247 07 Jegyzõkönyv házkutatásról lap 2,00 2,40

95 9634 1248 06 Határozat a szakértõ kirendelésérõl lap 4,00 4,80

95 9634 1249 05 Terh. védõ értesítése lap 2,00 2,40

95 9634 1251 00 Határozat védõ kirendelésérõl lap 2,00 2,40

95 9634 1252 10 Ért. védõ részére lap 2,00 2,40

95 9634 1253 09 Orvosi látlelet kérése lap 3,00 3,60

95 9634 1254 08 Fegyv. er. test. tagjai lap 2,00 2,40

95 9634 1255 07 Jegyzk. nyom. ir. ism. lap 3,00 3,60

95 9634 1256 06 Ért. nyom. ir. ism.-rõl lap 2,00 2,40

95 9634 1257 05 Kézbesítõkönyv elõadóknak 50 lap. kö 157,00 188,40

95 9634 1258 04 Jegyzõkönyv tanú kihallg. db 2,00 2,40

95 9634 1259 03 Hat. sz. ért. díjhoz db 2,00 2,40

95 9634 1261 09 4. sz. adl. afl. vizsgálathoz lap 2,00 2,40

95 9634 1262 08 Határozat õrizetbe vétel elrendelésérõl lap 3,00 3,60

95 9634 1263 07 Hat. lakhelyelh. til. m. lap 2,00 2,40

95 9634 1264 06 Határozat szakértõi vizsgálatra lap 2,00 2,40

95 9634 1265 05 Kutatási kérelem lap 3,00 3,60

95 9634 1266 04 Elfogatóparancs lap 12,00 14,40

95 9634 1267 03 Határozat elfogatóparancs visszavon. lap 2,00 2,40

95 9634 1273 05 Értesítõ el. let. megr. db 3,00 3,60

95 9634 1274 04 Utalvány lap 2,00 2,40

95 9634 1275 03 Kézbesítõ ív ív 2,00 2,40

95 9634 1276 02 Bûnjeljegyzék lap 2,00 2,40

95 9634 1278 00 II. sz. rendelvény lap 2,00 2,40

95 9634 1279 10 III. sz. rendelvény db 2,00 2,40

95 9634 1281 05 IV. sz. rendelvény lap 3,00 3,60

95 9634 1284 02 VII. sz. rendelvény lap 2,00 2,40

95 9634 1285 01 Hat. szakért. díj. meghatároz. lap 2,00 2,40

95 9634 1286 00 Idézési jegyzék lap 14,00 16,80

95 9634 1287 10 Költségjegyzék lap 11,00 13,20

95 9634 1289 08 Hat. nyom. hatid. meghosszabbításáról lap 2,00 2,40

95 9634 1291 03 Megkeresés bíróság lap 2,00 2,40

95 9634 1292 02 Felj. kieg. hatid. meghosszabb. lap 2,00 2,40

95 9634 1293 01 Elõvezetési jegy lap 2,00 2,40

95 9634 1294 00 Temetési engedély lap 2,00 2,40

95 9634 1295 10 Ügyészi nyilatkozat lap 7,00 8,40

95 9634 1298 07 Jav. gjmû.-vez. eng. bevonásáról lap 2,00 2,40

95 9634 1302 06 Elõterj. nyom. határidõ módosít. lap 3,00 3,60

95 9634 1303 05 Tárgyalási jegyzék lap 2,00 2,40

95 9634 1304 04 Elkövetõi „E” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1305 03 Bûncselekmény „BP” pótlap lap 2,00 2,40
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95 9634 1306 02 Vádképviseleti pótlap „VP” lap 2,00 2,40

95 9634 1307 01 Bûncselekmény „B” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1308 00 Büntetõügy „U” lap lap 3,00 3,60

95 9634 1309 10 Határozat vérvétel lap 2,00 2,40

95 9634 1311 05 Határozat védõ díj lap 11,00 13,20

95 9634 1312 04 Vádképviseleti „V” adatlap ív 7,00 8,40

95 9634 1313 03 Másodfokú vádképviselet „MV” adatlap lap 5,00 6,00

95 9634 1334 09 Határozat a házkutatás elrendelésérõl lap 3,00 3,60

XIII. Ügyészségi nyomtatványok

95 9635 1305 09 Int. tan. elõáll. i. kat. lap 2,00 2,40

95 9635 1306 08 Parancsnokság megker. üln. lap 1,00 1,20

95 9635 1307 07 Kat. ügy. ért. tárgyalásról lap 3,00 3,60

95 9635 1309 05 Betûsoros névmutató ív 4,00 4,80

95 9635 1311 00 Vagy. jell. bünt. nyilvántartása ív 2,00 2,40

95 9635 1313 09 Kitûzõ végzés ív 3,00 3,60

95 9635 1314 08 Értesítés db 1,00 1,20

95 9635 1315 07 Értesítés szabadon bocsátásról lap 1,00 1,20

95 9635 1316 06 Terhelt idézése (kat.) lap 1,00 1,20

95 9635 1317 05 Bûnügyek lajstroma ív 1,00 1,20

95 9635 1318 04 Vádközlési jegyzõkönyv lap 3,00 3,60

95 9635 1321 09 Fellebbviteli tárgyalás jegyzõkönyve lap 1,00 1,20

95 9635 1322 08 Elismervény befogadásról lap 2,00 2,40

95 9635 1323 07 Bûnügyi ir. visszak. lap 2,00 2,40

95 9635 1324 06 Kegyelmi kérelemre értesítés lap 2,00 2,40

95 9635 1325 05 Szabálysértési ügyek lajstroma ív 1,00 1,20

95 9635 1326 04 Intézkedés kegyelmi ügyben lap 2,00 2,40

95 9635 1327 03 Másodfokú kitûzõ végzés lap 3,00 3,60

95 9635 1328 02 Elõadói ív ív 2,00 2,40

95 9635 1329 01 Idézés fellebbezési tárgyalásra lap 2,00 2,40

95 9635 1331 07 Másodfokú zárt ülési jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9635 1332 06 Fellebbviteli tárgyalási napló ív 2,00 2,40

95 9635 1333 05 Katonai bírósági ülnöki lajstrom ív 3,00 3,60

95 9635 1334 04 Katonai ülnöki igazolvány ív 3,00 3,60

95 9635 1335 03 Bírósági kegyelmi lajstrom ív 3,00 3,60

95 9635 1336 02 Jelentés befogadásról lap 2,00 2,40

95 9635 1337 01 Jelentés átszállításról lap 2,00 2,40

95 9635 1338 00 Jegyzõkönyv feltételes szabadon bocs. lap 2,00 2,40

95 9635 1339 10 Értesítés büntetés kiall. ív 2,00 2,40

95 9635 1341 05 Jelentés szabadon bocsátásról ív 2,00 2,40

95 9635 1342 04 Látogatási engedély ív 2,00 2,40

95 9635 1343 03 Jelentés szabadlábra helyezésrõl ív 2,00 2,40

95 9635 1344 02 Értesítés feltételes szabadon bocs.-ról ív 2,00 2,40

95 9635 1345 01 Nyilvántartási lap ív 3,00 3,60

95 9635 1346 00 Fejlõdési lap ív 3,00 3,60

95 9635 1347 10 Letéti napló ív 3,00 3,60

95 9635 1348 09 Nyilvántartási lap elítéltekrõl ív 3,00 3,60

95 9635 1349 08 Nyilvántartási lap elõzetes letartózt. ív 3,00 3,60
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XIV. Pénzügyi nyomtatványok

95 9641 1402 01 Számfl. tart. ti. tht. lap 1,00 1,20

95 9641 1403 00 Pénzügyi jegy (sor, tart. áll.) tömb 423,00 507,60

95 9641 1404 10 Nyilvántartó lap (sor. áll. pót.) lap 1,00 1,20

95 9641 1405 09 Kimutatás a különféle pénzfelvételekrõl lap 2,00 2,40

95 9641 1406 08 Tartozások nyilvántartása ív 3,00 3,60

95 9641 1407 07 Utalvány-nyilvántartás ív 3,00 3,60

95 9641 1408 06 Értesítés besorolásról bérmegállapításr. lap 3,00 3,60

95 9641 1409 05 Határozat a szolgálati idõ megállap. lap 3,00 3,60

95 9641 1411 00 Nyilvántartó lap a sorállomány pótlékáról lap 4,00 4,80

95 9641 1412 10 Kézhez fiz. élelmiszerköltség-jegyzék lap 2,00 2,40

95 9641 1413 09 Sorkatonák havi illetményjegyzék ív 3,00 3,60

95 9641 1414 08 Munkaidõ-nyilvántartás lap 2,00 2,40

95 9641 1415 07 Bérfizetési jegyzék ív 4,00 4,80

95 9641 1419 03 Vasúti utazási igazolás tömb 153,00 183,60

95 9641 1421 09 Családalapítási elõlegkérelem lap 5,00 6,00

95 9641 1422 08 Túlóraigénylési és utasítási lap lap 2,00 2,40

95 9641 1423 07 Kötelezvény lap 3,00 3,60

95 9641 1428 02 MH Költségvetés borító db 15,00 18,00

95 9641 1429 01 Tételes összesítõ tömb 242,00 290,40

95 9641 1431 07 Illetményigazolás tartalékosok részére ív 3,00 3,60

95 9641 1432 06 Napi pénztárjelentés tömb 133,00 159,60

95 9641 1433 05 Hiánynyilvántartó könyv füz 105,00 126,00

95 9641 1434 04 Hátraléki kimutatás lap 3,00 3,60

95 9641 1435 03 Leírási tanúsítvány tömb 125,46 150,55

95 9641 1436 02 Nyugta lap 1,00 1,20

95 9641 1437 01 Kinevezési okirat dosszié db 172,00 206,40

95 9641 1438 00 Értesítés munkaviszony megszüntetésérõl tömb 182,00 218,40

95 9641 1439 10 Jelentés kiváló cím elnyerésérõl lap 2,00 2,40

95 9641 1441 05 Kézhez fizetendõ élelmezési költség jeg. lap 2,00 2,40

95 9641 1442 04 Jel. család al. elõlegben rész. szem. áthely lap 3,00 3,60

95 9641 1443 03 Igazolás étkezési létszámból kijelentés tömb 199,00 238,80

95 9641 1446 00 Igénybejelentési lap ív 3,00 3,60

95 9641 1447 10 Kiszab. kártér. nyilvántartás lap 2,00 2,40

95 9641 1448 09 Családalapítási elõleg engedélyezése lap 3,00 3,60

95 9641 1449 08 Bevételi pénztárbizonylat tömb 73,00 87,60

95 9641 1450 04 Kiadási pénztárbizonylat tömb 65,00 78,00

95 9641 1451 03 Értesítés baleset minõsítésérõl db 2,00 2,40

95 9641 1452 02 Értesítés baleset minõsítésérõl II. db 2,00 2,40

95 9641 1454 00 Kódlap lap 32,00 38,40

95 9641 1455 10 Baleset-nyilvántartó könyv kö 278,00 333,60

95 9641 1457 08 Értesítés baleset minõsítésérõl II. lap 3,00 3,60

95 9641 1458 07 Visszahagyási nyilatkozat tömb 164,00 196,80

95 9641 1459 06 Visszahagyási nyilatkozat kit. táj. lap 3,00 3,60

95 9641 1461 01 Tájékoztató HKSZ lap 3,00 3,60

95 9641 1467 06 Illetményjegyzék lap 2,00 2,40

95 9641 1468 05 Illetményjegyzék ti, th és polg. alk. r. ív 196,00 235,20

95 9641 1469 04 Letéti jegyzék tömb 71,00 85,20
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95 9641 1470 00 Kimutatás a törvényes munkaid. elt. munka lap 4,00 4,80

95 9641 1473 08 Változási jegyzék lap 3,00 3,60

95 9641 1477 04 Jegyzék klt 303,00 363,60

95 9641 1479 02 Reklamációs lap 2 tömb 145,00 174,00

95 9641 1481 08 Változásjelentés az ált. alrendszer ad. tömb 55,00 66,00

95 9641 1482 07 Kísérõjegyzék tömb 233,00 279,60

95 9641 1484 05 Változásjelentés tömb 267,28 320,74

95 9641 1485 04 Jutalmazásról csoportos jelentés tömb 482,00 578,40

95 9641 1486 03 Reklamációs lap tömb 311,00 373,20

95 9641 1488 01 Személyi gyûjtõ db 7,50 9,00

95 9641 1489 00 Állománybavételi jelentés lap 4,00 4,80

95 9641 1491 06 MH PSZNYK címére elõrenyomott boríték db 3,00 3,60

95 9641 1492 05 MH PSZNYK címére elõnyomott boríték db 5,00 6,00

95 9641 1493 04 Költségvetési elõirányzat számsz. biz. lap 1,00 1,20

95 9641 1514 05 Borító db 8,00 9,60

95 9641 1494 03 Napló „B” tömb 347,00 416,40

95 9641 1495 02 Számlaösszesítõ ív lap 3,00 3,60

95 9641 1496 01 Munkavédelmi nyilatkozat engedélyezõ lap 2,00 2,40

95 9641 1497 00 .… évi költségvetési elõirányz. évvégi m. ív 3,00 3,60

95 9641 1512 07 Betétlap lap 2,00 2,40

95 9641 1498 10 Beszámolójelentés a költs. gazd. év ív 3,00 3,60

95 9641 1499 09 Beszámolójelentés a költs. gazd. (közp.) év db 4,00 4,80

95 9641 1523 04 Betétlap lap 2,00 2,40

95 9641 1501 10 Beszám. jel. spec. imp. besz. költség gazd. év ív 4,00 4,80

95 9641 1502 09 Kimutatás kedvezõtlen anyagi helyzetrõl lap 3,00 3,60

95 9641 1503 08 Tájékoztatás baleseti kártérítés lehet. lap 4,00 4,80

95 9641 1504 07 Napló (könyvelési feladás) tömb 218,00 261,60

95 9641 1505 06 Adatlap szolgálati betegségrõl ív 3,00 3,60

95 9641 1506 05 Munkavédelmi nyilatkozat (ideigl. eng.) lap 4,00 4,80

95 9641 1507 04 Munkavédelmi nyil. (nem engedélyezõ) lap 4,00 4,80

95 9641 1508 03 Helyszíni bejárás kitûzése lap 3,00 3,60

95 9641 1509 02 Baleseti bejelentés bekérése lap 3,00 3,60

95 9641 1511 08 Statisztikai lap tömb 164,00 196,80

95 9641 1515 04 Személyi gyûjtõ (pa.) ív 13,00 15,60

95 9641 1516 03 Állománybavételi jelentés (pa.) lap 3,00 3,60

95 9641 1517 02 Kieg. adatszolg. nyug. megállapításához lap 3,00 3,60

95 9641 1518 01 Béralapváltozás-jelentés (pa.) tömb 157,00 188,40

95 9641 1519 00 Ellenõrzési napló kö 173,57 208,28

95 9641 1521 06 Alkoholszondás ellenõrzési napló tömb 202,00 242,40

95 9641 1522 05 Ittasságvizsgálati jegyzõkönyv lap 3,00 3,60

95 9641 1525 02 Ellenjegyzés nyilvántartása lap 8,00 9,60

XV. Pc- és gépjármû-nyomtatványok

95 9642 1502 04 Gépkocsitörzskönyv kö 302,00 362,40

95 9642 1503 03 Ellenõrzési napló kö 95,00 114,00

95 9642 1504 02 Forgalmi rendszám szerinti nyilv. lap db 3,00 3,60

95 9642 1507 10 Gépjármû-anyagigénylõ lap klt 4,00 4,80

95 9642 1508 09 Gépjármûjárat-igénybevételi lap füz 113,00 135,60

95 9642 1509 08 Gépjármûtörzskönyv-nyilvántartási lap kö 370,00 444,00
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95 9642 1512 02 Baleseti adatközlõ lap ív 2,00 2,40

95 9642 1514 00 Gépkocsiigénylés tömb 122,00 146,40

95 9642 1515 10 Nyt. egys. készl. levõ gépjármû-menetlev. tömb kö 217,00 260,40

95 9642 1516 09 Átad-átv. füz. a felhaszn. gjmû.-menetlev. kö 221,00 265,20

95 9642 1517 08 Nyilvántartási lap értékcsoport sz. C. db 5,00 6,00

95 9642 1518 07 Nyilvántartási lap szám szerinti D. db 4,00 4,80

95 9642 1519 06 Gjmû.-technikai eszköz és kilométer számv. klt 58,00 69,60

95 9642 1524 09 Gjmû.-tech. e. és áramf. igénybevét. terve klt 57,00 68,40

95 9642 1526 07 Nyilvántartás a feljelentett gépjármûvekrõl kö 225,00 270,00

95 9642 1527 06 Nyt. lap az MH állományában levõ gjm.-rõl db 6,00 7,20

95 9642 1528 05 Igénybevételi jelentés a gmjû.-tech. eszk. klt 93,00 111,60

95 9642 1529 04 Nyt. lap közp.-készletben levõ gépjármûrõl db 9,00 10,80

95 9642 1531 10 Gépjármûbaleset-nyilvántartás kö 465,00 558,00

95 9642 1532 09 Tanúsítvány benzinüzemû gk. db 4,00 4,80

95 9642 1533 08 Tanúsítvány dieselüzemû gk. db 2,00 2,40

95 9642 1538 03 Nyilvántartás az igazolólapokról db 10,00 12,00

95 9642 1542 07 Gépjármûigénylések nyilvántartása kö 358,00 429,60

95 9642 1548 01 Törzskönyv áramforrás-aggregátor számára kö 510,00 612,00

95 9642 1549 00 Gjmû.-technikai eszközök igénybevételi t. klt 32,00 38,40

95 9642 1566 10 Telephelyszolgálat átadás-átvételi füz. kö 99,00 118,80

95 9642 1567 09 Rendkívüli események nyilvántartása kö 184,00 220,80

95 9642 1568 08 Kim. gj. tech.fõdarab rendkívüli meghib. lap 3,00 3,60

95 9642 1573 00 Adattáblázat a mü. ell. állomás részére lap 4,00 4,80

95 9642 1573 00 Adatlap a tech. hadrafoghatóság értékel. ív 3,00 3,60

95 9642 1574 10 Anyaghiány-jelentés könyv kö 197,00 236,40

95 9642 1575 09 Anyaghiány-jelentés (anyagellátó egység) kö 131,00 157,20

95 9642 1576 08 Adattáblázat a mû. ell. állomás részére lap 1,00 1,20

95 9642 1579 05 Anyaghiány-jelentési könyv (IGO.) kö 296,00 355,20

95 9642 1581 00 Jegyzõkönyv a gépkocsivezetõk részére tömb 99,00 118,80

95 9642 1582 10 Belépési engedély db 2,00 2,40

95 9642 1583 09 Gjm. tech. esz. rend. meghibásod. nyt. kö. kö 246,00 295,20

95 9642 1586 06 Visszatartott gépjármûvek naplója kö 381,00 457,20

95 9642 1587 05 Gépjármûmozgási napló kö 278,15 333,78

95 9642 1588 04 Telephelyre való belépések nyilvántart. kö 153,00 183,60

95 9642 1592 08 Gépjármûigénylõ lap lap 0,90 1,08

95 9642 1594 06 Gépjármû-baleseti jelentés lap 5,00 6,00

95 9642 1651 03 Kimut. jav. felh. anyagut. és forintért lap 1,00 1,20

95 9642 1652 02 Anyagérték-elszámolási lap lap 1,00 1,20

95 9642 1653 01 Éves anyagikeret-nyilvántartás kö 149,00 178,80

95 9642 1605 09 Távl. terv. gj. tec. eszk. mûszaki felülv. klt 31,00 37,20

95 9642 1606 08 Ellenõrzõ-értékelõ lap (gépkocsi) ív 3,00 3,60

95 9642 1607 07 Ellenõrzõ-értékelõ lap (kerekes harcj.) ív 3,00 3,60

95 9642 1608 06 Ellenõrzõ-értékelõ lap (áramforrás agr.) lap 2,00 2,40

95 9642 1609 05 Ellenõrzõ-értékelõ lap (lánctalpas jár.) ív 5,00 6,00

95 9642 1654 00 Összesített ellenõrzõ lap (áramfor. agr.) ív 5,00 6,00

95 9642 1655 10 Összesített ellenõrzõ lap (kerekes harc.) ív 5,00 6,00

95 9642 1656 09 Összesített ellenõrzõ lap (lánct. harcj.) ív 5,00 6,00

95 9642 1657 08 Összesített ellenõrzõ lap (gépkocsi) ív 2,00 2,40

95 9642 1658 07 Mûszaki vizsgálati jegyzõkönyv db 9,00 10,80
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XVI. Vegyvédelmi nyomtatványok

95 9643 1702 04 Közepes magassági szelek nyilvántartása kö 173,00 207,60

95 9643 1703 03 Vegyi és sugárfigyelõ napló kö 97,00 116,40

95 9643 1705 01 Atomcsapások nyilvántartása ív 10,00 12,00

95 9643 1706 00 Meteorológiai figyelõnapló kö 156,00 187,20

95 9643 1708 09 Egyéni sugármérõ átadó-átvevõ könyv kö 189,00 226,80

95 9643 1709 08 Egyéni sugáradag-nyilvántartólap db 4,00 4,80

95 9643 1711 03 Egyéni összesített sugáradag-jelentõ tömb 5,00 6,00

95 9643 1712 02 Sugárfigyelõ napló füz 126,00 151,20

95 9643 1713 01 Sugárfigyelõ napló füz 40,00 48,00

95 9643 1714 00 Egyéni kiképzési lap lap 2,00 2,40

95 9643 1715 10 Sugársz. sugárszenny. mérésének ell. kö. füz 62,00 74,40

95 9643 1716 09 Izotóp-nyilvántartó könyv kö 206,00 247,20

95 9643 1717 08 Izotóp-szállítólevél klt 4,00 4,80

95 9643 1718 07 Vegyi csapások nyilvántartása db 10,00 12,00

95 9643 1719 06 Sugárfelderítés adatainak nyilvántartása tömb 385,00 462,00

95 9643 1721 01 Vízkészlet radioaktivitás adatok nyilv. kö 246,00 295,20

95 9643 1722 00 Légköri radioaktivitás nyilvántartása kö 246,00 295,20

95 9643 1723 10 Jelentés a sugárzó anyagok ellenõrzésérõl tömb 246,00 295,20

95 9643 1724 09 Jelentés tûzesetrõl füz 246,00 295,20

95 9643 1725 08 Összesített sugáradag-jelentõ tömb tömb 142,00 170,40

95 9643 1726 07 Vegyi-sugárfelderítési adatok nyilvánt. kö 49,00 58,80

95 9643 1752 05 Tûzoltókészülék-nyilvántartó lap 1,00 1,20

95 9643 1753 04 SZ/I betétlap db 1,00 1,20

XVII. Élelmezési nyomtatványok

95 9651 1802 05 Étlap ív 6,00 7,20

95 9651 1803 04 Elszámolás és jelentés füz 40,00 48,00

95 9651 1804 03 Étlap többmenüs étkezéshez lap 4,00 4,80

95 9651 1805 02 Igénylés I. lap 1,80 2,16

95 9651 1807 00 Élelmezési utalvány tömb 338,00 405,60

95 9651 1808 10 Bevételi bizonylat(átvételi jegyzõkönyv) tömb 126,00 151,20

95 9651 1809 09 Anyagfeladás tömb 233,00 279,60

95 9651 1811 04 Kiadási utalvány számla tömb 88,00 105,60

95 9651 1812 03 Kiadásiutalvány-anyagforgalmi összesítõ tömb 328,00 393,60

95 9651 1813 02 Utalvány tömb 204,00 244,80

95 9651 1816 10 Összesített élelmezési létszámjelentés tömb 86,00 103,20

95 9651 1818 08 Étkezési jegy egész napos tömb 132,00 158,40

95 9651 1820 03 Étkezési jegy egész napos tömb 132,00 158,40

95 9651 1819 07 Befizetõk könyve ív 1,00 1,20

95 9651 1820 03 Étkezési jegy egész napos tömb 132,00 158,40

95 9651 1821 02 Kórházi utalvány nagy tömb 391,00 469,20

95 9651 1822 01 Kórházi utalvány kicsi tömb 252,00 302,40

95 9651 1823 00 Megrendelés lap 1,00 1,20

95 9651 1824 10 Étrend ív 4,00 4,80

95 9651 1825 09 Utalvány (számla) tömb 208,00 249,60

95 9651 1827 07 Gyakorlatok élelmezési anyagnyilvánt. lap 7,00 8,40

95 9651 1835 07 Napi kimutatás ív 3,00 3,60
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95 9651 1837 05 Leltárív lap 6,00 7,20

95 9651 1838 04 Összesítés klt 10,00 12,00

95 9651 1841 09 Menüelõjegyzés db 3,00 3,60

95 9651 1842 08 Étlap (menüelõjegyzés) lap 3,00 3,60

95 9651 1843 07 Menüösszesítõ lap 3,00 3,60

95 9651 1844 06 Ételadag-összesítõ lap 4,00 4,80

95 9651 1848 02 Élelmezési anyagnyilvántartó lap db 1,00 1,20

95 9651 1849 01 Kiadásiutalvány-számla tömb 197,00 236,40

95 9651 1852 06 Átvételi jegy tömb 130,00 156,00

95 9651 1855 03 Bizonylattömb-kiadási és ellenõrzési lap db 4,00 4,80

95 9651 1856 02 Jegyzõkönyv szakanyag átvételére lap 6,00 7,20

95 9651 1862 04 Laboratóriumi vizsgálatok könyve ív 6,00 7,20

95 9651 1865 01 Hibamegállapítási jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9651 1866 00 Bizottsági jegyzõkönyv lap 2,00 2,40

95 9651 1867 10 Minõségi jegyzõkönyv tömb 99,00 118,80

XVIII. Ruházati nyomtatványok

95 9652 2003 08 Felszámítási kimutatás lap 3,00 3,60

95 9652 2004 07 Illetmény-nyilvántartás … kiképzési évre db 3,00 3,60

95 9652 2005 06 Megrendelés (ruházatra) füz 73,00 87,60

95 9652 2006 05 Munka-védõ-formaruha felszerelési könyv ív 9,00 10,80

95 9652 2007 04 Megrendeléshez betétlap lap 2,30 2,76

95 9652 2008 03 Gazdálkodási terv borító db 37,00 44,40

95 9652 2013 06 Nyomtatványigénylés-utalvány tömb 150,00 180,00

95 9652 2014 05 Ruházati utalványfüzet igénylése tömb 161,00 193,20

95 9652 2021 06 Gazdálkodási terv belív ív 4,00 4,80

95 9652 2023 04 Munkalap (szabó) tömb 457,50 549,00

95 9652 2037 09 Elszámolás felterjesztése tömb 29,00 34,80

95 9652 2051 00 Egyéni megrendelõ tömb 85,00 102,00

95 9652 2055 07 Statisztikai kimutatás lap 8,00 9,60

95 9652 2056 06 Elszámolás lap 4,00 4,80

95 9652 2059 03 Raktári anyaglap lap 5,00 6,00

95 9652 2061 09 Megrendelõlap (cipész) tömb 210,00 252,00

95 9652 2062 08 Javítási munkalap tömb 214,00 256,80

95 9652 2069 01 Göngyölegvisszáru-jegyzék tömb 94,00 112,80

95 9652 2081 05 Értesítés lap 13,00 15,60

95 9652 2082 04 Utalványfüzet borító db 32,00 38,40

95 9652 2084 02 „A” adatlap lap 13,00 15,60

95 9652 2085 01 „NY” adatlap lap 13,00 15,60

95 9652 2099 06 FBÖ ruházati megrendelõ füz 123,00 147,60

XIX. Elhelyezési nyomtatványok

95 9653 2104 10 Jegyzék a tüzelõanyag átvételérõl lap 2,00 2,40

95 9653 2105 09 Nyilvántartás a nõtlen ti. sz. férõhely. ív 5,00 6,00

95 9653 2107 07 Nyilvántartás a nõtlen ti. sz. bérlõirõl ív 5,00 6,00

95 9653 2108 06 Engedélyokirat ív 4,00 4,80

95 9653 2109 05 Költségszámítás lap 3,00 3,60

95 9653 2111 00 A létesítm. és a beruh. ktg. összefogl. j. ív 2,00 2,40

95 9653 2112 10 Lakásigénylési lap klt 17,00 20,40
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95 9653 2114 08 Lakáskiutaló határozat ív 10,00 12,00

95 9653 2115 07 A költségvetési elõirányzat ütemezése lap 2,00 2,40

95 9653 2116 06 Nyilvántartás a zárolt lakásokról füz 307,00 368,40

95 9653 2118 04 Szerzõdések és megrendelések db 3,00 3,60

95 9653 2119 03 Lakás-nyilvántartási lap db 3,00 3,60

95 9653 2121 09 Nyilatkozat lap 2,00 2,40

95 9653 2122 08 Igazolás lap 2,00 2,40

95 9653 2124 06 Lakásigénylõk nyilvántartása (besorol.) lap 7,00 8,40

95 9653 2126 04 Építési megállapodás ív 3,00 3,60

95 9653 2128 02 Laktanya-elhelyezési szolg. költs. terve füz 109,00 130,80

95 9653 2129 01 Elszámolás a lakt. elh. szolg. költs. kiad. füz 202,00 242,40

95 9653 2134 04 Lakbérbeszedési lap lap 3,00 3,60

95 9653 2136 02 Lakbér-elszámolás karton db 5,00 6,00

95 9653 2138 00 Bérleményleltár jegyzõkönyv ív 5,00 6,00

95 9653 2148 09 Tüzelõanyag kiadásához utalvány tömb 153,00 183,60

95 9653 2149 08 Szállítólevél tömb 295,00 354,00

95 9653 2153 01 Félévi lakáshelyzet-jelentés ív 4,00 4,80

XX. Egészségügyi nyomtatványok

95 9654 2202 04 Felülvizsgálati táblázat lap 3,00 3,60

95 9654 2210 00 Felülvizsgálati táblázat lap 3,00 3,60

95 9654 2203 03 MH csap. és int. vez. orvos felülvizsg. k. kö 859,00 1030,80

95 9654 2204 02 Beutaló lap üdülõbe db 3,00 3,60

95 9654 2205 01 Statiszt. ív összeír., ill. sorozás célj. ív 4,00 4,80

95 9654 2206 00 Tüdõszûrõlap lap 3,00 3,60

95 9654 2207 10 Statisztikai lap db 1,00 1,20

95 9654 2208 09 Csapatértesítõ betegfelvételrõl db 3,00 3,60

95 9654 2209 08 Csapatértesítõ beteg kibocsátásáról db 3,00 3,60

95 9654 2210 00 Felülvizsgálati táblázat lap 3,00 3,60

95 9654 2211 03 Kórtörténeti betétlap (kórházi) ív 5,00 6,00

95 9654 2212 02 Lázlap lap 5,00 6,00

95 9654 2213 01 Értesítés (beutalásról) lap 4,00 4,80

95 9654 2214 00 Gyermekgyógyászati kórlap ív 5,00 6,00

95 9654 2215 10 Ügyeletes orvosi szolg. átadás-átvétel kö 242,00 290,40

95 9654 2216 09 Mûtéti napló (nagy alakú) kö 402,00 482,40

95 9654 2217 08 Mûtéti napló (kis alakú) kö 254,00 304,80

95 9654 2218 07 Szülési napló kö 1120,00 1344,00

95 9654 2219 06 Általános kartoték db 5,00 6,00

95 9654 2221 01 Személyi szûrõvizsgálati lap klt 3,00 3,60

95 9654 2222 00 Fizikoterápiás rendelõlap db 1,00 1,20

95 9654 2223 10 Jelentés az éves szûrõvizsg.-ról klt 8,00 9,60

95 9654 2224 09 EKG-lelet tömb 71,00 85,20

95 9654 2225 08 Laboratóriumi könyv kö 68,00 81,60

95 9654 2226 07 Fogászati pénztárnapló kö 624,00 748,80

95 9654 2227 06 Transzfúziós napló kö 247,00 296,40

95 9654 2228 05 Vérkonzerv-ellenõrzési napló kö 273,00 327,60

95 9654 2229 04 Ételpótrendelés lap 2,00 2,40

95 9654 2231 10 Röntgenvizsgálati kérõlap lap 5,00 6,00

95 9654 2232 09 Boríték fogfilmek részére db 2,00 2,40
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95 9654 2233 08 Eü.-életrajz (gyermekek részére) füz 19,00 22,80

95 9654 2234 07 Étlap (kórházi) ív 3,00 3,60

95 9654 2235 06 Fertõzõ betegség bejelentõ lap db 2,00 2,40

95 9654 2236 05 Jelentés a szem. áll. eü.-állapot. (borító) ív 7,00 8,40

95 9654 2237 04 Fertõzõ beteg napló füz 142,00 170,40

95 9654 2238 03 Fürdetési napló kö 142,00 170,40

95 9654 2239 02 Eü. könyvecske (kis alakú) füz 8,00 9,60

95 9654 2241 08 Vizsgálati eredménylap lap 6,00 7,20

95 9654 2242 07 Kórtörténeti lap (csapatok részére) lap 1,00 1,20

95 9654 2245 04 Kórlap traumatológiai oszt. részére db 7,00 8,40

95 9654 2246 03 Betegségi adatok tömb 73,00 87,60

95 9654 2247 02 Jelentés a kórház betegforgalmáról klt 145,00 174,00

95 9654 2249 00 Eü. helyzetjelentés (csapat) ív 11,00 13,20

95 9654 2251 06 Napi jel. fizikoter. és gyógysport rend. lap 5,00 6,00

95 9654 2252 05 Napi jel. kis és nagy laborvizsg.-ról lap 3,00 3,60

95 9654 2253 04 Napi jel. a röntgenforgalomról lap 3,00 3,60

95 9654 2254 03 Fejlap lap 5,00 6,00

95 9654 2255 02 Létszámjelentés lap 5,00 6,00

95 9654 2256 01 Csapatgyengélkedõ napló kö 417,00 500,40

95 9654 2257 00 Napi jel. a fogászati kezelésekrõl lap 4,00 4,80

95 9654 2258 10 Negyedévi össz-jel. a fogászati kez.-rõl lap 3,00 3,60

95 9654 2259 09 Napi jel. a szakrendelés betegforg.-ról lap 5,00 6,00

95 9654 2261 04 Betegosztályok havi jelentése lap 5,00 6,00

95 9654 2262 03 Napi összesítõ jel. (regisztratúra) lap 15,00 18,00

95 9654 2263 02 Járóbetegnapló kö 736,00 883,20

95 9654 2264 01 Kórházi betegosztály napló kö 1177,00 1412,40

95 9654 2265 00 Felvételi osztálynapló kö 951,00 1141,20

95 9654 2266 10 Fogászati kezelési lap db 3,00 3,60

95 9654 2267 09 Audiogram lap 2,00 2,40

95 9654 2268 08 Altatási jegyzõkönyv db 4,00 4,80

95 9654 2269 07 FÜV táblázat db 2,00 2,40

95 9654 2271 02 Audiogram db 5,00 6,00

95 9654 2272 01 Jelentés az ambulancia munkájáról lap 4,00 4,80

95 9654 2273 00 Betegfelv. és kez. ellenõrz. l. (fogász.) db 1,00 1,20

95 9654 2275 09 Negyedévi összesítõ lap 6,00 7,20

95 9654 2277 07 Jegyzõkönyv a liquor celebrosp. vizsg. lap 2,00 2,40

95 9654 2278 06 Elektroencephalographyás vizsgálat lap 3,00 3,60

95 9654 2279 05 Jelentés a ht. és tts. áll. szûrõvizsg. lap 5,00 6,00

95 9654 2281 00 Kivonat a MH KFB nyilvántartó könyvébõl lap 3,00 3,60

95 9654 2283 09 Kórboncolási jegyzõkönyv lap 10,00 12,00

95 9654 2284 08 Kat. ig. ügyi orvosszak. boncolási jkv. lap 5,00 6,00

95 9654 2285 07 Szövettani vizsgálati lap lap 2,00 2,40

95 9654 2286 06 Ejtõernyõs alkalmassági vizsg. lap ív 4,00 4,80

95 9654 2287 05 Üdülõk negyedévi helyzetjelentése lap 7,00 8,40

95 9654 2288 04 Házasság elõtti tanácsadás nõi db 3,00 3,60

95 9654 2289 03 Jel. a beutaltak üd. bizotts. megoszl.-ról lap 4,00 4,80

95 9654 2291 09 Üd. biz. által kiad. beutaló l. nyilv. k. kö 260,00 312,00

95 9654 2292 08 Összesített igénylés ....... turnusra lap 2,00 2,40
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95 9654 2294 06 Szûrõvizsg. napló laboratórium számára kö 606,00 727,20

95 9654 2295 05 Értesítés a nemibeteg gond. adás-vétel lap 2,00 2,40

95 9654 2296 04 Röntgenleletgyûjtõ (Odelka) db 7,00 8,40

95 9654 2299 01 COMBERG röntgenértékelõ lap lap 5,00 6,00

95 9654 2301 02 Ideg- és elmegyógyászati vizsgálati lap db 4,00 4,80

95 9654 2302 01 Sebészeti vizsgálati lap db 4,00 4,80

95 9654 2303 00 Belgyógyászati vizsgálati lap db 4,00 4,80

95 9654 2304 10 Fül-, orr-, gégészeti vizsgálati lap lap 3,00 3,60

95 9654 2306 08 Eü.-könyvecske (hajózó) kö 532,00 638,40

95 9654 2307 07 Vizsgálati jegyzõkönyv kö 785,00 942,00

95 9654 2308 06 Szállítási szerzõdés gyûjtõ db 529,00 634,80

95 9654 2311 00 Beszédaudiogram lap 8,00 9,60

95 9654 2312 10 Sochles vestibularis vizsg. eredménylap lap 4,00 4,80

95 9654 2315 07 Számadásigénylési kimutatás fogyó tömb 229,00 274,80

95 9654 2318 04 Pszichológiai vizsg. jegyzõkönyv „A” ív 4,00 4,80

95 9654 2319 03 Pszichológiai vizsg. jegyzõkönyv „B” ív 4,00 4,80

95 9654 2321 09 Általános kartoték db 1,00 1,20

95 9654 2322 08 Egészségügyi anyagnyilvántartó lap db 8,00 9,60

95 9654 2323 07 Kimutatás az eü. okokból leszereltekrõl lap 5,00 6,00

95 9654 2325 05 Nyilvántartó lap intézkedésrõl db 2,00 2,40

95 9654 2328 02 Jelentõlap (vérátömlesztésrõl) lap 2,00 2,40

95 9654 2329 01 Utalvány (nem fogyó) füz 444,00 532,80

95 9654 2331 07 Ruházati átvételi nyugta nõbetegek r. tömb 148,00 177,60

95 9654 2332 06 Ruházati átvételi nyugta férfibetegek r. tömb 141,00 169,20

95 9654 2335 03 Anyagnyilvántartó lap (röntgen) db 5,00 6,00

95 9654 2336 02 Röntgennyilvántartó lap (karton) db 3,00 3,60

95 9654 2337 01 Elektroencephaligraphiai vizsg. lelet lap 5,00 6,00

95 9654 2338 00 Sterilizálási lap (kicsi) tömb 104,00 124,80

95 9654 2339 10 Sterilizálási lap tömb 62,00 74,40

95 9654 2341 05 Vizsgálati eredménylap db 1,00 1,20

95 9654 2342 04 Helybiztosítási lap lap 2,00 2,40

95 9654 2343 03 Vizsgálati lap (hajózó jelölt) klt 21,00 25,20

95 9654 2344 02 Orvosi bizonyítvány lap 4,00 4,80

95 9654 2346 00 Betegfelvételi engedély tömb 71,00 85,20

95 9654 2347 10 Osztályos létszámjelentés tömb 17,00 20,40

95 9654 2349 08 Laborvizsgálati jegyzõkönyv kö 1492,00 1790,40

95 9654 2351 03 Laborélelem-vizsgálati jegyzõkönyv kö 368,00 441,60

95 9654 2352 02 Laborkalória-vizsgálati jegyzõkönyv kö 242,00 290,40

95 9654 2353 01 Bakteorológiai lelet tömb 50,00 60,00

95 9654 2354 00 Laboratóriumi lelet tömb 49,00 58,80

95 9654 2356 09 Betétlap cukorbetegek részére lap 2,00 2,40

95 9654 2357 08 Konzíliumkérõ lap lap 2,00 2,40

95 9654 2358 07 Mûtéti kiírás lap 3,00 3,60

95 9654 2359 06 Mûtéti lap tömb 154,00 184,80

95 9654 2361 01 Boncolási napló kö 1053,00 1263,60

95 9654 2362 00 Boncolást kérõ lap tömb 113,00 135,60

95 9654 2363 10 Kórtörténeti lap ív 6,00 7,20

95 9654 2364 09 Ambuláns-ellenõrzési lap tömb 226,00 271,20

2008/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 433



HETK A cikk megnevezése Me.
2008. évi gazdálkodási ár

áfa nélkül áfával

95 9654 2365 08 Zárójelentés-kérõ lap tömb 113,00 135,60

95 9654 2366 07 Intenzív terápiás észlelõ lap lap 5,00 6,00

95 9654 2373 08 Gipszelés és röntgenfelvételek lap 2,00 2,40

95 9654 2374 07 Suicidum-rizikófaktor lap lap 2,00 2,40

95 9654 2378 03 Kötszerigénylõ könyv I. füz 170,00 204,00

95 9654 2376 05 Kötszerigénylõ könyv II. füz 170,00 204,00

95 9654 2379 02 Gyógyszerigénylõ könyv I. füz 170,00 204,00

95 9654 2377 04 Gyógyszerigénylõ könyv II. füz 170,00 204,00

95 9654 2381 08 Sterilizálási napló dobozok részére kö 474,00 568,80

95 9654 2382 07 Lyukkártya sérülteknek db 3,00 3,60

95 9654 2383 06 Hozzátartozó berendelés tömb 17,00 20,40

95 9654 2384 05 Parancsnoki jellemzés tömb 175,00 210,00

95 9654 2385 04 Országos Szakorvosi Intézet megkeresése tömb 57,00 68,40

95 9654 2387 02 Ernyõfényképezõ kartoték db 1,00 1,20

95 9654 2388 01 Kisegítõ kórházi elhelyezés lap 3,00 3,60

95 9654 2389 00 MAWI táblázat ív 14,00 16,80

95 9654 2391 06 Kórtörténeti lap (kórházi) füz 32,00 38,40

95 9654 2392 05 Betétlap sebészeti betegek kórlapjához ív 4,00 4,80

95 9654 2393 04 Kartoték fizikoterápiás kezeléshez db 2,00 2,40

95 9654 2394 03 Ételrendelés lap 2,00 2,40

95 9654 2395 02 Laboratóriumi vizsgálatot kérõ lap lap 1,00 1,20

95 9654 2396 01 Laboratóriumi vizsgálati lelet tömb 34,00 40,80

95 9654 2397 00 Eü. könyvecske (nagy alakú) füz 16,00 19,20

95 9654 2398 10 Leletösszesítõ lap tömb 82,00 98,40

95 9654 2399 09 PVC-igazolványtok db 9,00 10,80

95 9654 2401 10 Kórházi eü. helyzetjelentés füz 157,00 188,40

95 9654 2402 09 Fogászati adatlap tömb 173,00 207,60

95 9654 2403 08 Havi össz. jel. fizikot. lab. röntg. forgal. lap 3,00 3,60

95 9654 2406 05 Felülvizsgálatok nyilv. könyve A–K, L–Z kö 2765,00 3318,00

95 9654 2407 04 Házasság elõtti családterv. tanácsad. ffi. db 3,00 3,60

95 9654 2408 03 Gyermekkarton db 3,00 3,60

95 9654 2409 02 Gyermekkarton belív db 2,00 2,40

95 9654 2411 08 Szûrõlap füz 37,00 44,40

95 9654 2412 07 Röntgenkarton db 32,00 38,40

95 9654 2413 06 Brief Psych. Ranting Scale gyógy. adatlap lap 3,00 3,60

95 9654 2414 05 Pszichopátriai adatlap lap 3,00 3,60

95 9654 2415 04 Színpiramis lap 4,00 4,80

95 9654 2416 03 MMPI férfi-nõi lap 13,00 15,60

95 9654 2417 02 Rorsach táblázat ív 12,00 14,40

95 9654 2419 00 Általános kartotékhoz mûanyag tasak db 7,00 8,40

95 9654 2421 06 Szövettani napló kö 1294,00 1552,80

95 9654 2422 05 Szennyvíz-vizsgálati eredmény lap lap 5,00 6,00

95 9654 2423 04 Laboratóriumi szennyvízvizsg. jegyzõkv. kö 634,00 760,80

95 9654 2424 03 Folyadékháztartás-ellenõrzõ lap I. tömb 101,00 121,20

95 9654 2425 02 Folyadékháztartás-ellenõrzõ lap II. tömb 101,00 121,20

95 9654 2426 01 Mûtéti lap lap 1,00 1,20

95 9654 2427 00 Mûtéti lázlap lap 3,00 3,60

95 9654 2428 10 Órás lázlap lap 3,00 3,60

95 9654 2429 09 Zárójelentés lap 2,00 2,40
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95 9654 2431 04 Intenzív terápiás adatösszesítõ lap 3,00 3,60

95 9654 2432 03 RAVEN test tömb 68,00 81,60

95 9654 2433 02 SZONDI test tömb 68,00 81,60

95 9654 2434 01 ZUNG test lap 3,00 3,60

95 9654 2435 00 BRENGELMAN test ív 3,00 3,60

95 9654 2436 10 BECK test ív 4,00 4,80

95 9654 2437 09 Ábralap I. tömb 63,00 75,60

95 9654 2438 08 Ábralap II. lap 3,00 3,60

95 9654 2439 07 Amnioscopos lelet lap 3,00 3,60

95 9654 2445 09 Sterilizáló napló fecskendõk részére kö 634,00 760,80

95 9654 2446 08 Belépési engedély tömb 25,00 30,00

95 9654 2447 07 Kilépési engedély tömb 25,00 30,00

95 9654 2448 06 Igazolás tömb 15,00 18,00

95 9654 2449 05 Rendõrségi megkeresés tömb 163,00 195,60

95 9654 2451 00 Mosatási utalvány tömb 112,00 134,40

95 9654 2452 10 Mosatási utalvány tömb 70,00 84,00

95 9654 2453 09 Röntgenvizsgálatot kérõ lap lap 3,00 3,60

95 9654 2455 07 Irányítólap polgári alkalmazottak rész. db 1,00 1,20

95 9654 2456 06 Irányítólap katona részére db 1,00 1,20

95 9654 2458 04 Intézeti napló a keresõképt. bizt.-ról kö 967,00 1160,40

95 9654 2459 03 Orvosi ig. keresõképtelen áll.-ba vét. lap 2,00 2,40

95 9654 2461 09 Orvosi igazolás (táppénzes utalvány) lap 5,00 6,00

95 9654 2462 08 Vizsgálatot igazoló lap (fehér) lap 2,00 2,40

95 9654 2463 07 Vizsgálatot igazoló lap (rózsaszín) lap 2,00 2,40

95 9654 2467 03 Fertõzõ beteg ki- és bejelentõ lap db 1,00 1,20

XXI. Üzemanyag-nyomtatványok

95 9655 2402 04 Vizsgálati bizonyítvány lap 2,00 2,40

95 9655 2403 03 Töltõgépkocsi-szûrõ ellenõrzõ lap lap 3,00 3,60

95 9655 2405 01 Bizonylat lap 2,00 2,40

95 9655 2407 10 Vizsgálati bizonyítvány lap 4,00 4,80

95 9655 2408 09 Törzslap lap 1,00 1,20

95 9655 2415 10 Vizsgálati bizonyítvány lap 6,00 7,20

95 9655 2416 07 Vizsgálati bizonyítvány ív 4,00 4,80

95 9655 2417 08 Vizsgálati bizonyítvány tömb 312,00 374,40

95 9655 2419 06 Tartályok napi mérésének nyilvántartása kö 426,00 511,20

95 9655 2421 01 Üzemanyag-feltöltési, -kiadási kimutatás tömb 103,61 124,33

95 9655 2423 10 Vizsgálati bizonyítvány ív 9,00 10,80

95 9655 2426 07 Vizsgálati bizonyítvány ív 7,00 8,40

95 9655 2443 10 Be- és kiszállítási jegy tömb 119,00 142,80

95 9655 2433 08 Jegyzõkönyv tömb 85,00 102,00

95 9655 2435 06 Hûtõfolyadék-leadási jegyzék lap 7,00 8,40

95 9655 2436 05 Anyagnyilvántartó lap db 10,00 12,00

95 9655 2437 04 Üzemanyag-nyilvántartási lap db 4,00 4,80

95 9655 2439 02 Vizsgálati bizonyítvány kö 414,00 496,80

95 9655 2466 10 Veszteségek elszámolása és kimutatása lap 2,00 2,40

XXII. Repülõs nyomtatványok

95 9663 2702 10 Repülõgép-formulator kö 2861,00 3433,20
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95 9663 2703 09 Formulátor (2, 3, 4) kö 2823,00 3387,60

95 9663 2704 08 Formulator (5) kö 2416,00 2899,20

95 9663 2705 07 Formulátor (RPG HM) kö 2822,00 3386,40

95 9663 2706 06 Formulator (akku) füz 95,00 114,00

95 9663 2709 03 Repülõgép elõk. napló füz 42,00 50,40

95 9663 2711 09 Tervnapló kö 97,00 116,40

95 9663 2714 06 Szerszámkönyv füz 46,00 55,20

95 9663 2715 05 Fõreduktor-formulator kö 1634,00 1960,80

95 9663 2718 02 Mûszaki munkát ellenõrzõ könyv kö 115,00 138,00

95 9663 2722 06 Törzskönyv füz 44,00 52,80

95 9663 2727 01 Alakulat nyûgözõ könyve kö 207,00 248,40

95 9663 2728 00 Akkumulátor átadás-átvételi napló kö 211,00 253,20

95 9663 2736 00 Ejtõernyõs ugrás nyilvántartó könyv kö 901,43 1081,72

95 9663 2738 09 Ejtõernyõs tervtáblázat, ugrás lejátszás kö 811,00 973,20

95 9663 2747 08 Külföldre terv. katonai repülések igényl. kö 301,00 361,20

95 9663 2754 09 Repülési idõlap tömb 181,00 217,20

95 9663 2757 06 Tényleges idõjárási napló kö 470,00 564,00

95 9663 2764 07 Hajózókönyv kö 1578,16 1893,79

95 9663 2765 06 Repülésvezetõ-napló kö 246,00 295,20

95 9663 2766 05 Idõmérõ napló kö 222,00 266,40

95 9663 2774 05 Jelentés kényszerleszállásról, törésrõl db 6,00 7,20

95 9663 2775 04 Központi anyag-nyilvántartási kartoték db 3,00 3,60

95 9663 2776 03 Osztálykönyv füz 76,00 91,20

95 9663 2778 01 Teherjegyzék tömb 85,00 102,00

95 9663 2779 00 Repülõtéri útvonal, átrepülések igénylése kö 278,00 333,60

95 9663 2780 07 Repülõtéri útvonal, átrepülések igénylése kö 278,00 333,60

95 9663 2781 06 Repülõesemény-jelentés kö 791,00 949,20

95 9663 2782 05 Repülõszabálysértés-jelentés kö 4297,86 5157,43

95 9663 2784 03 Repülésirányító szolg. ÜPK regg. jelent. II. kö 2792,00 3350,40

95 9663 2785 02 Rádiólok. zavarjelenségek nyilv. naplója kö 968,00 1161,60

95 9663 2786 01 Pontosidõ-nyilvántartó napló 200 lapos kö 317,00 380,40

95 9663 2787 00 Rep. szab. sért. repülõg. ell. rep. nyilv. napló kö 508,00 609,60

95 9663 2789 09 Adott parancsok, vett jelentések naplója kö 337,00 404,40

95 9663 2791 04 Jelentésgyûjtõ tömb 195,00 234,00

95 9663 2792 03 RT vez. és harc. szolg. váltás névjegyzéke kö 317,00 380,40

95 9663 2793 02 Nyilvántartási lap a ......rlá. ív 16,00 19,20

95 9663 2794 01 Generál declaration tömb 217,81 261,37

95 9663 2795 00 Mûködési és karbantartási grafikon belív lap 4,00 4,80

95 9663 2796 10 Mûködési és karbantartási grafikon bor. db 5,00 6,00

95 9663 2797 09 „H” személyi állomány váltási grafikonja lap 3,00 3,60

95 9663 2802 07 Kiadási kimutatás tömb 99,00 118,80

95 9663 2803 06 Veszély figyelmeztetés tömb 189,00 226,80

95 9663 2804 05 RIA idõjárási napló kö 111,00 133,20

95 9663 2805 04 Észlelõkönyv kö 155,00 186,00

95 9663 2806 03 Magassági szélmérések kö 418,00 501,60

95 9663 2807 02 Eligazítások könyve kö 636,00 763,20

95 9663 2808 01 Felszáll. és rep. órák nyilvántartása kö 487,00 584,40

95 9663 2809 00 Idõjárás-felderítési napló kö 291,00 349,20

95 9663 2811 06 Felterjesztés THHTSI cím elnyerésére lap 7,00 8,40
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95 9663 2812 05 Felterjesztés THTTSI cím adományozására lap 7,00 8,40

95 9663 2813 04 Írószalag mechanikus szélíróhoz lap 73,00 87,60

95 9663 2814 03 Meteorológiai munkatérkép S 1 db 19,00 22,80

95 9663 2815 02 Meteorológiai munkatérkép S 3 db 107,00 128,40

95 9663 2816 01 Aerológiai munkatérkép M 4 db 210,00 252,00

95 9663 2817 00 Meteorológiai munkatérkép S 2 db 117,00 140,40

95 9663 2818 10 Meteorológiai munkatérkép S 6 db 51,00 61,20

95 9663 2819 09 Színoptikus munkatérkép M-2 db 304,00 364,80

95 9663 2826 10 Vadászirányító parancsnok jelent. könyve kö 210,00 252,00

95 9663 2827 09 Légvédelmi céljelentés könyve kö 283,00 339,60

95 9663 2828 08 Vadászbevetések naplója kö 2822,00 3386,40

95 9663 2829 07 Harctevékenységi napló kö 566,00 679,20

95 9663 2831 02 Híradó-ellenõrzési napló kö 440,00 528,00

95 9663 2832 01 Harcálláspont-megfigyelõ napló kö 3519,00 4222,80

95 9663 2833 00 Napló lokátorok mérésének felírására kö 570,00 684,00

95 9663 2834 10 Napló HDM ügyeletes szolgálat részére kö 534,00 640,80

95 9663 2835 09 Repülésirányító szolg. ÜPK reggeli jelentés kö 748,00 897,60

95 9663 2837 07 Megfigyelõ napló tömb 235,00 282,00

95 9663 2838 06 Nemzetk. légifoly. elrendelt mag. elosztás lap 10,00 12,00

95 9663 2839 05 Tényleg. végrehajtott nemz. légiforg. rep. lap 10,00 12,00

95 9663 2841 00 MH OLP rep. kívüli és átrepülések terve db 10,00 12,00

95 9663 2842 10 MH LP rept. kívüli és átrepülések terve db 10,00 12,00

95 9663 2843 09 DHDSCS RE rept. kívüli és átrep. terve db 17,00 20,40

95 9663 2845 07 Útlevél tömb 179,00 214,80

95 9663 2846 06 Útlevél <TSZ-1-hez> tömb 405,08 486,10

95 9663 2847 05 Útlevél <zsírokhoz> tömb 179,00 214,80

95 9663 2848 04 Megrendelési könyv tömb 80,00 96,00

95 9663 2849 03 Közforgalmon kívüli repülések db 15,00 18,00

95 9663 2851 09 Harcérték és harcterv nyilvántartása kö 302,00 362,40

95 9663 2853 07 Bekapcsolások nyilvántartása 3. sz. napló kö 111,00 133,20

95 9663 2854 06 Elrendelt magasságelosztás .....hónapban lap 10,00 12,00

95 9663 2855 05 Nemzetközi légi forgalmi repülések terve db 10,00 12,00

95 9663 2856 04 Vadászrep. harckiképz. mutatóinak nyilvánt. kö 356,00 427,20

95 9663 2857 03 Repülés-elõkészítési napló kö 657,00 788,40

95 9663 2861 07 Ejtõernyõs napló kö 1836,00 2203,20

95 9663 2869 10 Kimut. vadász rep. vez. kikép. szv. létsz. A/1 lap 8,00 9,60

95 9663 2871 05 Kimut. vadász rep. vez. kikép. szv. létsz. A/2 lap 8,00 9,60

95 9663 2872 04 Kimut. végrehajt. felszáll. repült órákról lap 8,00 9,60

95 9663 2873 03 Kimut. a pk. haj. áll. rep. és trenázsiaról lap 8,00 9,60

95 9663 2874 02 Kimut. rep. harckikép. végrehajtásáról A/4 lap 8,00 9,60

95 9663 2875 01 Kimut. rep. kiképzés egyéb mutatóiról A/5 lap 8,00 9,60

95 9663 2876 00 Kimut. haj. áll. kikép. színvonaláról B/1 lap 8,00 9,60

95 9663 2877 10 Kimut. haj. áll. kiképz. színvonaláról B/2 lap 8,00 9,60

95 9663 2878 09 Kimut. felszáll. és repült órákról B/3 lap 8,00 9,60

95 9663 2879 08 Kimut. rep. harckikép. végrehajtásáról B/4 lap 8,00 9,60

95 9663 2881 03 Kimut. MH LP alárend. al. kikép terv. üi. B/5 lap 8,00 9,60

95 9663 2882 02 Személyi áll. feltölt. helyz. kimutatása lap 5,00 6,00

95 9663 2883 01 Egységszintû havi techn. megbízh. kimut. lap 5,00 6,00

95 9663 2885 10 Kimut. vadász. RSZP leszáll. áll. kikép. lsz. lap 5,00 6,00

2008/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 437



HETK A cikk megnevezése Me.
2008. évi gazdálkodási ár

áfa nélkül áfával

95 9663 2886 09 Kiképz. és a végrehajt. feladatok nyilvt. lap 5,00 6,00

95 9663 2887 08 Kiképz. és a végrehajt. felad. nyt. lap 5,00 6,00

95 9663 2891 01 Kimut. könny. helikopt. vez. áll. kiképz. szv. lap 5,00 6,00

95 9663 2892 00 Kimut. köz. helikopt. vez. áll. kiképz. színv. lap 5,00 6,00

95 9663 2894 09 Utasjegyzék tömb 114,00 136,80

95 9663 2895 08 Ügyeletes mérnöki napló <CSR> kö 423,00 507,60

95 9663 2896 07 Ügyeletes mérnöki napló <VR> kö 263,00 315,60

95 9663 2897 06 Napló a mûszaki nap szervezéséhez kö 273,00 327,60

95 9663 2898 05 Nyilvántartási napló csoport pk. részére kö 2363,24 2835,89

95 9663 2899 04 Nyilvántartási napló század pk. részére kö 1615,00 1938,00

95 9663 2901 05 Alegységlétszám-nyilvántartó napló kö 102,00 122,40

95 9663 2902 04 Meteorológiai térkép S 5 lap 110,00 132,00

95 9663 2903 03 Meteorológiai munkatérkép S 7 lap 499,00 598,80

95 9663 2904 02 Helikopterformulár kö 5928,00 7113,60

95 9663 2905 01 Helikopter sárkány és berendezés form. kö 3503,00 4203,60

95 9663 2906 00 Hajtómû formulár kö 2069,00 2482,80

95 9663 2907 10 Helikopter fegyver berendezés formulár kö 2775,00 3330,00

95 9663 2908 09 Helikopter rádió elektronikai berend. fo. kö 3652,00 4382,40

95 9663 2909 08 Helikopter elektromos és mûszer ber. fo. kö 4063,00 4875,60

95 9663 2911 03 Fõreduktor formulár kö 1003,00 1203,60

XXIII. Mûszaki nyomtatványok

95 9664 2904 08 Mûszaki zár törzskönyv tömb 403,00 483,60

95 9664 2905 07 Gép. ig. vét. technikai kiszolgálásának ter. lap 7,00 8,40

95 9664 2906 06 Búvárigazolvány db 134,00 160,80

95 9664 2909 03 Mûszaki gép üzemi lap tömb nyilvántart. füz 120,00 144,00

95 9664 2911 09 Hajónapló kö 80,00 96,00

95 9664 2914 06 Jegyzõkönyv a gépkezelõi vizs. végreh. lap 3,00 3,60

95 9664 2915 05 Mûszaki gépkezelõi vizsga végrehajtás. tömb 71,00 85,20

95 9664 2921 07 Szállítólevél és csomagolójegy lap 3,00 3,60

95 9664 2929 10 Búvártörzskönyv kö 176,00 211,20

95 9664 2931 05 Ell. kö. mûsz. anyagraktárban végr. ell. r. ív 3,00 3,60

95 9664 2932 04 Mûsz. ag. kiad. kö. napi kikép. kia. ag. nyi. ív 3,00 3,60

95 9664 2933 03 Törzslap (mûszer) lap 2,00 2,40

95 9664 2934 02 Nyilvántartási lap db 5,00 6,00

95 9664 2941 03 Robbantási jegyzõkönyv lap 3,00 3,60

95 9664 2948 07 Ponton törzskönyv füz 42,00 50,40

95 9664 2949 06 Javítási utalvány tömb 306,00 367,20

95 9664 2956 07 Tûzszerészjárõr-napló tömb 174,00 208,80

95 9664 2961 10 Összehasonlító kimutatás (szám szerinti) lap 3,00 3,60

95 9664 2962 09 Összehasonlító kim. (értékcsoport szer.) lap 3,00 3,60

95 9664 2964 07 Megbízólevél lap 2,00 2,40

95 9664 2966 05 Törzskönyv kö 440,00 528,00

XXIV. Elektronika-REVA nyomtatványok

95 9665 3009 10 Mágneses adathordozó kísérõ lap lap 3,00 3,60

95 9665 3011 05 Programnyilvántartó lap lap 3,00 3,60

95 9665 3016 00 Mûszaki átadás-átvételi napló kö 208,00 249,60

95 9665 3017 10 Mûszaki ügyeletes napló kö 435,00 522,00
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95 9665 3019 08 Mûszaki napló elektronikus számítógéphez kö 242,00 290,40

95 9665 3025 10 Adathordozó igénylõ lap db 2,00 2,40

95 9665 3026 09 Kártya-doboz címke lap 1,00 1,20

95 9665 3032 00 „M” anyagutalvány tömb 211,00 253,20

95 9665 3033 10 Bevételi jegy tömb 156,00 187,20

95 9665 3034 09 Átvételi jegyzõkönyv I. tömb 254,00 304,80

95 9665 3035 08 Átvételi jegyzõkönyv II. tömb 228,00 273,60

95 9665 3036 07 Anyagutalvány tömb 170,00 204,00

95 9665 3037 06 Átadás-átvételi jegyzõkönyv tömb 168,00 201,60

95 9665 3038 05 Kategorizálási jegyzõkönyv tömb 217,00 260,40

95 9665 3039 04 Selejtezési kimutatás I. tömb 155,00 186,00

95 9665 3041 10 Selejtezési kimutatás II. tömb 80,00 96,00

95 9665 3042 09 Selejtezési kimutatás III–IV. tömb 83,00 99,60

95 9665 3043 08 Selejtezési kimutatás IV–VI. tömb 83,00 99,60

95 9665 3044 07 Szemletanúsítvány tömb 159,00 190,80

95 9665 3045 06 Összesített ag. felh.-i jegyzék tömb 100,35 120,42

95 9665 3046 05 Pótl. egy. azonosít. sz. tömb 108,00 129,60

95 9665 3047 04 Pótlap szav. szer. nyilvántartás tömb 242,00 290,40

95 9665 3048 03 Pótl. össz. ag-felh.-hz tömb 305,00 366,00

95 9665 3049 02 Pótl. ng. tech. esz. biz. tömb 231,00 277,20

XXV. Fegyverzettechnikai nyomtatványok

95 9666 3102 09 Feladatterv és elszámolás (havi) ív 4,00 4,80

95 9666 3103 08 Mûszaki állapot jegyzõkönyv klt 8,00 9,60

95 9666 3104 07 Javra. beut. fegyv. és technikai anyagok ny. kö 267,33 320,80

95 9666 3105 06 Munkautalvány ív 4,30 5,16

95 9666 3106 05 Személyimunkaidõ-elszámolás tömb 82,00 98,40

95 9666 3107 04 Adatgyûjtõ boríték tas 8,30 9,96

95 9666 3108 03 Anyagfelhasználási jegyzék tömb 230,00 276,00

95 9666 3109 02 Összevont anyag-felhasználási jegyzék tömb 217,00 260,40

95 9666 3111 08 Belsõutalvány tömb 160,00 192,00

95 9666 3112 07 Szavatossági nyilvántartó lap lap 4,00 4,80

95 9666 3113 06 Szavatossági idõ nyilvántartó lap lap 4,00 4,80

95 9666 3114 05 Mozgásbizonylat nyilvántartó könyv kö 561,00 673,20

95 9666 3118 01 Vesz. ag. igénylés, felhasználás, elszámolás lap 7,00 8,40

95 9666 3119 00 Igénylési leadás-anyag utalvány tömb 263,00 315,60

95 9666 3121 06 Pótlap anyagutalványhoz tömb 176,00 211,20

XXVI. Nyomdai sokszorosítói és segédanyagok

54 2523 1123 02 KYM ultra papír 80 g A/4 cs 694,62 833,54

54 2623 1121 04 KYM ultra lézer papír 90 g A/4 cs 765,00 918,00

54 2623 1116 01 KOPYREX papír 80 g A/3 cs 1131,18 1357,42

54 8225 1154 09 LC-5 boríték öntapadós ablakos db 2,18 2,62

54 3225 1172 07 LC-6 boríték öntapadós ablakos db 1,52 1,82

54 8225 1152 00 LC-5 boríték öntapadós db 2,51 3,01

54 8225 1171 08 LC-6 boríték öntapadós db 1,52 1,82

54 8225 1112 08 LA-4 boríték öntapadós db 1,94 2,33

54 8225 1221 04 TC-4 szilikonos boríték db 10,03 12,04

54 5232 1201 08 TB-4 boríték enyvezett db 6,55 7,86
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HETK A cikk megnevezése Me.
2008. évi gazdálkodási ár

áfa nélkül áfával

54 2687 1312 09 Faxpapír 210x50 tek 20,40 24,48

54 8225 1211 06 TB-4 szil. Talp. boríték 3 cm db 30,50 36,60

54 8225 1212 05 TB-4 szil. Talp. boríték 5 cm db 80,58 96,70

54 3991 1117 05 Szalagos irományfedél db 37,74 45,29

54 3931 1201 02 Gyorsfûzõ karton A/4 db 9,79 11,75

54 3991 1118 04 Iratrendezõ 5 cm db 218,28 261,94

54 3921 1111 09 Iratgyûjtõ hajtogatós db 10,92 13,10

54 3951 1116 08 Iratrendezõ tokkal db 190,74 228,89

95 9688 6155 06 Rendfokozat plakát magyar keretezve db 5555,00 6666,00

95 9688 5010 04 Legénységi árjegyzék füz 91,00 109,20

95 9688 5011 03 Tiszti árjegyzék füz 31,00 37,20

95 9688 5012 02 Nyomtatvány árjegyzék füz 331,00 397,20

95 9688 5970 09 Ruházati anyagrendelés füzet I. füz 135,00 162,00

95 9688 5973 06 Ruházati anyagrendelés füzet IV. füz 135,00 162,00

95 9688 5983 04 Rendfokozati jelzés plakát (magyar) db 467,00 560,40

95 9688 5984 03 Rendfokozati jelzés plakát (angol) db 467,00 560,40
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FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
vezérigazgatójának

438/2007. (HK 1/2008.) HM KPÜ
i n t é z k e d é s e

a kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl

A Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intéz-
ményi gazdálkodásának rendjérõl szóló 102/2007. (HK
18.) HM utasítás (a továbbiakban: HM ut.) 30. § (3) bekez-
désében és a honvédelmi szervek kincstári számláiról és
pénzforgalmáról szóló 39/1999. (HK 14.) HM utasítás
(a továbbiakban: 39/1999. HM ut.) 16. §-ában kapott felha-
talmazás alapján a honvédelmi szervek kincstári számlái
kezelésére és a pénzforgalom rendjére a következõk szerint

intézkedem:

I. FEJEZET

Általános szabályok, értelmezõ rendelkezések

1. Az intézkedés hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM) és a honvédelmi miniszter költség-
vetési felügyelete alá tartozó szervezetekre (a továbbiak-
ban együtt: honvédelmi szervek) terjed ki.

2. Ezen intézkedést az ide vonatkozó jogszabályokban,
különösen az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, (a továbbiakban:

Ámr.) valamint a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgál-
tatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrõl szóló
227/2006. (XI. 20.) Korm. rendeletben, a kincstári rendszer
mûködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesí-
tésének rendjérõl szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendeletben
(a továbbiakban: PM R.), a pénzforgalom lebonyolításáról
szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendeletben, továbbá a
96/65/2001. HM közleménnyel kiadott, a HM Fejezet Egy-
séges Számviteli Politikája tárgyú HM KPSZH kiadvány-
ban meghatározott szabályokkal együtt kell alkalmazni.

3. Az intézkedés alkalmazása tekintetében:
a) kincstári számla (röviden: számla) alatt az Ámr.

98–99. §-ában meghatározott kincstári számlákat kell érte-
ni. Az intézkedés kincstári számlára vonatkozó elõírásait
értelemszerûen kell alkalmazni a honvédelmi szerv részére
más pénzügyi intézménynél (hitelintézetnél) vezetett
számlára is;

b) a pénzügyi és számviteli szerv és annak vezetõje
alatt, a rá vonatkozó illetékességi és hatásköri szabályok-
nak megfelelõen:

– a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel ren-
delkezõ honvédelmi szerv (a továbbiakban: SGSZ) eseté-
ben a szervezeti elemet és annak vezetõjét,

– a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel nem
rendelkezõ (a továbbiakban: pénzügyi és számviteli ellá-
tásra utalt) honvédelmi szervek esetében – a HM ut. 17. §
(1) bekezdésének b) pontja szerint – a HM Közgazdasági és
Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM KPÜ) állomá-



nyából kikülönített gazdálkodást támogató és pénzügyi el-
látó referatúrát (a továbbiakban: pénzügyi referatúra) és
annak vezetõjét,

– a külföldön szolgálatot teljesítõ kontingensek eseté-
ben a kontingens ideiglenes állománytáblájában rendsze-
resített pénzügyi és számviteli részleget és annak vezetõjét
kell érteni;

c) a szakszolgálat és a szakszolgálati fõnök alatt – a rá
vonatkozó illetékességi és hatásköri szabályoknak meg-
felelõen – (anyagnemenként) a logisztikai szakterületeket
és azok részlegvezetõit, valamint a híradó és informatikai
szakterületet és annak fõnökét együtt kell érteni;

d) szigorú számadású nyomtatványok, különösen:
– az olyan bizonylatok, amelyek a készpénz kezelésé-

hez, más jogszabályi elõírás alapján meghatározott gazda-
sági eseményekhez kapcsolódnak (ideértve a számlát, az
egyszerûsített számlát és a nyugtát),

– a sorszámozott készpénzfelvételi utalványtömbök és
egyéb készpénzkímélõ fizetési eszközök,

– minden olyan nyomtatvány, amelyért a nyomtatvány
értékét meghaladó, vagy a nyomtatványon szereplõ névér-
téknek megfelelõ ellenértéket kell fizetni (pl. étkezési utal-
vány, üdülési csekk stb.), vagy amelynek az illetéktelen
felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, amennyiben
azok kezelését különbözõ utasítások, intézkedések a pénz-
ügyi és számviteli szerv feladataként írják elõ.

4. Eltérõ rendelkezés hiányában a honvédelmi szervek
pénzforgalmukat – az 5. pontban foglaltak kivételével –
kizárólag a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által vezetett számlákon, a pénztárban, illetve a
pénzkezelõ helyeken kötelesek lebonyolítani.

5. A „lakásépítés- és vásárlás munkáltatói támogatása”
elnevezésû számlát az Országos Takarékpénztár és Keres-
kedelmi Bank Rt. vezeti.

Hazai vagy külföldi hitelintézetnél devizaszámlát
nyitni, házi- és/vagy valutapénztárt mûködtetni csak a
HM KPÜ vezérigazgatójának írásos engedélyével lehet.

6. Eltérõ rendelkezés hiányában az ezen intézkedésben
foglaltakat a külföldi fizetõeszközök kezelése tekintetében
is alkalmazni kell.

II. FEJEZET

A kincstári számlákkal kapcsolatos feladatok

7. Kincstári ügyfelek alatt azon (jóváhagyott) költség-
vetéssel rendelkezõ, az alapító okirat szerint jogi szemé-
lyiségû, honvédelmi szerveket kell érteni, amelyek részére
a Kincstár számlát vezet.

8. Elsõdleges kincstári ügyfél a HM KPÜ, mely részére
a Kincstár a HM – mint felügyeleti szerv – számláit és költ-
ségvetési (al-)címenként elsõdleges elõirányzat-felhasz-
nálási keretszámlákat vezet.

9. A honvédelmi szervek és a – tárca központi illetmény-
számfejtését végzõ – HM KPÜ Illetményszámfejtõ, Adó- és
Járulékelszámoló Igazgatóság másodlagos kincstári ügyfe-
lek, melyek részére az elsõdleges elõirányzat-felhasználási
keretszámlákról a HM KPÜ Költségvetési és Számviteli
Igazgatóság Finanszírozási osztálya (a továbbiakban: FIO)
havonta biztosítja a költségvetési támogatási kereteket és a
támogatás értékû bevételeket. A finanszírozással kapcsola-
tos utalványozás, ellenjegyzés és az elektronikus átutalási
megbízások kísérõ okmányainak aláírói jogkörét a HM
KPÜ Hatásköri jegyzéke tartalmazza.

10. Kincstári számla megnyitását, megszüntetését és a
számla törzsadataiban szükséges módosításokat az érintett
honvédelmi szerv kezdeményezésére, a FIO az „Intéz-
mény- és számla törzsadatok bejelentése” címû nyomtat-
vány felhasználásával kéri a Kincstártól. A számlanyitás-
hoz szükséges államháztartási azonosító (ÁHT I.) kérése a
Pénzügyminisztériumtól a FIO feladatkörébe tartozik.

11. Intézményi kincstári kártya alkalmazásával kell
biztosítani a kincstári ügyfélkörbe nem tartozó és a pénz-
ügyi ellátó honvédelmi szervtõl eltérõ helyõrségben tele-
pülõ honvédelmi szervek, szervezeti elemek pénzellátását,
továbbá azon kincstári ügyfélkörbe tartozó honvédelmi
szervek pénzellátását, melyek számláját vezetõ kincstári
igazgatóság nem azok állandó települési helyén mûködik.
Az intézményi kincstári kártya beszerzéséhez és alkalma-
zásához szükséges kincstári kártyafedezeti számla nyitását
az SGSZ esetében annak vezetõje, a pénzügyi és számvite-
li ellátásra utalt honvédelmi szervek vonatkozásában pe-
dig a pénzügyi referatúra vezetõje – az érintett honvédelmi
szerv vezetõjével egyetértésben – a 10. pont szerinti
nyomtatvány megküldésével, felterjesztésével a FIO útján
kezdeményezi.

12. A honvédelmi szervek kincstári számlái feletti ren-
delkezési jog gyakorlásához aláírás-bejelentést kell készí-
teni. A honvédelmi szervek és a 9., 14. pontok szerinti
szervezeti elemek az aláírás-bejelentést az e célra rendsze-
resített nyomtatvány (P 21/MÁK) felhasználásával az FIO
útján küldik meg a Kincstár részére. Minden számlához
külön-külön aláírás-bejelentõt kell készíteni.

A Kincstár részére benyújtott aláírás-mintákon, vala-
mint bizonylatokon az aláírásokat kékszínû irónnal kell
feltüntetni.

13. Az SGSZ-nél – eltérõ rendelkezés hiányában – a
számlatulajdonosi jogok gyakorlása kérdéseiben (számla-
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nyitás, számlavezetés, aláírás-bejelentés stb.) a PM R. ide
vonatkozó rendelkezései szerint, a 39/1999 HM ut., illetõ-
leg az ezen intézkedés 10. és 11. pontjaiban foglaltakra is
figyelemmel kell eljárni. Ezen honvédelmi szerveknél az
elõirányzat-felhasználási keretszámla feletti rendelkezési
jog gyakorlására jogosultak körét a honvédelmi szervezet
vezetõje két csoportban, írásban jelöli ki. Az elsõ csoport-
ba a honvédelmi szervezet vezetõje és megbízottja(i), a
második csoportba a pénzügyi és számviteli szerv vezetõje
és megbízottja(i) tartozhatnak. A különféle megbízásokat
aláírók közül az egyik aláíró mindig az elsõ csoportból, a
másik a második csoportból lehet. A „számlatulajdonos
bélyegzõje” helyen a pénzügyi és számviteli szerv külön
intézkedés szerinti bélyegzõ lenyomatát kell alkalmazni.
A „bejelentõ szerv vezetõjének aláírása és bélyegzõje”
helyen a honvédelmi szerv vezetõje ír alá és saját bélyeg-
zõjével érvényesíti a bejelentést. A „számlatulajdonos fel-
ügyeleti hatósága” rovatban a HM KPÜ vezérigazgatója
igazolja a bejelentést.

14. A pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi
szervnél a Kincstár által vezetett elõirányzat-felhasználási
keretszámla feletti kezelési (rendelkezési) jogosultság
gyakorlása – a honvédelmi szerv vezetõje kötelezettség-
vállalási és utalványozási jogának fenntartása mellett – a
15. pontban foglaltakra is figyelemmel, a HM KPÜ Költ-
ségvetési és Számviteli Igazgatóság Számviteli osztály
(a továbbiakban: SZVO) hatáskörébe tartozik.

a) Az elõirányzat-felhasználási keretszámláról, illetõ-
leg a kártyafedezeti számláról való készpénzfelvétel és a
pénztárból a számlára történõ készpénzbefizetés a honvé-
delmi szerv ellátását végzõ pénzügyi referatúra állomá-
nyának (a továbbiakban: referens) a feladata.

b) A különféle átutalási megbízásokat, a referens HM
Költségvetés Gazdálkodási és Információs Rendszerbe
(a továbbiakban: HM KGIR) történõ feladása alapján az
SZVO készíti el és továbbítja az illetékes kincstári igazga-
tóságnak.

15. Azon pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvé-
delmi szervnek, melynek a számláját vezetõ kincstári igaz-
gatóság a települési helyén mûködik és kártyafedeze-
ti-számlát nem nyit, az SZVO által kezelt, készpénzfelvé-
telre is alkalmas elõirányzat-felhasználási keretszámlához
kettõs aláírás-bejelentést kell készíteni.

a) Az egyik aláírás-bejelentõ az elõirányzat-felhaszná-
lási keretszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására – az
átutalási megbízások teljesítésére – jogosultak körét tartal-
mazza, akiket a HM KPÜ vezérigazgatója az aláírás beje-
lentõ aláírásával jelöl ki. Az átutalási megbízások és az
elektronikus átutalási megbízások kísérõ okmányának
egyik aláírója az SZVO állományából kijelölt (fõ-)elõadók
egyike, a másik az osztályvezetõ, vagy helyetteseinek
egyike.

A 3 példányban kiállított aláírás-bejelentõn:
– ,,a számlatulajdonos bélyegzõje” helyen az SZVO

bélyegzõ lenyomatát kell alkalmazni;
– ,,a bejelentõ szerv vezetõjének aláírása és bélyegzõ-

je” rovatban a HM KPÜ vezérigazgatója ír alá és a saját
bélyegzõjével érvényesíti a bejelentést;

– ,,a számlatulajdonos felügyeleti hatósága” helyen a
HM védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár
igazolja a bejelentést. (Az aláírás-bejelentõ 2 példánya a
Kincstáré, 1 példánya az SZVO-é.)

b) A másik aláírás-bejelentõt a pénztár készpénz kész-
letének kiegészítéséhez szükséges pénzfelvételhez kell el-
készíteni. Az aláírásra jogosultként a honvédelmi szerv
vezetõjét és megbízottjait, valamint a pénzügyi referatúra
állományából kijelölt referenseket kell bejelenteni.

A 4 példányban elkészített aláírás-bejelentõn:
– ,,a számlatulajdonos bélyegzõje” helyen a „HM KPÜ

Pénzügyi Referens” feliratú, számozott bélyegzõ lenyo-
matát kell feltüntetni;

– ,,a bejelentõ szerv vezetõjének aláírása és bélyeg-
zõje” helyen a honvédelmi szerv vezetõje ír alá és saját bé-
lyegzõjével érvényesíti a bejelentést;

– ,,a számlatulajdonos felügyeleti hatósága” rovatban a
HM KPÜ vezérigazgatója ír alá és saját bélyegzõjével iga-
zolja a bejelentést;

– a karton elsõ oldalának bal felsõ sarkán és hátoldalán
az „Egyéb kikötések” rovaton piros nagybetûkkel fel kell
tüntetni: „CSAK KÉSZPÉNZFELVÉTELRE JOGOSÍT!”.
(Az aláírás-bejelentõ 1 példánya a referatúráé, 1 példánya
az SZVO-é, 2 példánya pedig a Kincstáré.)

A készpénzfelvételre kijelölt személyekrõl, a Magyar
Államkincstár pénztárában „készpénzfelvételre jogosultak
bejelentése” címû nyomtatványon kell értesíteni az illeté-
kes kincstári igazgatóságot. A nyomtatványt a pénzügyi
referatúra bélyegzõjével és az aláírás-bejelentõn szereplõ
referensek közül 2 fõ aláírásával kell hitelesíteni. A nyom-
tatványt 3 példányban kell elkészíteni, melybõl 1 példány
a referatúráé, 2 példány a Kincstáré.

16. A pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi
szervek részére nyitott számlák megnevezésében utalni
kell a HM KPÜ-re és a katonai szervezet elnevezésére,
úgy, hogy az legfeljebb 27 karakter helyet foglalhat el
(pl. HM KPÜ, MH 47. HKE). A „szervek” székhelyeként
és (levelezési) címeként a HM KPÜ adatait kell feltün-
tetni. [A HM KPÜ Kincstárral kötött megállapodása alap-
ján a Kincstár a kincstári számlakivonatok egy példányát a
HM KPÜ, egy példányát pedig az illetékes pénzügyi és
számviteli szerv (címére) részére küldi meg.]

17. Külföldön szolgálatot teljesítõ kontingensek részé-
re a szolgálatteljesítés helyén a devizaszámla megnyitását
az adott ország pénzintézeti szabályai szerint – az 5. pont
szerinti engedély megléte esetén – a kontingens parancs-
noka kezdeményezi úgy, hogy a számlatulajdonos neve-
ként a kontingens angol megnevezését kell rögzíteni.
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A parancsnok belsõ ügyrendben szabályozza a bankszám-
la feletti rendelkezési jogosultság elõírásait (pl. az alá-
írás-bejelentés, annak módosítása, az aláírásra jogosultak
köre), valamint a pénzforgalomhoz kapcsolódó adminiszt-
rációs feladatokat.

A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására jo-
gosultak körét a parancsnok két csoportba jelöli ki. Az elsõ
csoportba a parancsnok és megbízottja(i), a második cso-
portba a pénzügyi és számviteli szerv vezetõje és megbí-
zottja(i) tartozhatnak. A különféle megbízásokat aláírók
közül az egyik aláíró mindig az elsõ csoportból, a másik a
második csoportból lehet. Az aláírás-bejelentõk egy példá-
nyát az SZVO részére meg kell küldeni.

18. A pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi
szervek fizetési kötelezettségeinek átutalási megbízással
történõ teljesítésére irányuló utalványozás, majd az azt kö-
vetõ feladás elõtt a munkaköri leírásban kijelölt referens az
eredeti bizonylatok alapján a számlát érvényesíti, melynek
keretében köteles ellenõrizni:

– a szakmai teljesítés igazolásának meglétét,
– az átutalásra kerülõ összeg számszerû helyességét,

jogosságát és a fedezet meglétét,
– az alaki és tartalmi követelmények betartását.

19. A számla ellenjegyzését a pénzügyi és számviteli
szerv vezetõje, vagy a munkaköri leírásban kijelölt refe-
rens végzi.

20. Az SGSZ-nél és a külföldön szolgálatot teljesítõ
kontingenseknél a pénzügyi és számviteli szerv a kincstári
igazgatósághoz, hitelintézethez benyújtásra kerülõ átuta-
lási megbízás aláírása elõtt az érvényesítést és ellenjegy-
zést az általános szabályok szerint hajtja végre.

21. Az aláíróként bejelentett személyekkel a pénzügyi
és számviteli szerv, az SZVO és a FIO vezetõi a munkaköri
leírásban rögzítve kötelesek ismertetni az aláírással kap-
csolatos feladatokat, felelõsséget, jogokat és kötelezettsé-
geket.

22. Kitöltetlen megbízási okmányt aláírni nem lehet.

23. A számlavezetõ kincstári igazgatóság és az SGSZ,
mint számlatulajdonos között elektronikus adatátviteli
kapcsolat csak a HM KPÜ vezérigazgatójának engedélyé-
vel létesíthetõ.

24. Az Ámr. 162. §-ában elõírt kötelezettségvállalások
Kincstár részére történõ bejelentését a pénzügyi és szám-
viteli ellátásra utalt honvédelmi szervek a referensek out-
look rendszeren történõ feladásával, – a HM KPÜ Ellenõr-
zési és Ellenjegyzési Igazgatóság Ellenõrzési Osztálya el-
lenõrzését követõen – az SZVO útján, az SGSZ-ek pedig
közvetlenül teljesítik.

III. FEJEZET

Fizetési módozatok

25. A honvédelmi szerv jogszabályban meghatározott
keretek között – figyelemmel a Kincstár mûködési rendjé-
re – az MNB Rendelkezésben meghatározott módon bank-
számlák közötti elszámolással, készpénz-helyettesítõ fize-
tési eszközök alkalmazásával és készpénzfizetéssel telje-
sítheti fizetési kötelezettségét.

26. Készpénzfizetéssel teljesíthetõek:
a) a 100 000 forintot meg nem haladó készlet- és kis ér-

tékû tárgyi eszköz beszerzések, kis összegû szolgáltatási
kiadások;

b) a reprezentációs kiadások;
c) a kegyeleti kiadások;
d) a külképviseletek személyi kiadásai;
e) a tartós és ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõk

részére nem illetményként fizetett juttatások, költségtérí-
tések;

f) a külföldi kiküldetési, tanulmányi és képzési költ-
ségek;

g) a külföldön felmerülõ megbízási díjak, tiszteletdí-
jak, fordítói díjak az állományba tartozók és az állomány-
ba nem tartozók részére egyaránt, valamint az alkalmi
munkavállalók bérezése;

h) külföldön szolgálatot teljesítõ kontingensek eseté-
ben a mûködés feltételeihez szükséges bárminemû kiadás,
melynek teljesítése bankszámlák közötti elszámolással
nem teljesíthetõ;

i) a szolgálat érdekében áthelyezettek költözködési
költségei;

j) a 74. pont, b) alpontja szerinti kiadások.

27. A 100 000 forintot meghaladó, készpénzfizetéssel
történõ eseti készlet- és kis értékû tárgyieszköz-beszerzést,
illetve szolgáltatás vásárlást egyedi elbírálás alapján a
HM KPÜ vezérigazgatója engedélyezi.

28. A pénzforgalmi mûveletek kezdeményezésekor
kincstári tranzakciós kódot (KTK) kell alkalmazni. Az
egyes tranzakciós kódok esetleges módosításának (rende-
zésének) kezdeményezése a kincstári számla feletti keze-
lési (rendelkezési) jogkört gyakorló feladatkörébe tar-
tozik.

29. Árubeszerzési, vagy -szolgáltatási szerzõdésbõl
származó fizetési kötelezettség csak az általános forgalmi
adóról szóló törvényben meghatározott, vagy a NATO
STANAG szerinti bizonylat (számla, egyszerûsített szám-
la stb.) eredeti 1. számú példánya ellenében teljesíthetõ.
Ha az ilyen bizonylat megsemmisül vagy elvész, a fizetési
kötelezettség számlamásolat és az elvesztésrõl, megsem-
misülésrõl készült – az utalványozásra és annak ellenjegy-
zésére jogosult által aláírt – jegyzõkönyv alapján teljesít-
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hetõ. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell az elvesztés,
megsemmisülés körülményeit, a felelõsök megnevezését.
A számlamásolat (másolat) hitelességét a számlakibocsátó
hitelesítési záradéka igazolja.

30. A 29. pont szerinti bizonylatok alapján történõ fize-
tési kötelezettség teljesítése elõtt meg kell gyõzõdni arról,
hogy a bizonylat megfelel-e a számviteli szabályok elõ-
írásainak, továbbá az V. fejezetben foglaltakra is figye-
lemmel ellenõrizni kell az utalvány (utalványozási zára-
dék) meglétét, a szolgáltatás teljesítésének, a beszerzett
áru átvételének és nyilvántartásba vételének igazolását, a
bizonylatok formai és számszaki helyességét. Készpénz-
zel történõ fizetés esetén az utalványozási záradék és a
nyilvántartásba vétel igazolásának ellenõrzését utólag,
legkésõbb a vásárlási elõleggel történõ elszámoláskor kell
végrehajtani.

A beszerzett áru nyilvántartásba vételét az eszközutal-
vány, illetõleg a szolgáltatás teljesítését az érintett szak-
szolgálati fõnök záradéka igazolja. A záradéknak tartal-
maznia kell az áru, szolgáltatás megnevezését, mennyisé-
gét, értékét, a megfelelõ gazdálkodási keret (elõirányzat)
megterhelését, a szerzõdésre, az átadás-átvételi, illetve az
analitikus nyilvántartásba vételi okmányokra történõ meg-
felelõ hivatkozást. (Ha nem külön lapon, hanem az eredeti
bizonylaton szerepel a záradék, a számlán szereplõ helyes
adatokat a záradékban nem kell megismételni.)

31. Árubeszerzési és szolgáltatás igénybevételi szerzõ-
désbõl eredõ fizetési kötelezettség teljesítésének határide-
jét a kötelezettségvállalásra jogosult honvédelmi szerv ve-
zetõje – figyelemmel a tényleges teljesítési lehetõségek-
re – a szállítóval (vállalkozóval) kötött szerzõdésben,
megállapodásban állapítja meg. Ha a jogszabály eltérõ
határidõt nem állapít meg, a fizetési határidõ legfeljebb
30 nap lehet. A készpénzzel történõ vásárlás esetén az el-
lenértéket azonnal ki kell fizetni.

A fizetési határidõ be nem tartásából eredõ költségtöbb-
let (kamat, bírság, perköltség stb.) felmerülése esetén az
idevonatkozó szabályok szerint kártérítési eljárást kell le-
folytatni.

IV. FEJEZET

Pénztári szolgálat ellátása

Általános szabályok

32. A honvédelmi szerveknél a pénzügyi ellátás rendjé-
nek megfelelõen a HM KPÜ, az SGSZ-nél és a külföldön
szolgálatot teljesítõ kontingenseknél pedig a pénzügyi és
számviteli szerv házipénztárt, illetve valutapénztárt
(a továbbiakban együtt: pénztár) mûködtet. A pénztárszol-
gálat megszervezéséért, megfelelõ mûködéséért és a kész-
pénz biztonságos õrzéséért a honvédelmi szerv, valamint a

pénzügyi és számviteli szerv vezetõje, továbbá a pénztáros
együttesen felelõs.

Amennyiben a pénzügyi és számviteli szerv, szerveze-
tében nincs pénztárosi beosztás (munkakör) rendszeresít-
ve, vagy az feltöltetlen, az SGSZ-nél annak vezetõje,
egyéb esetben a HM KPÜ vezérigazgatója parancsban az
arra alkalmas tisztet, tiszthelyettest, vagy közalkalmazot-
tat a pénztárosi teendõk ellátására kijelölheti. A kijelölt
személy a pénztárosi teendõket – a munkaköri leírásának
módosításával – a beosztása, munkaköre ellátása kereté-
ben látja el. Az így kijelölt pénztárost is terheli a megõrzési
felelõsség, melynek vállalásáról a 37. pontban foglaltak
szerint nyilatkozatot kell adni.

33. A külföldön szolgálatot teljesítõ kontingensek ese-
tében:

a) ezen fejezetben meghatározott általános pénztár-
szolgálati szabályokat a helyi sajátosságok figyelembe-
vételével értelemszerûen kell alkalmazni, azoktól való el-
térést – különösen a 36–37. és az 53–55. pontokban meg-
határozottakra – a HM KPÜ vezérigazgatója egyedileg en-
gedélyezi,

b) ahol bankszámla a kontingens részére nem nyitható,
a pénztárszolgálat speciális szabályait a HM KPÜ vezér-
igazgatója egyedileg határozza meg.

34. A pénzügyi és számviteli szerv az elõirányzat-fel-
használás keretszámláról, devizaszámláról, vagy az intéz-
ményi kincstári kártyával felvett és a készpénzben befize-
tett összegeket a pénztárban köteles kezelni.

A pénztárban – a HM KPÜ vezérigazgatójának, SGSZ
esetében a honvédelmi szerv vezetõjének külön engedélye
nélkül – idegen szervezetek, személyek pénze nem tartha-
tó, egyéb, letéti stb. pénzek megõrzésével, vagy kezelésé-
vel a pénztárost megbízni nem lehet.

A pénztárost akár hivatalos, akár magánjellegû
pénzgyûjtések lebonyolításával és pénzváltással megbízni
tilos.

35. Pénzkezelõ helyek létesítését, azok elszámolási- és
nyilvántartási rendjét a pénztárakra vonatkozó elszámolá-
si- és nyilvántartási elõírások figyelembevételével, a hon-
védelmi szerv vezetõjének javaslata alapján a HM KPÜ
vezérigazgatója – az SGSZ esetében annak vezetõje – ha-
tározza meg.

36. Nem lehet pénztáros az, aki:
a) érvényesítési, utalványozási jogkörrel rendelkezik;
b) pénztári számfejtést végez;
c) pénztári ellenõrzési feladatokat lát el (kivéve az ön-

ellenõrzést);
d) bevételek elõírásának elrendelésével, követelések

megállapításával és elengedésével (törlésével) van meg-
bízva.

Ettõl eltérni – általános érvénnyel – a HM KPÜ vezér-
igazgatójának engedélyével csak a külföldön szolgálatot
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teljesítõ kontingenseknél és az egyfõs pénzügyi és számvi-
teli szervnél lehet. A HM KPÜ vezérigazgatója átmeneti
idõre (pl. betegség, szabadság miatt) felmentést adhat az
a)–d) alpontok alatt meghatározott feltételek teljesítése
alól, azonban ilyen esetben köteles intézkedni az érintett
idõszakban keletkezett számviteli bizonylatok (pénzforga-
lom stb.) utólagos, tételes ellenõrzésére.

37. A pénztári feladatok ellátását a pénztáros önállóan,
teljes anyagi felelõsséggel, a megõrzési felelõsség szabá-
lyai szerint végzi. Ennek vállalásáról írásbeli nyilatkozatot
kell adnia. A nyilatkozatot a személyi anyaggyûjtõben kell
elhelyezni.

A pénztáros feladatai:
– a készpénz, az általa birtokolt, vagy megõrzésre át-

vett kincstári kártya kezelése, illetõleg megõrzése;
– a készpénzforgalmat alátámasztó, elrendelõ bizony-

latok kifizetést megelõzõ ellenõrzése;
– pénztári számítógépes analitika, annak hiányában ké-

zi analitikus nyilvántartás vezetése;
– a szigorú számadású pénzügyi nyomtatványok keze-

lése, õrzése és nyilvántartása;
– értékjelzéssel ellátott nyomtatványok (pl. étkezési

utalvány, üdülési csekk stb.) kezelése és õrzése;
– kisforgalmú pénztárban egyéb ügyintézõi, ügyviteli

munkák végzése, kivéve a 36. pont a)–d) alpontjaiban
meghatározottakat.

38. Kettõ, vagy több személy egy idõpontban, közösen,
ugyanazt a pénztárat még kivételesen, kisegítésképpen
sem kezelheti.

A pénztárból ki- és befizetéseket csak a pénztáros
(pénztárosi teendõk ellátására kijelölt személy) végezhet,
melyrõl bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatot köteles
kiállítani. Gondoskodni kell arról, hogy a pénztárszek-
rénybe illetéktelen személy ne nyúlhasson be, a készpénz-
hez és az okmányokhoz ne férhessen hozzá.

39. Ha a pénztárost bármely okból helyettesíteni kell,
vagy a pénztáros beosztásából (munkakörébõl) végleg tá-
vozik átadás-átvételt, s annak részeként pénztárzárlatot
kell végrehajtani.

A pénztárzárlatnál az átadónak és átvevõnek, valamint a
pénzügyi és számviteli szerv vezetõjének jelen kell lennie.
Az ettõl eltérõ esetekben bizottságot kell kijelölni az át-
adás-átvételre. Az átadás-átvétel megtörténtét a „Napi
pénztárjelentésen” rögzíteni kell. A záradéknak – a szoká-
sos adatokon túlmenõen – tartalmazni kell a pénztárállo-
mány egyezõségét, a pénztárkulcsok számát és jelzéseit,
illetõleg az átadó és átvevõ, valamint a pénzügyi és szám-
viteli szerv vezetõjének aláírását.

40. Az átadás-átvételrõl jegyzõkönyvet kell készíteni,
ha a pénztáros beosztásából végleg távozik. Ilyen esetben
az érintett zárakat és a pénztári kulcsokat (kódokat) szük-
ség szerint módosítani kell. A jegyzõkönyvnek tartalmaz-

nia kell a pénztáregyezõséget, a pénztárállományt, az in-
tézményi kincstári kártyák számát és azok kincstári kár-
tyafedezeti számlájának egyenlegét, a szigorú számadású
nyomtatványok, a bélyegzõk, pénztárkulcsok (tartalék
kulcsok is), a feldolgozatlan és egyéb okmányok, nyilván-
tartások felsorolását és átadását. A jegyzõkönyvet a jelen-
lévõknek alá kell írni.

A készpénz biztosítása

41. A pénztárosnak kell gondoskodni arról, hogy a
pénztárból helyileg fizetendõ kiadások teljesítéséhez min-
denkor megfelelõ mennyiségû és címletû bankjegy és ér-
me álljon a pénztárban rendelkezésre. A szükséges kész-
pénzt olyan idõben kell a Kincstártól – külföldön szolgála-
tot teljesítõ kontingensek esetében a hitelintézettõl – igé-
nyelni, vagy intézményi kincstári kártyával felvenni, hogy
a kifizetések esedékességekor az rendelkezésre álljon.

A pénztár készpénzzel történõ ellátását a 11. pont hatá-
lya alá tartozó honvédelmi szerveknek kincstári kártya al-
kalmazásával, a 11. pont hatálya alá nem tartozó honvédel-
mi szerveknek pedig a kincstári igazgatóság útján kész-
pénz-felvételi utalvány, vagy intézményi kincstári kártya
alkalmazásával kell biztosítani.

42. A kincstári kártyarendszerbe történõ belépés és a
kincstári kártyahasználat részletes szabályait az 1. számú
melléklet tartalmazza.

A készpénzkészlet felsõ határa

43. A pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi
szerveknél és a külföldön szolgálatot teljesítõ kontingen-
seknél a pénztárban a napi pénztárzárlat után tartható kész-
pénz összegének felsõ határát a HM KPÜ vezérigazgatója,
az SGSZ esetében annak vezetõje, az indokolt helyi pénz-
szükséglet, a biztonságos pénzkezelés, valamint az õrzés
követelményeinek figyelembevételével írásban határozza
meg. Az SGSZ-nél az egymillió forint feletti napi záró ál-
lományt a HM KPÜ vezérigazgatójának elõzetes engedé-
lyét követõen lehet meghatározni.

44. A pénztárba befolyt bevételek a kézpénzfelvétel fe-
dezetére, vagy a kiadások teljesítésére nem használhatóak
fel. Amennyiben a befolyt bevételek együttes összege eléri
az 50 000 Ft-ot, úgy azt a honvédelmi szerv kincstári
számlájára be kell fizetni.

Készpénzszállítás és -kezelés

45. A pénzszállítás kísérésének szabályait külön HM
utasítás1 tartalmazza.

1 Jelenleg a 81/2006. (HK. 17/I) HM utasítás.
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46. A pénzt elsõsorban a pénztáros, vagy egy referens kö-
teles szállítani, de a honvédelmi szerv vezetõjének kijelölé-
se alapján a honvédelmi szerv állományába tartozó más sze-
mélyt (személyeket) is ki lehet jelölni a pénzfelvételre.

Más személy esetén a felvevõ addig tartozik megõrzési
felelõsséggel a pénz hiánytalan elhozataláért, míg azt a
pénztárban át nem adta és ott azt el nem helyezték. A felvett
készpénznek a pénztárba történõ átadásánál a pénzügyi és
számviteli szerv vezetõjének, vagy az általa kijelölt refe-
rensnek is jelen kell lennie. A készpénz bevételezését, át-
adását, bevételi pénztárbizonylattal kell végrehajtani.

47. A felvett bankjegyeket és pénzérméket átvételkor
darabonként (kötegenként) meg kell számolni. Kivételt
képeznek a kincstári igazgatóság, hitelintézet által csoma-
golt, szoros kötésben lévõ bankjegyek és pénzérmék.
A felvett pénz meglétét a pénztárba való behelyezés elõtt,
a kincstári igazgatóság, vagy hitelintézet hivatalos csoma-
golása alapján a pénztárosnak, a pénzügyi és számviteli
szerv vezetõjének jelenlétében ellenõrizni kell.

Amennyiben a kincstári igazgatóság, vagy hitelintézet ál-
tal csomagolt bankjegyeknél, pénzérméknél a csomag fel-
bontásakor hiány, vagy többlet mutatkozik, bizottsági jegy-
zõkönyvet kell felvenni és annak egy példányát a kötegcím-
kével együtt – többlet esetén is – el kell juttatni a kifizetõ
kincstári igazgatóságnak, hitelintézetnek. Az ilyen esetet –
összeghatártól függetlenül – jelenteni kell a honvédelmi
szerv vezetõjének, illetõleg a HM KPÜ vezérigazgatójának.

48. A készpénzkészletet (valutanemenként) úgy kell a
pénztárban kezelni, hogy az azonos címletû bankjegyek és
pénzérmék együtt legyenek. A bankjegyeket 100 db-ot tar-
talmazó kötegben, a pénzérméket pedig meghatározott ke-
rek összegeket tartalmazó csomagban kell tartani.

A valutapénztárban kezelhetõ legkisebb valutaegység
az 1 EURO, 1 USD stb., s a kifizetéseknél – a kerekítés ál-
talános szabályaitól eltérõen – a felkerekítés szabályait
(pl. 1,1 EURO = 2 EURO, vagy 0,1 USD = 1 USD) kell al-
kalmazni.

49. A pénztáros csak valódi és forgalomképes bankje-
gyeket és érméket fogadhat el a befizetõktõl és kifizetést is
csak ilyen pénzben teljesíthet. Nem lehet elfogadni sérült
(beszakadt, rongálódott, megcsonkult, egyes részeiben hiá-
nyos stb.) bankjegyet. Ha a pénztáros a befizetett pénzek
között hamis, vagy hamisítványnak látszó bankjegyet, vagy
érmét talál, jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet a befizetõ-
vel is alá kell íratni. A jegyzõkönyvbe fel kell venni a ha-
misgyanús bankjegyek kezelésének rendjérõl szóló MNB
rendeletben2 meghatározott adatokat, különösen a befizetõ
nevét, lakcímét, személyi igazolványának számát, a bank-
jegy, érme adatait és a befizetõ nyilatkozatát a bankjegy, ér-
me eredetérõl. A jegyzõkönyvet a „hamis” pénzzel meg kell
küldeni az MNB Készpénzszakértõi Csoport részére.

2 Jelenleg a 13/2005. (VI. 27.) MNB rendelet.

A pénztár pénzvizsgáló-, számláló eszközökkel történõ
ellátását a pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvé-
delmi szervek vonatkozásában HM KPÜ vezérigazgatója,
az SGSZ esetében annak vezetõje biztosítja.

50. Az 54. pontban foglaltakra figyelemmel pénztár-
szekrényben kell kezelni:

a) a honvédelmi szerv pénzeszközeit és kincstári kár-
tyáit, továbbá ezektõl elkülönítve

– az értékjelzéssel ellátott nyomtatványokat (pl. étke-
zési utalvány),

– a feldolgozatlan okmányokat,
– az utalványtömböket, az elszámolás tárgyát képezõ

okmányokat és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat,
– a pénzügyi és számviteli szerv vezetõje által megha-

tározott hivatalos bélyegzõket és az egyéb pénzhelyettesí-
tõ eszközöket;

b) a HM KPÜ vezérigazgatója – az SGSZ esetében an-
nak vezetõje – engedélyével egyéb értékeket és letéti
pénzeszközöket.

A b) alpont szerinti eszközöket pénz és egyéb értékeket
a honvédelmi szerv pénzvagyonától elkülönítve, feltûnõen
megjelölt (név, összeg) külön lezárt borítékban, dobozban
kell elhelyezni. Ezekrõl az értékekrõl „Kimutatás”-t kell
készíteni.

51. A pénztári ki- és befizetéseket a pénztári órák alatt
kell teljesíteni. A pénztári órákat – amelyeket igény szerint
megosztva is ki lehet jelölni – a pénzügyi és számviteli
szerv vezetõjének javaslata alapján a honvédelmi szerv ve-
zetõje állapítja meg. A pénztár nyitvatartási rendjét a pénz-
tárhelyiségnél írásban ki kell függeszteni. Naponként
4 óránál hosszabb idõtartamú pénztári óra nem állapítható
meg. A pénztári órákon kívül kifizetéseket csak a pénz-
ügyi és számviteli szervezet vezetõje engedélyezheti.

Pénztárhelyiség

52. A pénztárak az átlagos napi pénzforgalom alapján a
következõ csoportokba sorolhatók:

– kisebb értékû pénzforgalom napi 500 000 forintig;
– nagyobb értékû pénzforgalom napi
500 000 és 2 000 000 forint között;
– jelentõs értékû pénzforgalom napi
2 000 000–5 000 000 forint között;
– különösen nagy pénzforgalom napi
5 000 000 forint felett.

53. A pénztárnak külön helyiséget a nagyobb értékû, a
jelentõs és a különösen nagy értékû pénzforgalom eseté-
ben kell biztosítani. Egyéb esetben, amennyiben az enge-
délyezett pénztári záró pénzkészlet az 500 000 Ft-ot nem
haladja meg, a pénztári pénzkezeléshez csak helyiségrészt
kell biztosítani.
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54. A pénztárban lévõ készpénz és az ott tartható érté-
kek megõrzésérõl a következõk szerint kell gondoskodni:

– az 500 000 Ft-ot el nem érõ záró állományú pénztárak
pénzkészletét és az értékjelzéssel ellátott nyomtatványo-
kat (a továbbiakban együtt: pénzkészlet) vaskazettában,
vagy lemezszekrényben;

– az 500 000 Ft és 2 000 000 Ft közötti záró állományú
pénztárak pénzkészletét lemezszekrényben;

– a 2 000 000 Ft feletti záró állományú pénztárak pénz-
készletét betörésbiztos páncélszekrényben kell õrizni.

A vaskazettát munkaidõ után a pénztáros által lezárt és
lepecsételt lemezszekrényben kell tárolni.

A pénztárhelyiség ablakait és ajtaját vasráccsal és biz-
tonsági zárral kell felszerelni. Az ajtót (rácsot) a szolgálati
(munka-) idõ lejártakor a pénztáros pecsétnyomójával le
kell pecsételni.

A pénztár elkülönített helyiségébe a pénzügyi és szám-
viteli szerv vezetõje által – állandó vagy eseti jelleggel –
felhatalmazott személyeken kívül másnak belépni tilos.

Ha a pénztáros munkahelyét a pénztári órák alatt – csak
rövid idõre is – elhagyja, köteles a pénzt elzárni és a pénz-
tár fizetõablakát, külön pénztárhelyiség esetén annak ajta-
ját is lezárni.

Gondoskodni kell arról is, hogy illetéktelen személyek a
pénztárhelyiséget ne nyithassák ki.

55. Az 500 000 Ft feletti záró állományú, nagyobb, illet-
ve jelentõs értékû pénzforgalmat lebonyolító pénztárak
esetén a pénztárhelyiséget riasztóberendezéssel kell fel-
szerelni.

Az 5 000 000 Ft feletti záró állományú, különösen nagy
pénzforgalmú pénztárak esetén a pénztár helyiségét és a
pénz tárolására szolgáló páncélszekrényt egymástól elkü-
lönítetten üzemelõ riasztó berendezéssel kell felszerelni.

56. Gyakorlatok alkalmával, vagy ha a pénztár állandó
elhelyezési körletébõl kikerül, a szükséges készpénz és
okmányok szállítására és õrzésére biztonsági zárral ellátott
pénztárládát kell használni. Ennek biztonságos szállításá-
ról és õrzésérõl, a pénztári szolgálat ellátásához megfelelõ
munkahelyrõl, annak fegyveres õrzésérõl – a pénzügyi és
számviteli szerv vezetõjének javaslata alapján – a honvé-
delmi szerv vezetõje gondoskodik.

Pénztárkulcs

57. A pénztárszekrény kulcsainak kettõ példányban kell
meglenni. Egyzáras pénztárszekrény kulcsát a pénztáros
köteles õrizni. Kétzáras pénztárszekrény egyik kulcsát a
pénztáros, másikat a pénzügyi szerv vezetõje kezeli. A kü-
lönösen nagy pénzforgalmú pénztárak háromzáras pénz-
társzekrényének fõ- (közép-) és egyik mellékzárjának kul-
csát a pénztáros, a másik mellékzár kulcsát a pénzügyi és
számviteli szerv vezetõje köteles õrizni.

A kulcsok másodpéldányait, a kulcsokat kezelõ szemé-
lyek által záradékolt, lezárt, lepecsételt (átírt, árnyékolt)
borítékban az ügyviteli szervnél kell tárolni. Ezekrõl a kul-
csokról az ügyviteli szervnél „Tartalékkulcs nyilvántar-
tás”-t kell vezetni úgy, hogy a felvevõ személy(ek) neve
mindenkor megállapítható legyen. A kulcsok felvételét,
átadás-átvételét minden esetben rögzíteni kell.

58. A pénztárkulcs elvesztését a pénztárszolgálat mûkö-
déséért felelõs honvédelmi szerv vezetõjének – a pénzügyi
és számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervek esetében a
HM KPÜ vezérigazgatójának is – azonnal jelenteni kell, s
intézkedni kell arra, hogy a pénztárszekrény az elveszett
kulccsal többé ne legyen kinyitható. A zár szerkezetét meg
kell változtatni még abban az esetben is, ha a tartalékkulcs
rendelkezésre áll. Az elvesztett kulcs helyett tilos másikat
készítetni. A kulcsot elvesztõ személy ellen káreljárást
kell lefolytatni.

59. A pénztárkulcsok átadás-átvétel tárgyát képezik.
Pénztár átadás-átvételnél meg kell gyõzõdni a kulcsok
meglétérõl. Az ügyviteli szervnél tárolt másodpéldány ré-
szére új borítékot kell készíteni és azt az átvevõnek záradé-
kolni kell.

A pénztárhelyiség (páncélszekrény stb.) tartalékkulcsa-
inak (kódjainak) kezelésére és használatára vonatkozó
részletes szabályokat a helyi körülmények figyelembe-
vételével a honvédelmi szerv vezetõje – a pénzügyi és
számviteli szerv vezetõjével egyeztetve – állapítja meg.

Pénztári bevételezések és kifizetések szabályai

60. A pénztárból kifizetést, illetõleg bevételezést telje-
síteni csak érvényesített okmány alapján szabad. Kivételes
esetekben, amikor váratlanul és azonnal – a honvédelmi
szerv vezetõjének külön intézkedése alapján – szükséges-
sé válik a pénz kifizetése, de a pénzügyi és számviteli
szerv vezetõje és az érvényesítést végzõ referens távol
van, utólagosan kell a vonatkozó okmányok érvényesíté-
sével kapcsolatos eljárást lefolytatni.

61. A pénztári forgalomról (napi) „Pénztári jelentés”
analitikus nyilvántartást kell vezetni. A valutapénztár az
analitikus nyilvántartást valutanemenként vezeti.

62. A honvédelmi szervet meg nem illetõ készpénzt át-
venni nem szabad, a tévedésbõl történt többletbefizetése-
ket pedig vissza kell utalni.

63. A pénztáros a kiadási és bevételi pénztárbizonylaton
a készpénz átvevõjének, illetve befizetõjének aláírásával
minden esetben ismertesse el a kiadás, vagy befizetés meg-
történtét.
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64. A készpénz kifizetést, illetve a készpénz elõleg fel-
vételét engedélyezõk körét a honvédelmi szervezet veze-
tõjének gazdálkodási parancsában (intézkedésében) kell
rögzíteni, és azok aláírás-mintáját a pénztáros részére biz-
tosítani kell.

65. A pénztárosnak a kifizetéskor meg kell állapítani,
hogy a pénzért jelentkezõ személy jogosult-e pénz felvéte-
lére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jele-
nik meg a pénztárban, megbízottja részére az összeg csak
szabályszerûen kiállított meghatalmazás ellenében fizet-
hetõ ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz
kell csatolni. (A meghatalmazás formai és tartalmi köve-
telményeit jogszabályok tartalmazzák. Ilyen különösen: a
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. §
(1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott feltételek.)

Pénztárzárlat, pénztárellenõrzés

66. Pénztári forgalom esetén a pénztáros naponta köte-
les pénztárzárlatot készíteni. A pénztárzárlatról „Napi
pénztárjelentés”-t kell készíteni. Az esetleges eltérés té-
nyét és az eltérés összegét a jelentés hátoldalán kell rögzí-
teni, amelyet a pénztárosnak aláírásával kell igazolni. A
pénztárhiányt, vagy többletet a 68–71. pontokban foglal-
tak szerint kell rendezni. A 500 Ft-ot meghaladó összegû
eltérést a pénztáros a pénzügyi és számviteli szerv vezetõ-
jének, a 2000 Ft-ot meghaladó eltérést a honvédelmi szerv
vezetõjének, illetõleg a HM KPÜ vezérigazgatójának so-
ron kívül jelenteni kell.

67. A pénzügyi és számviteli szerv vezetõje havonta
kétszer köteles a pénztárt – a belsõ ellenõrzési szabályok
szerint – ellenõrizni.

68. A pénztár ellenõrzése mindig legyen váratlan. Az el-
lenõrzés megtörténtét a „Napi pénztárjelentésen” fel kell
tüntetni. A záradékban az ellenõrzés folyamán megállapí-
tott észrevételeket (hibákat) rögzíteni kell. Nem kell fel-
tüntetni a 500 Ft-on aluli pénztárhiányt, illetve többletet,
ha a pénztáros a hiányt azonnal befizeti, illetõleg a többle-
tet bevételezi. Ha az ellenõr a pénztárellenõrzéskor hiányt,
többletet, vagy szabálytalanságot nem tapasztal, a követ-
kezõ záradékot jegyzi fel: „A pénztárellenõrzést ........... év
............................... hó ........... nap ........ óra .......... perc-
kor elõírásszerûen végrehajtottam. A pénztárban elõtalált
készpénzkészlet összege megegyezett a ...... év ..............
hó .....-i Napi Pénztárjelentés záróegyenlegével. A kész-
pénz biztonságos kezelésével, õrzésével, a (vásárlási, uta-
zási) elõlegek elszámolásával, és a kincstári kártyák keze-
lésével kapcsolatban észrevétel nem merült fel.”

69. A pénztárellenõrzéseknél elõtalált pénztártöbbletet
– amennyiben az ellenõrzésekor annak okát felfedni nem
lehetett – a pénztárossal bevételi pénztárbizonylattal be
kell vételeztetni, s azt egyéb mûködési bevételként kell el-
számolni.

70. Az ellenõrzési záradékban az észrevételek között
mind a hiány, mind a többlet összegét és az eltérés rende-
zési módját rögzíteni kell. Pénztárhiány esetében a hiány
összegét az „Egyéb dologi kiadások” számlacsoporton ki-
adásként le kell könyveltetni. A pénztáros ellen – az állo-
mánycsoportjára vonatkozó szabályok szerint – a kártérí-
tési eljárást le kell folytatni. A kártérítés összegét az intéz-
ményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló HM
utasítás3 szerint kell kezelni.

71. Amennyiben a készpénztöbblet, illetõleg -hiány ere-
dete a pénztáros javára tisztázódott, a többletet az eredeti
rendeltetésének megfelelõen kell kezelni, a hiány miatt
esetleg levont, illetõleg az eljáráson kívül befizetett össze-
get pedig vissza kell fizetni.

72. A kötelezõen elõírt belsõ- és külsõ ellenõrzések al-
kalmával végrehajtott rovancsok tényét a „Napi pénztárje-
lentésen” rögzíteni kell.

Elõlegek elszámolása

73. Elszámolásra elõleget kiadni csak a 64. pont szerinti
elõlegfelvétel engedélyezésre jogosult vezetõ írásbeli en-
gedélye alapján lehet.

74. Elõleg fizethetõ készpénzben:
a) a 26. pont, a)–c), e), f), h) és i) alpontjaiban meghatá-

rozott kiadásokra;
b) a belföldi kiküldetések és az egyéb utazások költség-

térítéseinek megelõlegezésére, a hivatásos és szerzõdéses
katonák, valamint honvédségi közalkalmazottak egyes
költségtérítéseirõl szóló HM rendeletben meghatározottak
szerint (a HM KPÜ vezérigazgatójának intézkedését
figyelembe véve);

c) a pénztárral nem rendelkezõ honvédelmi szervek, ki-
különített alegységek (pénzkezelõ helyek) részére.

75. A 74. pontban nem szereplõ kiadásokra – amennyi-
ben az elõleg folyósítását jogszabály, utasítás, vagy HM
KPÜ vezérigazgatói intézkedés elrendeli, vagy lehetõvé
teszi – az elõleg folyószámlára történõ utalással biztosítha-
tó. Az elõleg folyósításának és elszámolásának rendjét a
személyi állomány pénzbeni járandóságai folyósítási rend-
jérõl szóló HM utasítás4 és a végrehajtására kiadott, a sze-
mélyi állomány egyes pénzbeni járandóságai megállapítá-
sának, folyósításának, elszámolásának, és az azokból tör-
ténõ levonások kezelésének rendjérõl szóló HM KPSZH
fõigazgatói (HM KPÜ vezérigazgatói) intézkedés5 tartal-
mazza.

3 Jelenleg a 19/2007. (HK 3.) HM utasítás.
4 Jelenleg a 4/1998. (HK. 2.) HM utasítás.
5 Jelenleg a 19/1998. (HK 11.) HM KPSZH intézkedés.
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76. Készpénzelõleget csak kiadási pénztárbizonylat
alapján lehet kiadni, a kiadott elõlegekrõl nyilvántartást
kell vezetni.

77. Külföldi kiküldetés esetén a napidíjelõleget a Ma-
gyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi
tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellát-
mányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeni járandósá-
gairól szóló HM rendeletben6 (a továbbiakban: HM rende-
let) meghatározott valutanemben kell kiadni és elszámol-
ni, azt más valutanemre átváltani nem lehet.

78. Az Európai Unión kívüli külföldi kiküldetésre ki-
adott elõlegek estén, amennyiben annak összege megha-
ladja a 10 000 EUR-t, az elõleget felvevõ személy
vám-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséhez
szükséges – az Európai Parlament és a Tanács
1889/2005/EK rendeletében elõírt – nyomtatványt a valu-
tapénztáros adja ki.

79. Az elõlegeket a bruttó elszámolás elvének megfele-
lõen – a Számlarendben elõírtak szerint – kell könyvelni.

80. Az elszámolásra kiadott összegekkel az elszámolás-
ra kötelezett személyek, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 72. § (4) bekezdés c) pontjában
foglaltakat figyelembe véve, a következõ határidõre köte-
lesek elszámolni:

a) szolgálati és egyéb utazásokkal kapcsolatosan fel-
vett elõlegekkel az utazás befejezése napjától számított
5 munkanapon belül;

b) vásárlásra kapott összegekkel (jutalomtárgyak vá-
sárlásával is) a felvételtõl számított 8 munkanapon belül el
kell számolni. Amennyiben a beszerzés más helységben
történik, az elõlegekkel a visszaérkezés napjától számított
8 munkanapon belül kell elszámolni;

c) az olyan szervezeti elemek és alegységek, melyek
ideiglenesen a pénzügyi és számviteli szervtõl távol, kikü-
lönítve (más helyõrségekbe) települnek, az általuk felvett
összeggel (elõleggel) a kikülönítésbõl történt visszaérke-
zés után 5 munkanapon belül kell elszámolni. Az egy hó-
napot meghaladó kikülönítés esetében intézményi kincstá-
ri kártyát kell alkalmazni;

d) egyéb esetekben a számla (bizonylat) keltét követõ
5 munkanapon belül;

e) a külföldi kiküldetéssel kapcsolatban kiadott elõlegek
elszámolásának határidejét a HM rendelet szabályozza.

Az a)–d) alpontokban az elszámolásra meghatározott ha-
táridõtõl történõ eltérést a honvédelmi szervezet vezetõje ide-
iglenes jelleggel, egyedi elbírálás alapján engedélyezheti.

6 Jelenleg a 26/2007 (VI. 21.) HM rendelet.

81. A házipénztárból ugyanaz a személy elszámolásra,
azonos jogcímen, újabb összeget a 82. pontban foglaltak
kivételével csak akkor vehet fel, ha a korábban felvett
összeggel elszámolt, függetlenül attól, hogy az annak el-
számolására kikötött határidõ még nem járt le.

82. Külföldi utazások esetében a valutapénztárból
ugyanaz a személy elszámolásra, azonos jogcímen, újabb
összeget is felvehet, amennyiben érvényes kiutazási enge-
déllyel rendelkezik, de a korábbi útielõleggel a 80. pont-
ban meghatározott határidõn belül objektív okok miatt
(pl. az utazások között nem áll rendelkezésre elegendõ idõ,
vagy a korábbi utazás egyes kiadásainak engedélyezése
folyamatban van) nem számolt el.

83. Az elszámolásra kötelezett személy az elszámolás
eredményeként megmaradt összeget köteles visszafizetni
készpénzben még akkor is, ha azonnal újabb összeget vesz
fel elszámolásra. A befizetendõ és felveendõ összeget nem
lehet egymással szemben beszámítani. A pénztárosnak,
valutapénztár esetén pedig az elõleg és az utazás költségei-
nek számfejtését végzõ elõadónak meg kell gyõzõdni ar-
ról, hogy az elõleget felvevõ a korábban felvett elõleggel
elszámolt.

84. A pénztáros, valutapénztár esetén pedig az elõleg és
az utazás költségeinek számfejtését végzõ elõadó köteles a
kiadott elõlegek határidõre történõ elszámolását megköve-
telni. Ha a felvevõ az elõírt határidõre nem számol el,
figyelmeztetni kell a határidõ lejártára. Ha a figyelmezte-
tés ellenére sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének,
úgy a mulasztásról a honvédelmi szerv vezetõjét, valuta
pénztár esetében pedig a közvetlen szolgálati elöljárót tá-
jékoztatni kell.

85. Gyakorlatok, kikülönített elhelyezés alkalmával a
pénztárszolgálatot külön meg kell szervezni. A pénzkeze-
lõ (pénztáros) a pénztárszolgálatot az e fejezetben megha-
tározott rendelkezések szerint köteles ellátni azzal az elté-
réssel, hogy a könyvelési feladásoknál külön szabályok
szerint köteles eljárni.

V. FEJEZET

A pénzforgalom bizonylatolása

86. Minden kiadás és bevétel teljesítéséhez – történjék
az kincstári számláról, külföldön szolgálatot teljesítõ kon-
tingensek részére nyitott hitelintézeti számláról, vagy
pénztárból – okmány szükséges. Az alaki és tartalmi köve-
telményeknek nem megfelelõ bizonylat elfogadásáért az
érvényesítést vérehajtó pénzügyi és számviteli szakállo-
mány a felelõs.
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87. A bizonylatokra vonatkozó alaki és tartalmi követel-
ményeket a HM fejezet egységes számviteli politikájának
4. számú mellékleteként kiadott BIZONYLATI REND
tartalmazza, ideértve a külföldön szolgálatot teljesítõ kon-
tingensek által meghatározott esetekben alkalmazott
STANAG formanyomtatványokat is. Olyan okmányok
alapján, amelyeken törlések, átírások, vakarások láthatók,
vagy hiányoznak a bizonylati kellékek (adatok), olvasha-
tatlanok, kifizetést, bevételezést végrehajtani nem szabad.

88. Beszerzések, értékesítések esetében a számlához
csatolni kell a „Szakutasítás az eszközök honvédelmi szer-
veknél történõ számítógépes analitikus nyilvántartására”
címû HM KPSZH kiadványban meghatározottaknak meg-
felelõen a szakszolgálatok által kötelezõen készítendõ és
hitelesítendõ „ESZKÖZUTALVÁNY”-t. Az anyagmoz-
gások tényleges megtörténtérõl az utalvány alapján, a
számla elszámolásakor kell meggyõzõdni.

89. Pénztári készpénzforgalom esetén kiadási, vagy be-
vételi pénztárbizonylatot kell kiállítani. A pénztárbizony-
lat kitöltését és kezelését a BIZONYLATI REND tartal-
mazza.

90. A pénzügyi és számviteli szerv állományából mun-
kaköri leírásban kijelölt személy a pénzforgalmi okmá-
nyok ellenõrzésének megtörténtét záradék (bélyegzõle-
nyomat) formájában köteles kifejezésre juttatni (érvénye-
síteni). A záradéknak tartalmazni kell a jogszabályban
(Ámr. 135. §) meghatározott ellenõrzési feladatok végre-
hajtását.

91. A pénztáros kifizetéskor, vagy bevételezéskor a
„Kifizettem”, illetõleg „Bevételeztem” bélyegzõvel az ok-
mány szövegrészét köteles úgy felülbélyegezni, hogy a
pénzösszeg olvashatóan, tisztán maradjon. A bélyegzõ
alatt keltezéssel és aláírással igazolja a kifizetés (bevétele-
zés) megtörténtét. Készpénzes vásárlás esetén a számla-
másolati példányon is alkalmazni kell a „Kifizettem” bé-
lyegzõt. Több okmány összesítése, vagy mellékletek ese-
tén minden okmányt felül kell bélyegezni, keltezéssel és
aláírással kell ellátni.

92. Ha az okmányok ellenõrzésekor megállapítást nyert,
hogy pontatlan, vagy hiányos elszámolás történt, az ok-
mányt, amennyiben lehetséges, még a záradék rávezetése
elõtt helyesbíteni kell. Ha a helyesbítés nem hajtható
végre, úgy az okmányt nem szabad elfogadni. A javítást
röviden, szabatosan kell megindokolni. Az eredeti szöve-
get (összeget) olvasható javítással kell helyesbíteni úgy,
hogy az eredeti számok és az írás olvasható maradjon. A
javítást a javító személy kézjegyével igazolja.

93. A helyesbítés alapján a túlfizetéseket megtérítésre
(bevételezésre), a kevesebb felszámításokat pedig pótlóla-
gos kifizetésre (kiadásba való helyezésre) kell elõírni. Jog-

talan kifizetések (terhelések) esetén a kártérítési szabályok
szerint kell eljárni.

94. Amennyiben az észrevétel (hiány, többlet) azonnal
nem rendezhetõ, az elszámolásra kötelezett féllel szemben
– hiány esetén – a kártérítési eljárás lefolytatását kell kez-
deményezni.

95. Szállítási (vállalkozási stb.) szerzõdés alapján törté-
nõ kifizetések okmányolása:

a) A szállítási szerzõdésben mindig ki kell kötni a fize-
tés módját és határidejét, továbbá meg kell jelölni azt a
honvédelmi szervet, mely a terméket, szolgáltatást átveszi
és azt, amely a számlát kifizeti, s meg kell határozni, hogy
a szállító a megbízást (számlát és mellékleteket) hová és
hány példányban küldje meg. A számlához a szállítónak
mellékelni kell az átvételi elismervényt, vagy átvételi
jegyzõkönyvet.

b) A megrendelõ honvédelmi szerv szakszolgálata a
beérkezett számlákat számszakilag ellenõrzi és a kapcso-
lódó okmányokkal együtt megvizsgálja, hogy azok egyez-
nek-e a megrendeléssel és rendelkeznek-e a jogszabályban
elõírt kellékekkel. Ezt követõen a számlákat záradékolja,
szakmai teljesítési igazolással látja el és további ellenõr-
zésre átadja a pénzügyi és számviteli szervnek. A pénz-
ügyi és számviteli szerv a számlákat alakilag és tartalmilag
felülvizsgálja, majd a megállapodás szerinti határidõn be-
lül és módon SGSZ esetében végrehajtja, a pénzügyi és
számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervek vonatkozá-
sában pedig kezdeményezi a számla összegének kiegyen-
lítését. Ha a számla a kifizetés okmányolására nem alkal-
mas, az elõírt kellékekkel nem rendelkezik (pl. átvételi el-
ismervény, jegyzõkönyv, vagy tárolási nyilatkozat hiány-
zik stb.), vissza kell küldeni az elszámolásra kötelezett ré-
szére és új számlát, bizonylatot kell bekérni. A számlákon
fel kell tüntetni a kifizetés feladási, könyvelési tételszá-
mát, keltét.

c) A számla felülvizsgálata és a számla összegének ki-
egyenlítése elõtt – figyelemmel a 88. pontban foglaltakra
is, lehetõleg az eredeti számlán, amennyiben arra lehetõ-
ség nincs, a hozzá csatolt okmányon – igazoltatni kell az
áru, termék átvételét, a szolgáltatás megtörténtét.
Amennyiben az átvevõ és a fizetõ szerv nem azonos, a
megrendelõ szerv saját hatáskörében szabályozza, hogy az
átvevõ szerv a teljesítés igazolását és számla megküldését
mennyi idõ alatt köteles elvégezni, mely határidõ azonban
a számlának az átvevõ részére való megküldése napjától
számított 25 naptári napnál hosszabb nem lehet. A számla
készpénzzel történõ azonnali kiegyenlítése esetén az ellen-
õrzést annak elszámolásakor kell végrehajtani.

d) A számlák kiegyenlítését, valamint a pénzügyi telje-
sítés – kincstári számlakivonat alapján – a KGIR-en ke-
resztül történõ visszajegyzését a pénzügyi és számviteli el-
látásra utalt honvédelmi szerv estében az SZVO, az SGSZ
esetében pedig a pénzügyi és számviteli szerv végzi.
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e) A honvédelmi szervnél a kifizetés alapjául szolgáló
számla 1. számú – az elõírt kellékekkel felszerelt – eredeti
példányát a HM KGIR-bõl nyomtatott napi „Számlanyil-
vántartás”-hoz kell csatolni. A kincstári számlakivonat át-
vételét követõen mind a kincstári számlakivonaton, mind a
napi „Számlanyilvántartás”-on hivatkozni kell egymásra a
teljesítés igazolása céljából.

A szakszolgálati szervek által kezelt megrendelések,
szállítási szerzõdések gyûjtõi, költségvetési elõirányzat
nyilvántartásai tartalmazzák a számlamásolatokat, átvételi
jegyzõkönyveket és egyéb okmányokat.

96. A pénzforgalommal kapcsolatos kincstári értesíté-
sek a pénzügyi és számviteli szerv hivatalos okmányai,
melyeket a szerv vezetõje vagy megbízottja a belsõ ellen-
õrzés szabályai szerint köteles ellenõrizni.

VI. FEJEZET

Szállítási (és egyéb polgári jogi) szerzõdések
megszegésébõl eredõ követelések érvényesítése,

kifizetése, beszedése, nyilvántartása

97. A honvédelmi szervek érintett szakszolgálatai min-
den teljesített, illetve érvényesített szerzõdést biztosító
mellékkötelezettségrõl (pl. kötbérrõl, késedelmi kamatról
stb.) írásban értesítik a pénzügyi és számviteli szervet. Ha
a címben jelzett szerzõdéses felek bírósági eljárás nélkül
elismerik a szerzõdésszegés tényét és az ebbõl fakadó jog-
alapját, összegszerûségét és teljesítésének határidejét, úgy
ezek kifizetését, illetõleg beszedését a megállapodás sze-
rinti fizetési móddal kell teljesíteni. A cím szerinti szerzõ-
dések megszegésébõl eredõ jogvitákban a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar Honvédség szervezetei jogi
képviseletének rendjére vonatkozó 100/2007. (HK 18.)
HM utasítás szabályai szerint kell eljárni.

98. A szerzõdõ félként a honvédelmi szerv a 97. pont
szerinti követelés teljesítésekor kifizetési, érvényesítése-
kor bevétel elõírási okmányt állít ki. Mindkét esetben, a
szerzõdés megkötésére jogosult honvédelmi szerv vezetõ-
je (megbízottja) által aláírt okmány tartalmazza a követe-
lés mértékét és kiszámításának módját, fajtáját (pl. kötbér
stb.), valamint hivatkozást arra a szerzõdésre, amely alap-
ján a követelés felmerült. A kifizetési okmányon záradék
formájában kifejezésre kell juttatni, hogy a szerzõdéssze-
gés bekövetkezéséért van-e felelõs személy, illetõleg a fel-
merült követeléssel kapcsolatban kártérítésre kötelezés
történt-e.

99. A késedelmes teljesítés esetén a szállító (szolgálta-
tó) fél által a megrendelõ szerv ellen érvényesített követe-
léseket a felek által megállapított határidõn belül – figye-
lemmel a 97. pontban hivatkozott rendelkezésre – átutalás-
sal ki kell egyenlíteni.

100. A követelés teljesítésébõl fakadó kár érvényesíté-
sére a 18/2006. (VI. 27.) HM rendelet szabályai az irány-
adóak.

101. Ha a cím szerinti szerzõdések megszegése miatt a
honvédelmi szervnek követelést kell érvényesíteni, a kö-
vetelés érvényesítésére a honvédelmi szerv kötelezettség
vállalásra jogosult vezetõje az elévülési határidõn belül
köteles intézkedni. A követelésbõl eredõ kifizetéseket a
megrendelõ szerv kincstári számlájára kell átutaltatni.

Ha a felszólítás ellenére a követelés címzettje nem telje-
sít elévülési határidõn belül a 100/2007. (HK 18.) HM uta-
sítás szerint bírósághoz kell fordulni.

102. A végrehajtható bírósági határozat szerinti követe-
lést – önkéntes teljesítés hiányában – a követelést érvénye-
sítõ honvédelmi szerv elsõsorban azonnali beszedési meg-
bízással (inkasszó), a kincstár útján érvényesíti. Inkasszó
lehetõségének hiányában bírósági végrehajtás szabályai
szerint érvényesíti. Inkasszó esetében a jóváírási értesíté-
sen fel kell tüntetni, hogy a befolyt összeg melyik megren-
delésre (megrendelési számra) vonatkozik.

103. A 101. pont szerinti jogvita vita esetén a honvédel-
mi szervnek a jogi képviseletet ellátó szervhez meg kell
küldeni a tényállást és az észrevételeket rögzítõ ügyira-
tokat.

Az ügyiratoknak tartalmaznia kell:
a) a szerzõdõ felek (megrendelõ, szállító, vállalkozó)

megnevezését és pontos címét;
b) az ajánlatot és az annak elfogadását rögzítõ okiratot;
c) az ajánlat bruttó értékét;
d) a szerzõdést biztosító mellékkötelezettség fajtáját,

mértékét, kiszámított összegét;
e) a vitás kérdés világos és rövid ismertetését, a vita

alapjául szolgáló tényállás elõadását és a bizonyítékok
megjelölését, különös tekintettel a felek közötti egyezteté-
sen elhangzott álláspontokra, továbbá az üggyel kapcsola-
tos esetleges korábbi bírósági határozat ügyszámát és tar-
talmának lényegét.

104. Ha a cím szerinti szerzõdés alapján a számlát nem a
szerzõdést kötõ szerv, hanem valamely más szerv fizeti ki,
a követelés érvényesítésével, illetve teljesítésével kapcso-
latos intézkedéseket ilyen esetekben is a szerzõdést meg-
kötõ szerv hajtja végre. A szerzõdést megkötõ szerv bekéri
a szükséges tájékoztatást, adatszolgáltatást a kifizetõ
szervtõl és jogvita esetén ezeket továbbítja a képviseletet
ellátó szervezethez.

105. A pénzügyi és számviteli szerv az általa kifizetett,
valamint a beszedett követelések összegeit köteles nyil-
vántartani. Olyan nyilvántartást kell vezetni, melybõl fo-
lyamatosan megállapítható, hogy a szerzõdést kötõ honvé-
delmi szerv a szerzõdésszegésen alapuló, kötelezõen érvé-
nyesítendõ jogait érvényesítette.
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A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
– a szerzõdés számát,
– a szerzõdõ felek megnevezését és (levelezési) címét,
– a szerzõdéskötés, illetve módosítás idõpontját,
– az ellenszolgáltatás összegét,
– a teljesítési határidõt,
– a tényleges teljesítés idõpontját,
– a szerzõdést biztosító mellékötelezettségbõl fakadó

követelés érvényesítésének jogcímét (pl. késedelem, hibás
teljesítés, meghiúsulás stb.),

– a követelés érvényesítésébõl befolyt összeget, a jóvá-
írás idõpontját és a könyvelés tételszámát.

A nyilvántartásba vett iratok:
– a létrejött szerzõdés,
– a teljesítést igazoló bizonylatok (pl. fuvarlevél, szám-

la stb.),
– a követelés kiegyenlítés bizonylatai.

106. A cím szerinti szerzõdésekkel összefüggõ más
költségek (eljárási költség, kamat, kapacitás-lekötési díj,
elõszállítási díj) kifizetését (átutalását), beszedését és nyil-
vántartását a 97–104. pontokban foglalt rendelkezések
szerint kell végrehajtani.

VII. FEJEZET

Szigorú számadású pénzügyi nyomtatványok
kezelése, nyilvántartása

107. A szigorú számadású pénzügyi nyomtatványokat
csak a ruházati szakszolgálat, a HM KPÜ, illetõleg az
SGSZ pénzügyi és számviteli szervei szerezhetnek be.
Ezeket szigorú számadású nyomtatványként kötelesek
nyilvántartani.

108. A szigorú számadású nyomtatványokat vala-
mennyi beszerzõ-, kezelõ-, elosztó-, felhasználó szerve-
zetnél bizonylat alapján kell hitelesített nyilvántartásba
venni. Ezeket a bizonylatokat a nyilvántartás mellé kell
csatolni. A nyilvántartás megjegyzés rovatában – bevéte-
lezésnél és kiadásnál is – a hivatkozási tételszámot, a
nyomtatványokon pedig a nyilvántartás kiadás-bevételi té-
telszámait fel kell tüntetni. A bevételezéskor meg kell
vizsgálni, hogy az egyes nyomtatványtömbökben az ûrla-
pok teljes számban megvannak-e, a sorszámok és esetle-
ges egyéb jelzések helyesek-e.

A tõszelvényeket, vagy a tömbben maradó példányokat
is tartalmazó számadásköteles nyomtatványok betelt
tömbjeit, illetve a számadásköteles nyomtatványok át-
adás-átvételét (felhasználását) igazoló bizonylatokat (át-
vételi elismervényeket, listákat, kimutatásokat stb.) a szi-
gorú számadású nyomtatványok nyilvántartása mellékle-
teként, a pénztár-bizonylatokra vonatkozó szabályok sze-
rint kell kezelni és megõrizni.

109. A szigorú számadású nyomtatványok a 39. pont
szerinti átadás-átvétel tárgyát képezik, melyek tényét a
nyilvántartásban, záradék formájában rögzíteni kell.

110. A pénzügyi nyomtatványok biztonságos megõrzé-
sérõl a pénzügyi és számviteli szerv (pénzkezelõ hely) kö-
teles gondoskodni.

VIII. FEJEZET

Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések

111. Ez az intézkedés a közzététele napját követõ 8. na-
pon lép hatályba és az e tárgyban kiadásra kerülõ új vezér-
igazgatói intézkedés kiadásával veszti hatályát. A hatály-
balépéssel egyidejûleg a kincstári számlakezelés és pénz-
forgalom rendjérõl szóló 20/1999. (HK 16.) HM KPSZH
fõigazgatói intézkedés, a kincstári számlakezelés és pénz-
forgalom rendjérõl szóló 20/1999. (HK 16.) HM KPSZH
fõigazgatói intézkedést módosításáról szóló 34/1999.
(HK 19.) HM KPSZH fõigazgatói intézkedés, a kincstári
számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl szóló 20/1999.
(HK 16.) HM KPSZH fõigazgatói intézkedést módosításá-
ról szóló 11/2004. (HK 5.) HM KPSZH fõigazgatói intéz-
kedés a kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjérõl
szóló 20/1999. (HK 16.) HM KPSZH fõigazgatói intézke-
dést módosításáról szóló 59/2005. (HK 12/2006.) HM
KPSZH fõigazgatói intézkedés hatályát veszti.

112. Az intézkedés hatálybalépését követõ 30 napon be-
lül részletes indoklással meg kell újítani, igényelni kell:

a) az 5. pont szerinti, a hitelintézetnél korábban meg-
nyitott hazai devizaszámlák további használatához szük-
séges,

b) a – katonai nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével –
43. pont szerinti, a pénztárban a napi pénztárzárlat után tart-
ható készpénz összegének felsõ határára vonatkozó,
engedélyeket.

Sulyok János ezredes s. k.,
HM KPÜ vezérigazgató

1. számú melléklet
a 438/2007. (HK 1/2008.) HM KPÜ

intézkedéshez

A kincstári kártyahasználat szabályai

Általános szabályok

1. A kincstári kártya rendszer mûködésében résztvevõ
honvédelmi szervek a kártyarendszer alkalmazása, a kü-
lönféle kártyamûveletek végrehajtása és a kártyahasználat
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során a vonatkozó jogszabályok és belsõ rendelkezések
szerint kötelesek eljárni. Ilyenek különösen:

– az Ámr.;
– a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról,

és az elektronikus fizetési eszközökrõl szóló 227/2006.
(XI. 20.) Korm. rendelet;

– a pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl a
Magyar Államkincstárban tárgyú 36/1999. (XII. 27.) PM
rendelet;

– a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006.
(XI. 24.) MNB rendelet;

– a Magyar Államkincstár 71–419/1998. sz. tájékozta-
tójával kiadott „Segédlet”;

– az OTP Rt. tájékoztatója a kincstári kártyákról (Szn.).

2. Eltérõ intézkedés hiányában a „kártyatranzakciók el-
számolásával megbízott intézményi dolgozó” alatt a pénz-
ügyi referenst, SGSZ esetében annak vezetõje által a pénz-
ügyi és számviteli szerv állományából kijelölt hivatásos
(szerzõdéses) katonát, köztisztviselõt vagy közalkalma-
zottat kell érteni.

Belépés a kártyarendszerbe

3. A honvédelmi szervek – a katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok kivételével – a kincstári kártyarendszerbe csak
a HM KPÜ vezérigazgatójának engedélyével léphetnek
be. Más kártyarendszerbe történõ belépésre nincs lehe-
tõség.

4. A kártyarendszerbe történõ belépést – a pénzügyi és
számviteli szerv vezetõjének javaslata alapján – a jogi sze-
mélyiségû, költségvetési elõirányzattal (kerettel) rendel-
kezõ honvédelmi szerv vezetõje a kincstári kártyafedezeti
számla nyitására vonatkozó igényléssel kezdeményezi.

5. A kártyarendszerbe történõ belépés kezdeményezése
elõtt a javaslattételre jogosultak kötelesek megismerni (ta-
nulmányozni) az 1. pont szerinti rendelkezéseket.

6. A kincstári kártyarendszerbe történõ belépést a kár-
tyafedezeti számla megnyitására vonatkozó és a kincstár
által rendszeresített „Kártyaigénylõ Csomagban” lévõ ok-
mányok értelemszerû kitöltésével, illetõleg azoknak FIO
és SZVO részére történõ megküldésével kell kezdemé-
nyezni. A kincstári VIP kártyarendszerbe történõ belépést
– a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – ki-
zárólag a HM KPÜ Nemzetközi Igazgatósága kezdemé-
nyezheti.

7. A FIO a megküldött „Intézmény- és számla törzsada-
tok bejelentése” nyomtatvány alapján megvizsgálja a hon-
védelmi szerv kártyarendszerbe történõ belépésének indo-
koltságát. Az ellenõrzött, felülvizsgált nyomtatványt –
HM KPÜ vezérigazgatója által történõ jóváhagyást köve-

tõen – megküldi a Kincstár részére, majd annak értesítése
alapján tájékoztatja az SZVO-t és a kártyafedezeti számlát
igénylõ honvédelmi szervezetet, az SGSZ vonatkozásában
csak a honvédelmi szervezetet a kártyafedezeti számla
számáról.

8. A pénzügyi ellátásra utalt honvédelmi szervezet a
kártyafedezeti számlaszám ismeretének birtokában a
„Kártyaigénylõ Csomag” okmányait kitöltve megküldi az
SZVO részére. Az SZVO az igénylõlapot és a szerzõdést
mint számlatulajdonos aláírja és megküldi a Kincstárnak,
majd a Kincstár értesítése alapján írásban tájékoztatja a
kártyabirtokost a kártya és annak használatát biztosító sze-
mélyi azonosító számot tartalmazó (PIN) boríték átvételi
helyérõl és idõpontjáról. Az SGSZ a 7. pont szerinti tájé-
koztatást követõen önállóan hajtja végre a kincstári kár-
tyaszerzõdéssel kapcsolatos feladatokat.

A kártyarendszer mûködtetésének elõkészítése

9. A kártyarendszerhez csatlakozó honvédelmi szerv
részére az intézkedés II. fejezetében meghatározottak sze-
rint külön „Kincstári kártyafedezeti számlát” kell nyitni.
Minden kártyafedezeti számlához – a pénzügyi és számvi-
teli szerv által kezelt kártyára – teljes körû „Tele Bank”
funkciót kell telepíteni. Az ellenõrzési funkció gyakorlá-
sához a honvédelmi szerv vezetõje részére „Mester kár-
tya” biztosítható. A kártyahasználat gyakorlati megkezdé-
sét megelõzõen a számla felett kezelési (rendelkezési) jog-
gal rendelkezõ pénzügyi és számviteli szerv az elõirány-
zat-felhasználási keretszámláról átutalással gondoskodik a
szükséges fedezetrõl.

10. A kincstári kártya használata személyhez (kártya-
birtokoshoz) kötött. Ezért a kártya csak parancsban, belsõ
intézkedésben kijelölt személy részére, tételesen meghatá-
rozott kártyamûveletek végzésére adható. Parancsban kell
meghatározni a kártya átvételének módját is. A kártya-
használatra kijelölt és jogosított személy a kártya átvételét
megelõzõen köteles megismerni a kártyahasználat szabá-
lyait, a biztonságos kezelésre vonatkozó elõírásokat, a kár-
tyahasználattal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Is-
mernie kell az esetleges visszaélések, a rendeltetésellenes
használat megelõzésének követelményeit, a felelõsségi
szabályokat és (rendkívüli) esemény alkalmával teendõ
intézkedéseket. A kártya átvétele elõtt köteles nyilatkoza-
tot aláírni:

– a kártyakezelés, használat és elszámolás szabályai-
nak ismeretérõl,

– a fokozott, megõrzési felelõsség vállalásáról.
A nyilatkozatot a személyi anyaggyûjtõben kell elhe-

lyezni.
A kártyabirtokosok kártyahasználattal kapcsolatos kö-

telezettségeit és jogait a munkaköri leírásban rögzíteni
kell.
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11. A kártyabirtokos szolgálati elöljárója jogosult meggyõ-
zõdni arról, hogy a kártyabirtokos ismeri a kártyahasználattal,
kezeléssel kapcsolatos feladatait, jogait és kötelezettségeit.

12. A pénzügyi és számviteli szerv köteles alapnyil-
vántartási számmal ellátott, hitelesített analitikus nyilván-
tartást vezetni a kártyafedezeti számlájához kapcsolódó
kincstári kártyákról.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a kincstári kártya(azonosító) számát, típusjelölését,

lejártának idõpontját,
b) a kártya használatára jogosult személy (kártyabirto-

kos) nevét, katonák esetében rendfokozatát, beosztását
(munkakörét), állandó lakhelyét, telefonszámát, személyi
igazolvány számát,

c) az engedélyezõ határozat, parancs számát,
d) a kártya és a hozzátartozó PIN kódot tartalmazó sér-

tetlen boríték átadását-átvételét igazoló bizonylat nyilván-
tartási számát, az átvétel idõpontját,

e) a kártya, illetõleg a PIN kód (boríték) esetleges el-
vesztésének, megsemmisülésének stb. körülményeirõl ké-
szült bejelentés (jegyzõkönyv stb.) idõpontját, nyilvántar-
tási számát,

f) pótkártya esetleges kiadási idõpontját,
g) átadó-átvevõ aláírásokat,
h) megjegyzés rovatot egyéb adatok részére.

13. A 12. pont szerinti kártyanyilvántartás vezetésére,
illetõleg az abba betekintésre jogosultak körét a honvédel-
mi szerv vezetõje külön határozatban, parancsban állapítja
meg. A határozat-, parancs javaslatot a pénzügyi és szám-
viteli szerv vezetõje állítja össze.

14. A kártyafedezeti számlához kapcsolódó számviteli
bizonylatokat (tükörszámla-kivonat, ATM, POS kártyabi-
zonylat stb.) az általános számviteli szabályok szerint kell
nyilvántartani, tárolni és megõrizni.

A kártyanyilvántartás vezetésének helyességét belsõ és
felügyeleti ellenõrzés keretében vizsgálni kell.

Kártyamûveletek szabályai

15. A kincstári kártyát kizárólag az arra kijelölt és fel-
hatalmazott személy (kártyabirtokos) használhatja. A hoz-
zá kapcsolt PIN kódot más személy nem ismerheti. A kár-
tyabirtokos köteles gondoskodni, hogy sem a kártya, sem a
PIN boríték, illetéktelenekhez ne kerüljön, a személyi azo-
nosító számot rajta kívül senki ne ismerhesse meg.

16. A PIN kódot tartalmazó OTP Bank Rt. értesítés an-
nak a jogosult általi megismerése (és betanulása) után
megsemmisíthetõ.

17. A kincstári kártya kizárólag szolgálati célra hasz-
nálható. A munkanap befejezésekor a készpénzfelvételre
engedélyezett intézményi kincstári kártyát a pénztárba kell
elhelyezni és a készpénzkezelésre vonatkozó szabályok
szerint kell megõrizni. Onnan felvenni csak közvetlenül a
használatot megelõzõen szabad.

18. A kincstári kártya tényleges használatát megelõzõ-
en ki kell állítani 2 példányban az ezen intézkedés 2. szá-
mú melléklet szerinti „Szolgálati Jegy és Elszámolás”
nyomtatványt, melyben meg kell jelölni a kártyabirtokos
nevét, a kártya számát, a használat jellegét (pénzfelvétel,
vásárlás), a kártyamûvelet célját, és a szolgáltatás megne-
vezését, mennyiségét. A „Szolgálati Jegy és Elszámolás”-t
a készpénzfelvételi utalvány aláírására vonatkozó szabá-
lyok szerinti (bejelentett) aláírók – VIP kártya esetén a
honvédelmi szerv kötelezettségvállalásra jogosult vezetõ-
je – ír(nak) alá, melyet az általános ügyviteli szabályok
szerint kell kezelni, kártyánként gyûjtõzni és nyilvántarta-
ni. Egyik példánya a kártyabirtokosé, másik példányt a
pénzügyi és számviteli szerv köteles megõrizni.

Jelentõsebb összegû és meghatározott címletezésû
készpénzfelvétel esetén bankjegykiadó automaták helyett
a legközelebbi postahivatal (meghatározott bankfiók)
elektronikus terminálját – elõzetes értesítés mellett – kell
igénybe venni.

19. A pénztáros, a készpénzfelvételre engedélyezett in-
tézményi kincstári kártyával végzett mûveletekrõl a mun-
kanap befejeztével, más kártyabirtokosok legkésõbb a kár-
tyahasználatot követõ második munkanapon a kártyafor-
galomról köteles elõzetesen elszámolni a bankjegykiadó
automata (ATM), illetõleg az elektronikus elfogadó termi-
nál (POS) által kibocsátott kártyabizonylat alapján. A
pénzügyi referens, illetve SGSZ-nél a kijelölt pénzügyi
elõadó a 2. sz. melléklet szerinti „Szolgálati jegy és elszá-
molás” IV/2. részének „Az átvétel elismerése” rovatában
igazolja a bizonylat átvételét és annak a számviteli bizony-
latok közötti elhelyezését.

A külföldi napidíj (-elõleg) címen VIP kártyával felvett
összegrõl csak a kártyabizonylatoknak az illetékes pénz-
ügyi és számviteli szerv részére történõ átadásával kell el-
számolni. (A „Megjegyzés” rovatban célszeru feljegyezni:
„Napidíj”.)

Ha a VIP kártyával rendelkezõ külföldi szolgálati uta-
zása alkalmával, a kiküldetési költségtérítéseken (napidíj,
szállásköltség stb.) felül, a VIP kártyát tévesen magáncélra
használta, akkor errõl soron kívül értesítenie kell a kiuta-
zást elrendelõ személyt. A hazaérkezést követõ 72 órán
belül a tévesen kifizetett összeget be kell fizetnie az illeté-
kes pénzügyi és számviteli szerv pénztárába. Ezt követõen
a pénzügyi és számviteli szerv vezetõje a befizetésrõl
soron kívül köteles tájékoztatni a kiutazást elrendelõ sze-
mélyt.
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Az intézményi kártya téves használatával végzett tranz-
akcióról a kártyabirtokos – soron kívül, de legkésõbb az
elõzetes elszámoláskor – köteles tájékoztatni az illetékes
pénzügyi és számviteli szervet.

20. Szolgáltatásvásárlás esetén az utólagos elszámolást
(ellenõrzést) a kártyával kiegyenlített eredeti számla zára-
dékolása után kell végrehajtani. Az utólagos és végleges
elszámolást legkésõbb a tükörszámla-kivonat megérkezé-
sét követõen 3 munkanapon belül, azzal tételesen egyez-
tetve kell végrehajtani.

21. A kártyamûveletekhez kapcsolódó átutalási bi-
zonylatokon a Kincstár által meghatározott tranzakciós
kódokat (KTK) kell alkalmazni. Az elõirányzat felhaszná-
lásának a tényleges (kiemelt) költségvetési tételre történõ
rendezését kiegészítõ szelvénnyel utólag az OTP Bank Rt.
tükör-számlakivonatának megérkezése és ellenõrzése után
az SZVO, illetõleg az SGSZ pénzügyi és számviteli szerve
a számviteli szabályok szerint köteles elvégezni.

22. A pénztárellenõrzés (rovancs) alkalmával ellenõrizni
kell a kártyák meglétét, azok elszámolatlan terheléseit, a kár-
tyafedezeti számla egyenlegét. Az ellenõrzéshez szükség
esetén igénybe kell venni a „TeleBank” szolgáltatásokat.

23. A költségvetési év zárásakor, illetõleg a használat
30 napot meghaladó mellõzése esetén az áru- és szolgálta-
tásvásárlásra engedélyezett kincstári kártyák átmeneti jel-
legû bevonására, az illetékes pénzügyi és számviteli szerv
javaslatára a honvédelmi szerv vezetõje intézkedhet.
Az ideiglenes jelleggel bevont kártyákat a pénztárban kü-
lön lezárt, átírt és lepecsételt (árnyékolt) borítékban kell
tárolni.

Kártyabevonási és ellenõrzési feladatok

24. A kártya elvesztését, a PIN kód illetéktelenek szá-
mára történõ hozzáférés lehetõségét, vagy bármilyen, a
kártyával kapcsolatos jogosulatlan mûvelet lehetõségét,
illetõleg annak megtörténtét – a kártyaszerzõdésben meg-
határozott teendõkön túl – haladéktalanul jelenteni kell a
honvédelmi szerv vezetõjének és a HM KPÜ vezérigazga-
tójának, illetõleg a pénzügyi és számviteli szerv vezetõjé-
nek. A kártyabirtokosok és a honvédelmi szervek, illetve a
pénzügyi és számviteli szervek vezetõi az Általános Kár-
tyaszerzõdési Feltételeknek megfelelõen kötelesek eljárni
az esetleges kármegelõzés, kárenyhítés, illetõleg megtérü-
lés érdekében. A jogosulatlan számlaterhelés esetén a
pénztárhiány feltárására, illetõleg megszüntetésére vonat-
kozó szabályok szerint kell eljárni. A kártyahasználattal
összefüggésben keletkezett károk megtérítésére, illetõleg
a felelõsség megállapítására az érintett személy állo-
mánycsoportjára vonatkozó kártérítési szabályokat kell al-
kalmazni.

25. A kártyabirtokos szolgálati viszonyának, vagy kár-
tyahasználati jogosultságának bármilyen ok miatti meg-
szûnésekor a kincstári kártya végleges bevonására és a té-
teles elszámoltatásra az illetékes pénzügyi és számviteli
szerv javaslata alapján a honvédelmi szerv vezetõje intéz-
kedik.

26. A kincstári kártyarendszer mûködtetésével össze-
függõ okiratokat, nyilvántartásokat – ha azok megõrzésére
hosszabb idõ külön nincs meghatározva – a pénztárbi-
zonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megõrizni.
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2. számú melléklet a 438/2007. (HK 1/2008.) HM KPÜ intézkedéshez

..................................................
honvédelmi szerv megnevezése

Nyt. szám:

Szolgálati Jegy és Elszámolás

I.

Azonosító adatok

1. A kincstári kártya azonosítási száma:
2. A kártyahasználó (kártyabirtokos) neve, (rendfokozata), beosztása (munkaköre):
........................................................................................................................................................................................

II.

Szolgálati Jegy

A kártya ................................. Ft készpénzfelvételre ............................................. szolgáltatás vásárlásra ............................. Ft
értékben 2...... év ......................................... hó ............ -ig használható.

....................................., év .............................. hó .............. nap.

............................................................ ...........................................................
pk. (vagy megbízottja) pü. és számv. szerv. vezetõje

(vagy megbízottja)

III.

Az átvétel, visszavétel elismerése

A kártyát használatra átvettem A kártyát visszavettem

Dátum, óra, perc A kártyabirtokos aláírása Dátum, óra, perc A Pü. és számv. szerv
vezetõjének (megbízottjának)
aláírása

IV.

Elszámolás

1. A kártyával ........... év ............................. hó ........... nap .......... óra ....... perckor felvett készpénzt
a ..................................................... sz. bevételi pénztárbizonylattal a házipénztárba befizetem (elszámoltam).

.........................................., .............. év ......... ......................... hó ........... nap.

.....................................
kártyabirtokos
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2. A kártyával .................................. Ft értékben szolgáltatást, valutát vásároltam a következõ bizonylatok szerint:

Okmánynapló folyó-
száma

A bizonylat (számla) Megjegyzés

száma kelte kibocsátója összege
az átvétel
elismerése

Összesen:

.....................................
kártyabirtokos

V.

Ellenõrzési záradék

1. A készpénzfelvétel és elszámolás az ...................... év ..................................... hó ..... -án kelt ................................... sz.
számlakivonat adataival megegyezett.

2. A IV/2. pont szerint benyújtott számlák az elõírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelnek, az érvényesítés-
hez szükséges záradékokat tartalmazzák.

................................, ................. év ................................. hó .......... nap.

.....................................................
pü. és számv. szerv. vezetõje
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Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)

1519/2007. (HK 1/2008.) MH HEK

i n t é z k e d é s e

a 2008. évben végrehajtandó egészségügyi
alkalmassági és szûrõvizsgálatokról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 105. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a hivatásos és szerzõdé-
ses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intéz-
ményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasság elbírálásáról, és az egészségügyi szabadság-, a
szolgálatmentesség-, a csökkentett napi szolgálati idõ en-
gedélyezésének a szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM
rendelet második részére (a továbbiakban: R.), a Magyar
Honvédség állománya, valamint a katonai pályára jelentke-
zõk egészségügyi alkalmassági, és szûrõvizsgálatainak
2008. évi végrehajtására az alábbi

intézkedést

adom ki:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed

a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a
HM közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szerve-
zetei, valamint a honvédelmi miniszter közvetlen irányí-
tása és felügyelete alá tartozó szervezetek hivatásos, szer-
zõdéses katona, köztisztviselõi és közalkalmazotti állomá-
nyára,

b) a katonai pályára jelentkezõ állományra,
c) az egészségügyi alkalmassági és szûrõvizsgálatokat

végrehajtó, valamint a vizsgálati adatokat feldolgozó, to-
vábbá a feladat végrehajtásában közremûködõ honvéd-
egészségügyi szakállományra.



2. A hivatásos és szerzõdéses állományú katonák
egészségi alkalmasságának ellenõrzése (a továbbiakban:
szûrõvizsgálat)

a) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 82. § (2) bekezdése alapján „Az állomány tagja kö-
teles magát az ellenõrzéseknek alávetni.”

b) 2008-ban a 40 év feletti hivatásos és szerzõdéses, va-
lamint a 2008-ban szûrõvizsgálaton részt nem vett állo-
mány vizsgálatát kell elvégezni az utaltsági rendben az
alapellátásra meghatározott egészségügyi szolgálatnál.

c) A katonai szervezeteknél a vizsgálatokat az állo-
mány szolgálati elfoglaltsága, évi rendes szabadsága és a
hatályos szakmai intézkedések értelemszerû alkalmazásá-
val kell szervezni, illetve végrehajtani.

d) A vizsgálatokat 2008. március 1. és május 31. kö-
zött kell végrehajtani.

e) Az a) pontban meghatározott vizsgálatot elmulasz-
tók részére 2008. szeptember 1–30. között pótszûrést
kell végezni.

f) Az egészségügyi szolgálatok – a katonai szervezetek
vezetésével szorosan együttmûködve – fordítsanak ki-
emelt figyelmet arra, hogy az állomány minél nagyobb
számban jelenjen meg a szûrõvizsgálatokon.

g) Az egészségügyi szûrõvizsgálatokat úgy kell meg-
szervezni, hogy utána 30 napon belül végrehajtható legyen
a szûrt, és fizikailag terhelhetõ állomány fizikai állapotfel-
mérése.

h) A katonai szervezetek egészségügyi szolgálatai
szakorvosi rendelõintézetbe, kórházba szûrõvizsgálat cél-
jából beutalást nem eszközölhetnek. Beutalás szakorvosi
vizsgálatra a szûrõvizsgálat során, annak következménye-
ként az utaltság szerinti honvéd gyógyintézetekbe, illet-
ve területi szakellátó intézetbe történhet abban az eset-
ben, ha:

– a szûrõvizsgálat olyan kórós állapotot rögzít, amelyet
az alapellátást végzõ orvos ellátni nem tud (akár szakmai,
akár felszerelési okokból);

– a vizsgálat eredménye bizonytalan, illetve a kórelõz-
mény adatai és a vizsgálat eredménye azt indokolttá teszi;

– a beteg kéri.
Amennyiben a vizsgált érvényes egészségi minõsítésé-

nek megváltoztatása szükséges, a szûrõvizsgálatot végzõ
orvos javaslatára a FÜV bizottságok a Rendelet 29. §-ban
elõírtak szerint járjanak el.

i) A katonai szervezetek egészségügyi szolgálatai a
Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészség-
ügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK) részére szolgá-
lati úton terjesszenek fel jelentést a vizsgálatra kötelezet-
tek és a vizsgálaton megjelentek létszámáról 2008. június
15-ig, a pótszûrés adataival kiegészítve, összesítve 2008.
október 15-ig.

j) Az egészségügyi szolgálatok a vizelet- és vércukor-
vizsgálathoz szükséges reagenseket, teszteket – amennyi-
ben készleteikbõl hiányzik – az MH HEK-tõl igényeljék
2008. január 31-ig.

3. A szerzõdéses katonai szolgálatra jelentkezõk
vizsgálata

a) A szerzõdéses katonai szolgálatra jelentkezõk alkal-
masság vizsgálatát a sorkatonai beosztások megszünteté-
se, a sorkatonák kiváltása személyügyi feladatainak végre-
hajtásáról szóló 80/2003. (HK. 13.) HM HVK SzÜCSF
szakintézkedés (a továbbiakban: Szakintézkedés) alapján
a HM Személyzeti Fõosztály Központi Toborzó, Érdekvé-
delmi és Katonai Igazgatási osztály (továbbiakban:
Toborzó osztály) szervezi.

b) Az MH HEK Preventív Igazgatóság (a továbbiak-
ban: MH HEK Prev. Ig.) a Szakintézkedés vonatkozó
pontjai [2. bekezdés cd), ce), 3. bekezdés] alapján végezze
el a Toborzó osztály által beosztott állomány pályaalkal-
massági szûrõvizsgálatát.

4. A katonai felsõoktatási intézmény honvédtiszt
képzésére ösztöndíjas hallgatónak jelentkezõk alkal-
massági vizsgálata

A vizsgálatokat az MH HEK Repülõorvosi Egészség-
vizsgáló-, és Kutató Intézet (a továbbiakban: MH HEK
REVKI) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel
elõzetesen egyeztetett program szerint, hajtsa végre.

5. Egészségügyi tevékenységet végzõk egészségi al-
kalmasság vizsgálata

Az egészségügyi intézetek és az alapellátást biztosító
egészségügyi szolgálatok az egészségügyi tevékenység
végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatá-
ról és minõsítésérõl szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM ren-
deletben foglaltak, valamint az egyes munkakörök esetén
elvégzendõ idõszakos alkalmassági vizsgálatokról 2006.
évben elkészített szabályzatuk szerint végezzék az egész-
ségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság elbírálá-
sa céljából az elõzetes és idõszakos alkalmassági vizsgála-
tokat.

6. Egészségre ártalmas munkakörben dolgozók szû-
rõvizsgálata

a) Az egészségre ártalmas munkakörben dolgozó kato-
na és közalkalmazotti állomány szûrõvizsgálatát a
106/1998. (HK 19.) HVK EÜCSF intézkedés szabályozza.
Annak végrehajtása, illetve annak kezdeményezése az
alapellátást végzõ orvos feladata.

b) Az egészségre ártalmas munkakörben dolgozók
szakorvosi szûrését az MH HEK Prev. Ig. hajtsa végre elõ-
zetes idõpont-egyeztetés után.

7. A repülõ-hajózó állomány éves, féléves repülõor-
vosi vizsgálata

a) Az MH HEK REVKI az éves alkalmassági vizsgá-
latokat ezen intézkedés 1. számú mellékletében meghatá-
rozott idõpontokban és létszámokkal hatja végre. A vizs-
gálatok 2008. január 2-vel kezdõdnek.

b) A vizsgálatok idõtartama vadászgéppilótáknál 3 nap,
helikopter- és szállítórepülõgép-vezetõknél 2 nap. Azok-
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nál a pilótáknál (fedélzeti személyzet), akiknek egészségi
állapota megkívánja kibõvített repülõalkalmassági vizsgá-
latot kell végezni, amelyek tartamát valamennyi vizsgált
kategória vonatkozásában az érvényes Módszertani útmu-
tató határozza meg.

c) A csapatok egészségügyi szolgálatainak vezetõi a
vizsgálat esedékességét megelõzõ héten az MH HEK
REVKI Repülõorvosi Alkalmasságvizsgáló osztályára
(a továbbiakban: RAVO) faxon küldjék meg a szûrésre
tervezettek nevét, rendfokozatát, születési idejét és TAJ
számát.

d) A MH 86. Szolnok Helikopter Bázis hajózó állomá-
nya és a bázison települt ejtõernyõs állomány féléves repü-
lõalkalmassági vizsgálatát az MH HEK REVKI szakorvo-
si szûrõcsoportja a katonai szervezethez kiszállva az aláb-
bi idõpontokban hajtja végre:

– hajózók: 2008. június 23. és 2008. szeptember 1.
– ejtõernyõsök: 2008. szeptember 2.
Az MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis hajózó ál-

lományának féléves vizsgálatát – elõzetes idõpontegyezte-
tés után – az MH HEK REVKI RAVO-n kell végrehajtani.

e) Vadászpilóta (I/A) jelöltek vizsgálatára 2008. január
7-tõl kezdõdõen hetente 5 fõs csoportokban – minden eset-
ben a Repülõfelkészítési Alosztállyal egyeztetve – kerül
sor 3 nap idõtartamban. A Toborzó Irodák által kezdemé-
nyezett ejtõernyõs jelöltek vizsgálatát (a vizsgálat 2 napos)
a RAVO osztályvezetõ fõorvossal, vagy vezetõ asszisz-
tenssel kell egyeztetni.

8. Légiforgalmi irányító állomány alkalmasságvizs-
gálata:

a) A légiforgalmi irányításban beosztott személyek 2
évente kötelezettek alkalmassági vizsgálatra. A vizsgálat 1
napos.

b) Az állomány alkalmassági vizsgálatait az alábbi idõ-
pontokban és létszámokkal kell végrehajtani.

– 2008. június 9., 10.: napi 10 fõ
– 2008. augusztus 25–28.: napi 10 fõ
– 2008. szeptember 22.: 7 fõ

9. A repülõcsapatoknál szolgálatot teljesítõ mér-
nök-mûszaki állomány szakorvosi szûrõvizsgálata:

Az állomány 3 évente kötelezett 1 napos szûrõvizsgálat-
ra. A vizsgálatok idõpontjai és létszámkontingensei a kö-
vetkezõk:

– 2008. január 22., 24.: napi 15 fõ
– 2008. május 5., 8., 13., 15., 20., 26.: napi 10 fõ

10. Az ejtõernyõs állomány, a búvárok és a kettõs be-
osztású ejtõernyõs-búvárok alkalmassági vizsgálati
rendje:

Az állomány vizsgálatainak naptári tervét, idõpont és
létszám szerinti megoszlásban a 2. számú melléklet tartal-
mazza.

A vizsgálatra való beérkezés rendje a pilótákéval meg-
egyezik. A vizsgálat 1 napos, kivéve a nagymagassági ej-
tõernyõs ugrást végrehajtó állományt, akiknél 2 napos.

11. Különleges állomány szûrõvizsgálata:
Az MH Katonai Biztonsági Hivatal igénye szerint az

MH HEK REVKI RAVO a szakorvosi szûrõvizsgálatokat
az alábbi idõpontokban hajtja végre:

– 2008. április 21–24.
– 2008. október 27–30.

12. A HM és az MH vezetõ állományának szûrõvizs-
gálata

a) A MH HEK a HM és MH vezetõ állományú tagjai
egészségügyi szûrõvizsgálatának szabályozásáról szóló
13/2006. (HK 5.) HM utasítás (a továbbiakban Utasítás)
ban meghatározott idõkeretek között 2008. június 30–ok-
tóber 31. között szervezi meg a vezetõ állomány vizsgála-
tait.

b) Az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Köz-
pont az Utasítás 4. § (1) bekezdése alapján az MH HEK ré-
szére:

– 2008. június 30-ig megküldi a vezetõ állomány név-
jegyzékét,

– 2008. augusztus 31-ig tájékoztatást ad a vezetõ állo-
mány körében bekövetkezett változásokról.

c) Az MH HEK REVKI a vezetõ állomány szûrõvizs-
gálatát és fizikai alkalmasságának ellenõrzését 2008. szep-
tember 1–október 31. között, a pótszûréseket 2008. no-
vember 3. és 7. között hajtja végre.

d) Az ebbe a kategóriába tartozó, de ROB vizsgálatra is
kötelezett állomány szûrõvizsgálatát, és fizikai állapot fel-
mérését a ROB vizsgálat keretében kell elvégezni, de a ve-
zetõ állomány szûrõvizsgálatáról készült jelentésben is
szerepeltetni kell.

e) Az MH HEK REVKI a vizsgálatok elvégzése után
lássa el a megjelenteket az egészségi fizikai alkalmassá-
got, illetve a fogászati szûrés megtörténtét bizonyító iga-
zolással.

13. A NATO- és EU-beosztásban külföldön szolgála-
tot teljesítõ és velük külföldön tartózkodó családtagi
pótlékra jogosult hozzátartozóik, valamint a NA-
TO-nak felajánlott erõk állományának szûrõvizsgálata

a) Az MH HEK REVKI a NATO- és EU-beosztások-
ban külföldön szolgálatot teljesítõk elõzetes alkalmassági
és éves szûrõvizsgálatát,

b) az MH HEK Prev. Ig. a NATO-nak felajánlott erõk
állományának elõzetes alkalmassági, a készenlét ideje
alatti éves szûrõ-, valamint az alkalmazást követõ vissza-
szûrõ vizsgálatát folyamatosan, elõzetes egyeztetés alap-
ján hajtsa végre.

A külföldre települõ családtagi pótlékra jogosult hozzá-
tartozók kiutazás elõtti és éves szûrõvizsgálatát elõzetes
egyeztetés alapján az MH HEK REVKI hajtsa végre.
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14. Fogászati szûrõvizsgálat
a) A MH alapellátást végzõ fogászati rendelõi
– jelen intézkedés 2. pontjában meghatározott szûrõ-

vizsgálat részeként az utaltságukba tartozó állomány min-
den tagjának ütemezzék be a fogászati szûrõvizsgálatát,
lássák el a megjelent állományt a szûrés megtörténtét bizo-
nyító igazolással;

– a szûrõvizsgálat eredményeinek ismeretében készít-
senek szanációs tervet.

b) Az egészségügyi intézetek az általuk elvégzett alkal-
massági-, és szûrõvizsgálatok után lássák el a megjelent
állományt a fogászati szûrés megtörténtét bizonyító igazo-
lással.

15. A polgári fegyveres biztonsági õrök alkalmassági
vizsgálata

A kézi lõfegyverek, lõszerek, gáz- és riasztófegyverek
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági fel-
tételeirõl és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM ren-
deletben meghatározottak szerint:

a) Az idõszakos orvosi alkalmassági vizsgálatot
– az utaltság szerinti alapellátást végzõ egészségügyi

szolgálat foglalkozás-egészségügyi szakorvosa;
– amennyiben az alakulat nem rendelkezik foglalko-

zás-egészségügyi szakorvossal, az MH HEK PREV. IG.
folyamatosan elõzetes egyeztetés alapján hajtsa végre.

b) Az idõszakos pszichológiai alkalmassági vizsgálatot
az MH HEK PREV. IG. folyamatosan elõzetes egyezte-
tés alapján hajtsa végre.

c) Az alkalmassági vizsgálatok idõpontját legalább két
hónappal az érvényesség lejáratát megelõzõen írásban kell
kérni a vizsgált személy állományilletékes személyügyi
(humán) szervének a vizsgálatot végzõ intézettõl.

16. Az éves szûrõvizsgálat eredményeinek egységes
nyilvántartása

a) Az adatok rögzítése:
– Az alapellátást végzõ egészségügyi szolgálatok

(a továbbiakban: eü. szolgálat), illetve a vezetõ állomány
szûrõvizsgálatát végzõ intézetek az MH Egészségügyi Pa-
rancsnokság által kiadott elektronikus dokumentumok fel-
használásával rögzítsék a szûrõvizsgálatok adatait. A be-
tegségek jellemzésére kizárólag a szûrõvizsgálati doku-
mentumban szereplõ, öt karakteres BNO kódok használ-
hatók. Az adatokat az egészségügyi és a hozzájuk kapcso-
lódó személyes adatok védelmérõl szóló 1997. évi XLVII.
törvényben foglaltak betartásával 2008. november 15-ig
elektronikus adathordozón terjesszék fel az MH HEK ré-
szére.

b) Az egészségügyi adatvédelmi elõírások betartása ér-
dekében:

– A kézzel kitöltött, orvos által lezárt szûrõvizsgálati
adatlapot a következõ megjegyzéssel lássák el: „Egész-

ségi adataim statisztikai célú feldolgozásához hozzájá-
rulok.” A megjegyzést írassák alá az érintett személlyel.

– Amennyiben az érintett nem járul hozzá a feldolgo-
záshoz, akkor adatlapját úgy másolják le, hogy az a sze-
mélyazonosításra alkalmatlan legyen.

c) A szûrõvizsgálat eredményeinek egységes nyilván-
tartása és az eredmények felhasználása érdekében az MH
HEK az Intézkedés 2. és 12. pontjaiban meghatározott
szûrõvizsgálatok számítógéppel rögzített adatait dolgozza
fel.

17. Az alkalmassági és szûrõvizsgálatok eredményei-
nek jelentése

Az MH HEK PREV. IG. és az MH HEK REVKI heti
és éves beszámoló jelentésében szerepeltesse jelen intéz-
kedésben a számukra meghatározott, az adott idõszakban
elvégzett vizsgálatokat.

18. Záró rendelkezések
a) Az MH REVKI-ben vizsgálatra kötelezettek
– egészségügyi könyvükkel jelenjenek meg,
– végrehajtott szûrõ- és alkalmassági vizsgálatok idõ-

tartama alatt az MH HEK REVKI-ben kell tartózkodjanak.
Kötelesek az Intézet napirendjét betartani és az Igazgató
utasításait végrehajtani,

– közül a kecskeméti lakosok az elsõ nap reggel 8.00
óráig érkezzenek be a RAVO-ra, a vidékiek elõzõ este
22.00 óráig, számukra szállást kell biztosítani. Minden ha-
józó vigye magával egészségügyi könyvét, sportfelszere-
lését és (ha van) egyéni magassági védõfelszerelését.

– Az étkezés étkezési átjelentés alapján biztosított.
b) Az MH HEK REVKI barokamrájának évente esedé-

kes javítását, a mûszerek elõírt hitelesítését 2008. július 7.
és 2008. augusztus 8. közötti idõszakban kell végrehajtani.

c) Az MH HEK-nél szûrésre kötelezett állományt, az
eü. szolgálata szûrõvizsgálati adatlappal indítsa útba. Az
MH HEK szûrést végzõ intézete az adatlapot a szükséges
mértékben töltse ki, és azt juttassa vissza az eü. szolgálat
részére. Az eü.-szolgálatok a vizsgálatok eredményét ezen
intézkedés 16. pontjában foglaltaknak megfelelõen dol-
gozzák fel.

d) Az MH HEK a 2008. évi alkalmasság-, és szûrõvizs-
gálati intézkedés tervezetét 2008. november 15-ig készítse
el.

e) A vizsgálatokat végzõ intézetek a speciális alkal-
massági és szakorvosi szûrõvizsgálatokról készítsenek
összefoglaló jelentést, és azt szerepeltessék az írásbeli
éves beszámoló jelentésben.

19. Ezen intézkedés a közzététel napján lép hatályba,
rendelkezéseit 2008. január 1-jétõl kell alkalmazni, és
2008. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Németh András orvos dandártábornok s. k.,
MH egészségügyi fõnök
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1. számú melléklet
az 1519/2007. (HK 1/2008.) MH HEK intézkedéshez

A repülõ-hajózó állomány 2008. évi alkalmassági
vizsgálatának terve

Vizsgálat idõpontja Vadász-
pilóták

Szállítógép
személyzet

Helikopter
személyzet

Január 2–4. 14

Január 3–4. 2 3

Január 7–8. 7

Január 9–10. 4

Január 14–15. 4

Január 16–17. 6

Január 21–22. 1

Január 23–24. 3

Február 4–5. 5 5

Február 6–7. 6

Február 11–12. 6

Február 13–14. 6

Február 18–19. 4

Február 20–21. 4

Február 25–26. 3

Március 3–4. 4

Március 4–6. 1

Március 10–11. 3

Március 17–18. 2 2

Március 19–20. 8

Március 18–20. 2

Március 26–27. 6 4

Április 2–3. 10

Április 7–8. 8

Április 9–10. 4

Április 14–15. 8

Május 5–6. 2 5

Május 6–8. 1

Május 7–8. 6

Május 13–15. 1

Május 14–15. 8

Május 27–29. 1

Május 28–29. 3

Június 2–3. 1

Június 3–5. 3

Június 24–26. 1

Augusztus 26–28. 1

Szeptember 23–25. 2

Szeptember 24–25. 6

Október 7–9. 5

Október 13–14. 1

November 4–6. 6

November 5–6. 1

November 18–19. 5

November 19–20. 1

December 8–11. Pót alkalmassági vizsgálatok,
mindhárom kategóriában

2. számú melléklet
az 1519/2007. (HK 1/2008.) MH HEK intézkedéshez

Az ejtõernyõs, a búvár és az ejtõernyõs-búvár
állomány 2008. évi vizsgálati terve

Vizsgálat idõpontja Ejtõernyõs Búvár Ejtõ-
ernyõs-búvár

Január 7–8. 6
Január 9–10. 6
Január 14–15. 6
Január 16–17. 6
Január 21–22. 6
Január 23–24. 6
Január 28. 12
Január 29. 9 8
Január 30. 12
Január 31. 9 7
Február 1. 5
Február 4–5. 10
Február 5. 10
Február 7. 10
Február 8. 5
Február 12. 10
Február 13–14. 10
Február 19. 10
Február 21. 10
Február 25. 10
Február 26. 10
Február 27. 10
Február 28. 10
Március 3. 10
Március 4. 10
Március 5. 5
Március 12. 14
Március 13. 10
Április 3. 8
Május 19. 8
Május 20. 5
Június 2. 7
Augusztus 25. 5
Szeptember 3. 2
Szeptember 4. 10
Szeptember 9. 10
Szeptember 11. 10
Szeptember 29. 8
Szeptember 30. 10
Október 1. 10
Október 2. 10
Október 6. 15
Október 7. 10
Október 8. 10
Október 9. 10
November 3. 5
November 11. 10
December 1. 2
December 1–2. 10
December 3. 10
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SZERZÕDÉSEK

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Vállalkozási Használaton kívüli vízi létesítmények eltömedékelése. R+5 Építõipari Kft.
Greenlight

Környezetvédelmi
Tanácsadó

és Szolgáltató Kft.
Szerzõdés azonosító:
224/10/33/2007/KÖVO

9 943 2007. 11. 27. 2007. 11. 27. 2008. 03. 30.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Szolgáltatási Állami Egészségügyi Központ mindkét telephelyére
fejlesztési tanulmányterv készítési munkái.

KORTEX Kft.
10220065-2-41

24 900 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 01. 04.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Vállalkozási Tata, Fényes fasori volt kollégium, kármentesítés talaj és
talajvíz tekintetében

DUVIÉP 2000
Építõipari

és Szolgáltató Kft. –
GREENLIGHT Kft.

Szerz. azonosító:
224/16/26/2007/KÖVO

49 920 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2010. 06. 10.
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A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Vállalkozási Kecskemét, D1-D2 üzemanyagbázis-kiegészítõ építési
beruházás

ALTERRA
Építõipari Kft. –

GREENLIGHT Kft.
Szerz. azonosító:

224/8/42/2007/KÖVO

338 195 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2009. 12. 15.

Vállalkozási Szolnok, központi üzemanyagtelep aktualizált
tényfeltárás, kiviteli tervkészítés

R + 5 Építõipari Kft.
–GREENLIGHT Kft.

Szerz. azonosító:
224/27/14/2007/KÖVO

14 760 2007. 12. 07. 2007. 12. 07. 2008. 03. 31.

Vállalkozási Felcsút üzemanyagraktár aktualizált tényfeltárás, kiviteli
tervkészítés

DUVIÉP 2000.
Építõipari

és Szolgáltató Kft.
–GREENLIGHT Kft.

Szerz. azonosító:
224/26/14/2007/KÖVO

9 980 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 03. 31.

Vállalkozási Székesfehérvár, Alba Regia laktanya aktualizált
tényfeltárás, kiviteli tervkészítés

DUVIÉP 2000
Építõipari

és Szolgáltató Kft. –
GREENLIGHT Kft.

Szerz. azonosító:
224/25/14/2007/KÖVO

12 860 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 03. 15.

Vállalkozási Ócsa, üzemanyagraktár aktualizált tényfeltárás, kiviteli
tervkészítés

TERRASZER Kft. –
GREENLIGHT Kft.

Szerz. azonosító:
224/21/14/2007/KÖVO

15 000 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 03. 31.

Vállalkozási Budapest, Irinyi laktanya
aktualizált tényfeltárás, kiviteli tervkészítés

K + K Környezet-
gazdálkodási

és Közmûtervezõ Kft.
– GREENLIGHT

Kft.
Szerz. azonosító:

224/23/14/2007/KÖVO

10 020 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 03. 31.

Vállalkozási Hajdúhadház, Kiképzõbázis aktualizált tényfeltárás,
kiviteli tervkészítés

R + 5 Építõipari Kft.
– GREENLIGHT Kft.

Szerz. azonosító:
224/24/14/2007/KÖVO

15 000 2007. 12. 10. 2007. 12. 10. 2008. 03. 31.

Vállalkozási Tarnaszentmária, Üzemanyagbázis aktualizált
tényfeltárás, kiviteli tervkészítés

K.T.K. Diamant Épí-
tõipari Kft. –

GREENLIGHT Kft.
Szerz. azonosító:

224/22/14/2007/KÖVO

14 760 2007. 12. 14. 2007. 12. 14. 2008. 03. 31.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.
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Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség

A szerzõdés megnevezése
(típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója*

A szerzõdés
értéke**

(E Ft)

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Kivitelezési Gyõr Béri Balogh Ádám Kollégium nõtlenszállóvá
történõ átalakítási munkái.

KLIMA VILL Zrt.
13053242-2-41

9 415 2007. 12. 17. 2007. 12. 17. 2008. 03. 10.

Tervezési Székesfehérvár MH ÖHP Alba Regia laktanya 61. számú
gépjármûmosó épület felújítástervezése és egy 80 állásos
gépjármûtároló építésének tervezési munkái.

AAA INVEST Kft.
10767575-2-43

6 350 2007. 12. 14. 2007. 12. 14. 2008. 03. 10.

Kivitelezési Debrecen Péterfia 58/A szám alatti objektum 3. számú
Katonai Ruházati Ellátó Pont kialakítási munkái.

WALTEX DUÓ Kft.
12591255-2-16

10 437 2007. 12. 19. 2007. 12. 19. 2008. 03. 10.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám.
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban).
*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése.

Magyar Honvédség Támogató Dandár

A szerzõdés
megnevezése (típusa) A szerzõdés tárgya A szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója A szerzõdés értéke
A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási Ásványvíz, üdítõitalok szállítása INTERFRUCT Kft. 2 363 300 Ft 2007. 11. 12. Aláírás napjától 2007. 12. 31.

Szállítási Mirelit termékek szállítása AVOCADO Kft. 1 723 980 Ft 2007. 11. 12. Aláírás napjától 2007. 12. 31.

Szerzõdés A Magyar Légiforgalmi Szolgálat és az MH légiforgalmi
irányító szolgálatok közötti „közvetlen” beszédcélú
összeköttetések 5 db áramkörrel bõvítése

Siemens Enterprise 1 326 800 Ft 2007. 11. 14. 2007. 11. 14. 2007. 12. 12.
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MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis

Ssz. Szerzõdés
megnevezése (típusa) Szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdés

létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

1. Szállítási szerzõdés Közúti gépjármû gumiabroncs-szállítás MH 59. Sz.
D. re.bázis

Gumi-Sped Bt.

3 000 000 Ft 2007. 11. 05. 2007. 11. 05. 2007. 12. 31.

MH 54. Veszprém Légtérellenõrzõ Ezred

Ssz. Szerzõdés megnevezése
(típusa) Szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója Szerzõdés értéke Szerzõdés létrejöt-
tének dátuma

A szerzõdés hatály-
balépésének dátuma

A szerzõdés lejára-
tának dátuma

1. Szállítási szerzõdés Munkaruházati anyag MH 54.
Veszprém lte.e.

H+H Uniform Kft.
11335571-2-19

5 000 000 Ft 2007. 11. 06. 2007. 11. 06. 2007. 12. 31.

2. Szállítási szerzõdés Karbantartó anyag MH 54.
Veszprém lte.e.

Reca Kft.
10924738-2-42

5 000 000 Ft 2007. 11. 12. 2007. 11. 12. 2007. 12. 31.

3. Szolgáltatási
szerzõdés

Oktatás MH 54.
Veszprém lte.e.

Tóta Tamás
62309947-1-39

120 000 Ft 2007. 11. 19. 2007. 12. 05. 2007. 12. 13.

4. Szolgáltatási
szerzõdés

Oktatás Oktatás MH 54.
Veszprém lte.e.
Studyum Kft.

11323147-2-19

168 000 Ft 2007. 11. 22. 2007. 11. 22. 2008. 04. 30.

5. Szállítási
szerzõdés

Szállítási szerzõdés konyha- és éttermi felszerelések MH 54.
Veszprém lte.e.
John és Társa

Szolg. Bt.
21383795 2 19

3 468 410 Ft 2007. 11. 26. 2007. 12. 01. 2007. 12. 31.
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MH Béketámogató Kiképzõ Központ

Ssz. Szerzõdés megnevezése
(típusa) Szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdés

létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

1. Megbízási szerzõdés Oktatási célú elõadás tartása Molnár József 24 000 Ft 2007. 11. 14. 2007. 11. 14. 2007. 11. 14.

2. Megbízási szerzõdés Oktatási célú elõadás tartása Szili Zoltán szds. 16 000 Ft 2007. 11. 12. 2007. 11. 12. 2007. 11. 12.

3. Megbízási szerzõdés Oktatási célú elõadás tartása Szili Zoltán szds. 16 000 Ft 2007. 11. 06. 2007. 11. 06. 2007. 11. 06.

4. Megbízási szerzõdés Oktatási célú elõadás tartása Stiefel János 16 000 Ft 2007. 11. 06. 2007. 11. 06. 2007. 11. 06.

5. Megbízási szerzõdés Oktatási célú elõadás tartása Gönczi György 32 000 Ft 2007. 11. 06. 2007. 11. 06. 2007. 11. 06.

6. Megbízási szerzõdés Oktatási célú elõadás tartása Kiss Antal Attila 16 000 Ft 2007. 11. 13. 2007. 11. 13. 2007. 11. 13.

7. Megbízási szerzõdés Oktatási célú elõadás tartása Mester László 32 000 Ft 2007. 11. 13. 2007. 11. 13. 2007. 11. 13.

8. Megbízási szerzõdés Oktatási célú elõadás tartása MODE-N Bt. 20 000 Ft 2007. 11. 14. 2007. 11. 14. 2007. 11. 14.

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Zászlóalj

Ssz. Szerzõdés megnevezése
(típusa) Szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdés

létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

1. Vállalkozási
szerzõdés

Útkarbantartás MH 37. II. mû.z.
SZEVIÉP Szerkezet-

és Vízépítõ Zrt.

9 012 000 Ft 2007. 11. 30. 2007. 11. 19. 2008. 04. 25.
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MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

Ssz. Szerzõdés megnevezése
(típusa) Szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdés

létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

1. Használati
szerzõdés

Uszoda épületének használata MH 86. SZHB.
Liget Otthon Sport-

egyesület
18885670-1-16

120 000 Ft 2007. 11. 20. 2007. 12. 01. 2008. 11. 30.

2. Használati
szerzõdés

Uszoda épületének használata MH 86. SZHB.
Mezõgép Kajak-Kenu

Klub 18840674116

135 000 Ft 2007. 11. 13. 2007. 11. 15. 2008. 03. 31.

3. Szállítási szerzõdés Írószer, irodaszer szállítása MH 86. SZHB.
Aranytoll Ker. Kft.

11279691-2-16

5 696 000 Ft 2007. 11. 21. 2007. 11. 22. 2007. 12. 31.

MH Légijármû Javítóüzem

Ssz. Szerzõdés megnevezése
(típusa) Szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdés

létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

1. Szállítási
keretszerzõdés

Gyártási és javítási tevékenységhez szükséges
Színesfémek beszerzése

MH Légijármû
Javítóüzem

HIDRACÉL Bt.

Közbeszerzési
értékhatárt meg

nem haladó

2007. 11. 20. 2007. 11. 26. 2008. 12. 31.

2. Szállítási
keretszerzõdés

Gyártási és javítási tevékenységhez szükséges
Színesfémek beszerzése

MH Légijármû
Javítóüzem

FESTÉK Kft.

Közbeszerzési
értékhatárt meg

nem haladó

2007. 11. 20. 2007. 11. 29. 2008. 12. 31.

3. Szállítási
keretszerzõdés

Gyártási és javítási tevékenységhez szükséges
Színesfémek beszerzése

MH Légijármû
Javítóüzem

DELTA TRADE Mû-
szaki Kereskedelmi

Vállalkozás

Közbeszerzési
értékhatárt meg

nem haladó

2007. 11. 20. 2007. 11. 15. 2007. 12. 31.
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MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Ssz. Szerzõdés megnevezése
(típusa) Szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõ felek

neve, azonosítója Szerzõdés értéke
Szerzõdés

létrejöttének
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejáratának

dátuma

1. Vállalkozási
szerzõdés

Karbantartó anyagok és alkatrészek beszerzése MH 5. B. I. l.dd.
DÉSZ-KER Zrt.

1 800 000 Ft 2007. 11. 27. 2007. 11. 27. 2008. 05. 31.

2. Vállalkozási
szerzõdés

Opel csoporthoz tartozó gépjármûvek javítása MH 5. B. I. l.dd.
KOZLO-PLAST Kft.

1 488 000 Ft 2007. 11. 26. 2007. 11. 26. 2008. 05. 31.

3. Szállítási szerzõdés Kondicionáló gépek, sporteszközök és sportfelsz.
beszerzése

MH 5. B. I. l.dd.
KESZOL SPORT Bt.

5 681 765 Ft 2007. 11. 28. 2007. 11. 28. 2008. 05. 31.

4. Vállalkozási
szerzõdés

Információhordozó anyagok beszerzése MH 5. B. I. l.dd.
Dekoráció Kft.

517 200 Ft 2007. 11. 19. 2007. 11. 19. 2008. 05. 31.

5. Szállítási szerzõdés Környezetvédelmi anyagok beszerzése MH 5. B. I. l.dd.
Meva & Kó-Mi Kft.

1.730.400 Ft 2007. 11. 28. 2007. 11. 28. 2008. 05. 31.
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye és hirdetései
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Közlemény

A Közlekedési Értesítõ
Szerkesztõbizottságának és Kiadójának

együttes tájékoztatója
közlemények és hirdetések közzétételének

feltételeirõl

A Közlekedési Értesítõ (a továbbiakban: Értesítõ) a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja. Az Ér-
tesítõ – általában – kéthetenként, a hónap közepén és végén
jelenik meg, így a lapzárták is ezekhez a napokhoz igazod-
nak.

A lapban megjelentetni kívánt díjmentes közérdekû köz-
lemények, pályázatok, pályázati eredmények, illetõleg a fi-
zetett hirdetések közzétételével kapcsolatosan – az ügyme-
net egyszerûsítése és gyorsítása érdekében – a következõ
tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

I. Rész

Általános feltételek

1. A közleményt és a hirdetést, valamint azok módosítá-
sának közzétételére vonatkozó megrendelést az Értesítõ
Szerkesztõbizottsága címére (1055 Budapest, Honvéd
u. 13–15.), postai úton kell megküldeni.

(Ha a megrendelés mégis e-mailen vagy telefaxon érke-
zik, azt a Szerkesztõbizottság nyilvántartásba veszi és
közlésre elõkészíti, de a megjelentetésérõl csak akkor in-
tézkedik, ha a megrendelés szabályszerû levélbeli megerõ-
sítése az adott lapszám kefelevonatának átvételét megelõ-
zõen a Szerkesztõbizottsághoz postai úton is megérkezik.
Ennek hiányában a Szerkesztõbizottság a megrendelést – a
Megrendelõ felelõsségére – visszavontnak tekinti.)

2. A díjmentesen közzétenni kívánt közleményeket, va-
lamint a fizetõ hirdetéseket (a továbbiakban: anyag) két
példányban, az Értesítõ Szerkesztõbizottsága címére, lap-
zárta elõtt beérkezõleg kell megküldeni, cégszerûen aláírt
és lebélyegzett megrendelõlevéllel, amely tartalmazza az
ügyintézõ nevét és telefonszámát, továbbá – fizetõ hirdetés

esetén – a Megrendelõ nyilatkozatát arról, hogy a hirdetés
közzétételének díját a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (a
továbbiakban: Kiadó) által megküldendõ áfás számla alap-
ján megfizeti és meg kell jelölni a kívánt oldalméretet
(egész, fél vagy negyed) is.

3. A Szerkesztõbizottság az Értesítõben megjelentetni
kívánt anyagot – annak megrendelõje, illetõleg tartalma
alapján – a lap IV. Részében közleményként vagy az V. Ré-
szében hirdetésként teszi közzé.

(Közleményként, díjfizetési kötelezettség nélkül jelen-
nek meg általában a költségvetési szervezetek közérdekû-
nek minõsülõ értesítései, tájékoztatói, pályázati felhívásai,
elveszett vagy eltulajdonított igazolványairól, bélyegzõirõl
szóló, továbbá a MÁV Zrt. ugyancsak közérdekû vasúti
hirdetményei.)

4. Ha az anyag az egy A/4 méretû gépelt oldal terjedel-
met meghaladja, vagy számsorokat, táblázatokat tartal-
maz, azt CD-n is mellékelni kell, vagy e-mailen megkül-
deni a bots.denes@gkm.gov.hu címre. A CD, illetve e-mail
üzenet tartalmának szó szerint egyeznie kell a gépelt pél-
dányon lévõ szöveggel.

5. Az anyagot a magyar helyesírás és fogalmazás szabá-
lyainak megfelelõen, a kívánt külalakkal és olyan formá-
tumban (betûméret, kiemelés, aláhúzás, dõlt betû stb.), to-
vábbá az idegen szavak lehetõség szerinti mellõzésével
úgy kell beküldeni, hogy az változtatás, illetõleg átírási-
javítási kényszer nélkül alkalmas legyen a közzétételre.
Magyar ékezet nélküli lenyomat nem használható!

6. A Megrendelõ felelõsséggel tartozik azért, hogy az
anyag tartalma a valóságnak megfeleljen, ne ütközzön jog-
szabályba és ne sértse az adatok védelmére vonatkozó elõ-
írásokat.

7. A megjelentetni kívánt anyagot a Szerkesztõbizottság
és a Kiadó a magyar nyelv helyessége és tisztasága szem-
pontjából irányadó szabályok alapján ellenõrzi, szükség
esetén javítja, emiatt azonban reklamációt nem fogad-
nak el.



8. A lapzárta után érkezett megrendelést vagy a koráb-
ban beadott hirdetés helyesbítését – amennyiben az még
idõszerû – a Szerkesztõbizottság a következõ lapszámban
teljesíti, de a közzététel kívánt idõpontjánál késõbbi meg-
jelentetésért felelõsséget nem vállal.

9. A Szerkesztõbizottság megrendelést (kéziratot) nem
küld vissza és az Értesítõhöz fûzõdõ minden jogot fenntart.

10. Azt a megrendelést, vagy módosítási kérelmet,
amely az e tájékoztatóban foglaltaknak nem felel meg, a
Szerkesztõbizottság – a Megrendelõ felelõsségére – fi-
gyelmen kívül hagyja.

II. Rész

A hirdetésekre vonatkozó kiegészítõ feltételek

1. Fizetõ hirdetésként kell közzétenni a gazdálkodó
szervezet és a magánszemély kizárólag közlekedési vo-
natkozású szolgáltatásáról, az általa vagy közremûködésé-
vel szervezett tanfolyamról, oktatásról szóló részvételi
felhívást, az általa írt/kiadott (szerkesztésében megjelent)
kiadvány ismertetését tartalmazó tájékoztatást, árukínála-
tot, reklámot, értékesítési felhívást stb., továbbá elveszett
vagy eltulajdonított bélyegzõ, csekkfüzet stb. letiltását.

2. a) A hirdetési díjak 2008-ban a következõk:

Lapméret A/4 Ár

1/1 belív (174×240 mm) 187 000 Ft,
hátsó borító 234 000 Ft,
színes 458 000 Ft,

1/2 fekvõ (174×120 mm) 99 000 Ft,
álló (87×240 mm) 99 000 Ft,

1/4 álló (87×120 mm) 54 000 Ft.

b) Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ
közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazlványok stb.
érvénytelenítése egységesen 13 000 Ft,
egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 Ft.

3. Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl
függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el.
Nyomdakész film hiányában 10% technikai költséget szá-
mítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tar-
talmazzák. A Kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni ár-
változtatásának jogát.

4. A hirdetés elhelyezõje elfogadja a Kiadó mindenkori
hirdetési üzletszabályzatát, amelyet a Kiadó kérésre meg-
küld. A Kiadó fenntartja a jogot, hogy jogszabályba vagy a
hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket vissza-
utasítja.

5. A hirdetés közzétételi díját a Kiadó a lapban történõ
megjelenést követõen számlázza. A díj késedelmes megfi-
zetése esetén a Kiadó a jogszabályokban meghatározott
késedelmi kamatot érvényesíti.

6. A Szerkesztõbizottság, a Kiadó vagy a Nyomda eset-
leges hibájából származó, az érthetõséget zavaró, téves
megjelentetés esetén a hirdetést – a Megrendelõ jelzése
alapján – helyesbíti és kijavítva (amennyiben az még idõ-
szerû), a következõ lapszámban helyesbíti, illetve díjmen-
tesen megismételi.

Szerkesztõbizottság – Kiadó

Hirdetések

A MAGTÁRHÁZ KIKÖTÕ Kft.
törökbálinti kikötõje

kikötõrendjének közzététele

(Kivonatos közlés)

A Duna 1598+000 és 1597+000 fkm jobb parti szelvé-
nyei között, a MAGTÁRHÁZ KIKÖTÕ Kft. tulajdo-
nában és üzemeltetésében lévõ nyíltvízi kikötõ használatá-
ra vonatkozó információkat az alábbiakban teszi közzé.

Kikötõ üzemeltetõ: Magtárház Kikötõ Kft.

Címe: 2045 Törökbálint
Hosszúrét u. 1.

Egyéb: telefon: (00-36)-23-512-106,
fax: (00-36)-23-512-107

Forgalomirányító
(diszpécser):

telefon: (00-36)-30-221-4108

Kikötõ regisztrációs szám: E-80/02/C/B/B/-/169-00
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A kikötõ és kikötõrész adatai

Hajóállás

Helye: Duna 1597+822 és 1597+678 fkm
jobb parti szelvények között

– 144 m hosszúságú – rézsûs partfalú,
berakó ponkkal ellátott

Szélessége: Max. 2 db nagyhajó.

Megyjegyzés: Ömlesztett és darabáru rakodása
Csigás szállítómû,

gumihevederes szállítószalaggal
100 tonna/óra

Mértékadó
vízmérce helye:

Duna 1597+794 fkm

Jellemzõ értékek: cm m B.f.

Vízmérce
„0” pontja:

±0,00 91,72

Hajózási
kisvízszint (HKV):

–6 91,66

Legnagyobb
hajózási vízszint
(LHV):

531 97,03

Kikötõ
mûködésének
lehetõsége:

2 cm-tõl – 539 cm-ig

Jelentkezési kötelezettség

Az érkezési jelentésnek tartalmaznia kell:

– a hajó nevét, jellegét, lajstromszámát, adatait és lo-
bogóját;

– a hajóvezetõ nevét;

– az érkezés idõpontját, a kikötõi tartózkodás célját
és várható idõtartamát;

– a hajó hordképességét, legnagyobb méreteit és
merülését;

– rakományának nemét és mennyiségét.

Az indulási jelentésnek tartalmaznia kell:

– a hajó nevét;

– indulási idõpontját;

– a hajó vezetõjének nevét;

– ha kirakás történt, a kirakás megkezdésének és be-
fejezésének idõpontját;

– ha berakás történt, a berakás megkezdésének és
befejezésének idõpontját, az áru nemét, mennyisé-
gét és a rendeltetési kikötõt;

– a hajó merülését.

Katona László s. k.,
ügyvezetõ igazgató
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ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

János Istvánné bonyhádi városi ügyészségi irodavezetõ 100468, valamint Kovács Andrásné Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei fõügyészségi fizikai alkalmazott eltulajdonított 130345 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztálya érvénytelenítette.



FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézete
szakvizsga-elõkészítõ tanfolyamot hirdet

A klinikai haematológiai szakvizsga-elõkészítõ tanfolyam a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Cent-
rum Belgyógyászati Intézet szervezésében megváltozott helyszínen Debrecenben, a DEOEC II. sz. Belgyógyászati Kli-
nika oktatótermében (és társintézetekben) kerül megrendezésre 2008. február 4–21. között haematológus és transzfú-
ziológus szakorvosjelöltek, valamint PhD hallgatók részére.

A tanfolyam ingyenes, kérésre térítés mellett szállást biztosítunk.
Szervezõk: Prof. dr. Udvardy Miklós és dr. Illés Árpád.
Információ és jelentkezés: DEOEC Belgyógyászati Intézet, tel.: 06 (52) 411-717/56592, fax: 06 (52) 323-984, e-mail:

aszoke@dote.hu.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. január 10–16.)

(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

6. 51. évfolyam L 6. szám (2008. január 10.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 12/2008/EK rendelete (2008. január 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 13/2008/EK rendelete (2008. január 9.) a 955/2005/EK rendelet által az Egyiptomból
származó rizsre vonatkozóan megnyitott vámkontingens keretében 2008. január 2-tõl 4-ig benyúj-
tott, behozatali engedély iránti kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható meghatározásáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/4/EK irányelve (2008. január 9.) a 94/39/EK irányelv módosításáról az el-
lési bénulás csökkentésére szánt takarmányok vonatkozásában1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Európai Parlament és Tanács

2008/29/EK:

* Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2007. december 18.) a költségvetési fegye-
lemrõl és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességérõl szóló, 2006. május 17-i
intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében történõ módosítá-
sáról

2008/30/EK:

* Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2007. december 18.) az európai globalizációs
alkalmazkodási alap mobilizálásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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7. 51. évfolyam L 7. szám (2008. január 10.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/22/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 19.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igaz-
gatása” általános program keretében a 2008–2013-as idõszakra az Európai Menekültügyi
Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagál-
lamok igazgatási és ellenõrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó
szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósá-
ga tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról [az értesítés
a C(2007) 6396. számú dokumentummal történt]

8. 51. évfolyam L 8. szám (2008. január 11.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 14/2008/EK rendelete (2007. december 17.) a visszatérítésben vagy egyéb támo-
gatásban részesülõ mezõgazdasági termékek kivitele során végzett ellenõrzésrõl szóló
386/90/EGK rendelet módosításáról

* A Tanács 15/2008/EK rendelete (2007. december 20.) a 2100/94/EK rendeletnek a közösségi
növényfajta-oltalmi bejelentés benyújtására való jogosultság tekintetében történõ módosí-
tásáról

A Bizottság 16/2008/EK rendelete (2008. január 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 17/2008/EK rendelete (2008. január 10.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 18/2008/EK rendelete (2008. január 10.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folyama-
tos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzíté-
sérõl

A Bizottság 19/2008/EK rendelete (2008. január 10.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/31/EK:

* A Tanács határozata (2007. december 6.) a Régiók Bizottsága egy francia póttagjának kine-
vezésérõl

2008/32/EK:

* A Tanács határozata (2007. december 6.) a Régiók Bizottsága egy belga tagjának és egy
belga póttagjának kinevezésérõl
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2008/33/EK:

* A Tanács határozata (2007. december 6.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kine-
vezésérõl

2008/34/EK:

* A Tanács határozata (2007. december 6.) a Régiók Bizottsága egy finn póttagjának kineve-
zésérõl

Bizottság

2008/35/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 8.) a Görög Köztársaságnak a fagyasztott tésztából ké-
szített pékáru címkézésére vonatkozó rendelettervezetérõl [az értesítés a C(2007) 6750. szá-
mú dokumentummal történt]

2008/36/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 10.) a hozzáadott fitoszterolt/fitosztanolt tartalmazó
rizsitalok 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként tör-
ténõ forgalomba hozatalának engedélyezésérõl [az értesítés a C(2008) 6. számú dokumen-
tummal történt]

9. 51. évfolyam L 9. szám (2008. január 12.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 20/2008/EK rendelete (2008. január 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 21/2008/EK rendelete (2008. január 11.) a 999/2001/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet X. mellékletének a gyorstesztek jegyzéke tekintetében történõ módosítá-
sáról1

* A Bizottság 22/2008/EK rendelete (2008. január 11.) a vágott juhtestek közösségi osztályo-
zási rendszerére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat)

* A Bizottság 23/2008/EK rendelete (2008. január 11.) az egységes légiközlekedés-védelmi
követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló
622/2003/EK bizottsági rendelet módosításáról1

A Bizottság 24/2008/EK rendelete (2008. január 11.) a tunéziai vámkontingens keretén belüli olí-
vaolaj-behozatali engedélyek kiállításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/37/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 14.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásá-
ban a felderítõ kutatás területén az „Ötletek” közösségi egyedi program igazgatásával meg-
bízott „Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége” létrehozásáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/38/KKBP együttes fellépése (2007. december 20.) az Európai Uniónak a
Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében folytatott
rendfenntartó missziójáról és annak a kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról
(EUPOL RD Congo) szóló 2007/405/KKBP együttes fellépés módosításáról

AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2008/39/IB:

* A Tanács határozata (2007. december 6.) Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról
szóló szerzõdés K.3. cikke alapján, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyrõl
és együttmûködésrõl szóló, 1997. december 18-i egyezményhez történõ csatlakozásáról

2008/40/IB:

* A Tanács határozata (2007. december 6.) Bulgáriának és Romániának az Európai Unióról
szóló szerzõdés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérõl
szóló egyezményhez, az 1996. szeptember 27-i jegyzõkönyvhöz, az 1996. november 29-i
jegyzõkönyvhöz és az 1997. június 19-i második jegyzõkönyvhöz történõ csatlakozásáról

10. 51. évfolyam L 10. szám (2008. január 12.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 8/2008/EK rendelete (2007. december 11.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a
kereskedelmi célú repülõgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös mûszaki
elõírások és közigazgatási eljárások tekintetében történõ módosításáról1

11. 51. évfolyam L 11. szám (2008. január 15.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 25/2008/EK rendelete (2008. január 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/41/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2007. december 10.) a Számvevõszék hét tagjának kinevezésérõl

2008/42/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2007. december 10.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy
olasz tagjának kinevezésérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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2008/43/EK:

* A Tanács határozata (2007. december 20.) a Régiók Bizottsága egy litván tagjának és egy
litván póttagjának kinevezésérõl

2008/44/EK:

* A Tanács határozata (2007. december 20.) a Régiók Bizottsága egy görög tagjának kineve-
zésérõl

2008/45/EK:

* A Tanács határozata (2007. december 20.) a Régiók Bizottsága egy német tagjának és egy
német póttagjának kinevezésérõl

Bizottság

2008/46/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 14.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásá-
ban a kutatás területén az „Emberek”, a „Kapacitások” és az „Együttmûködés” közösségi
egyedi programok egyes területeinek igazgatásával megbízott Kutatási Végrehajtó Ügy-
nökség létrehozásáról1

2008/47/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) a földimogyoró és a belõle készített termékek
aflatoxintartalmának kimutatására az Amerikai Egyesült Államok által végzett, kivitel
elõtti ellenõrzések jóváhagyásáról [az értesítés a C(2007) 6451. számú dokumentummal
történt]1

2008/48/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) az egyes harmadik országokból származó fotó-
zselatin-behozatalra vonatkozó, az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerint megállapított átmeneti egészségügyi és bizonyítványkiállítási szabályokról szóló
2004/407/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 6487. számú dokumentummal
történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatéríté-
sekre vonatkozó feltételek megállapításáról (kodifikált változat) szóló, 2007. november 21-i
1359/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 304., 2007. 11. 22.)

12. 51. évfolyam L 12. (2008. január 15.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/23/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 12.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében az
atlanti bioföldrajzi régió közösségi jelentõségû természeti területeit tartalmazó, elsõ alka-
lommal frissített jegyzék elfogadásáról [az értesítés a C(2007) 5396. számú dokumentum-
mal történt]

1EGT-vonatkozású szöveg
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2008/24/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 12.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a bo-
reális bioföldrajzi régió közösségi jelentõségû természeti területeit tartalmazó, elsõ alka-
lommal frissített jegyzék elfogadásáról [az értesítés a C(2007) 5402. számú dokumentum-
mal történt]

2008/25/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 13.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a
kontinentális bioföldrajzi régió közösségi jelentõségû természeti területeit tartalmazó, elsõ
alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról [az értesítés a C(2007) 5403. számú dokumen-
tummal történt]

2008/26/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 13.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a
pannon bioföldrajzi régió közösségi jelentõségû természeti területeit tartalmazó jegyzék el-
fogadásáról [az értesítés a C(2007) 5404. számú dokumentummal történt]

13. 51. évfolyam L 13. szám (2008. január 16.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 26/2008/EK rendelete (2008. január 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 27/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a Thaiföldön kívüli egyes harmadik or-
szágokból származó, a 07141091, 07141099, 07149011 és 07149019 KN-kód alá tartozó ter-
mékekre vonatkozó egyes éves vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérõl (kodifikált
változat)

A Bizottság 28/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a gabonaágazatban 2008. január 16-án alkal-
mazandó behozatali vámok megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/49/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 12.) a belsõ piaci információs rendszernek (IMI)
a személyes adatok védelme tekintetében történõ végrehajtásáról [az értesítés a C(2007)
6306. számú dokumentummal történt]1

2008/50/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 13.) az Aarhusi Egyezményrõl szóló 1367/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az igazgatási aktusok belsõ felülvizsgálata iránti
kérelmek tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapítá-
sáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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2008/51/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) az ICES IIa (közösségi vizek), IV és VIId öve-
zetben tölthetõ többletnapok Belgium számára történõ odaítélésérõl [az értesítés a C(2007)
6541. számú dokumentummal történt]

2008/52/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú
hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításá-
ról szóló 2004/452/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 6554. számú doku-
mentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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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

2846 Berettyóújfalu Város Önkormányzata (az önkormányzat
által fenntartott közintézmények világításának korsze-
rûsítése bérleti és vállalkozási konstrukcióban – K. É. –
20656/2007)

2851 Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és -tisztítás Megvalósí-
tását Célzó Önkormányzati Társulás (a „Dél-balatoni te-
lepülések szennyvízkezelése” tárgyú projekt elõkészí-
tése, vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. –
20401/2007)

2860 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (különféle
gyógyszerek és oltóanyagok beszerzése – K. É. –
20686/2007)

2865 Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
(aszód–hévízgyörki, gödöllõi–kerepesi, vác–csörögi hul-
ladéklerakó telepek rekultivációs és kiviteli terveinek el-
készítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzé-
se és a tervezõi mûvezetõi tevékenység ellátása – K. É. –
0487/2008)

2872 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [takarítás (higiénés, ápolási területek takarítá-
sa) (25204/07-10/48) – K. É. – 19648/2007]

2877 Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Közhasznú Tár-
saság (karbantartás a Jövõ Háza Központ Kht.-nál
– K. É. – 0327/2008)

2886 Magyar Turizmus Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(turisztikai kiadványok és promóciós eszközök nyomdai
kivitelezése – K. É. – 20784/2007)

2893 Vác Város Önkormányzata [Váci Távhõ Kft. fûtõmûvé-
ben (Vác, Vásártér) gázmotor üzemeltetése építési tevé-
kenységgel kiegészítve – K. É. – 20227/2007]

2898 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancsnok-
sága (mobil klímaberendezés beszerzése – K. É. –
20861/2007)

2903 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága [kikötõ-
ponton (úszómû) beszerzése – K. É. – 20871/2007]

2908 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (rúd-
lámpa, tachográf, digitális letöltõeszköz, digitális kiérté-
kelõszoftver beszerzése – K. É. – 20872/2007)

2914 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Székes-
fehérvár, Király sor 3. és a Tatabánya, Erdész u. F jelû
irodaépületek bõvítésének, belsõ átalakításának terve-
zése, kivitelezése – K. É. – 20824/2007)

2921 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(a Vám- és Pénzügyõrség állománya részére szolgálati
bakancs és thermoruházat szállítása – K. É. –
20873/2007)

2927 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (egyen-
ruházati termékek konfekcionálása – K. É. –
20875/2007)

2933 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (egyen-
ruházati férfi, nõi társasági cipõk beszerzése – K. É. –
20876/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás

megindítására

2939 Magyar Turizmus Zrt. (hirdetések és PR-anyagok megje-
lentetése a külföldi nyomtatott, elektronikus és közterü-
leti médiában – K. É. – 0319/2008)

Módosítás

2944 Földmérési és Távérzékelési Intézet módosítása (EOMA-
KMO-2 ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
0379/2008)



Visszavonás

2950 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. visszavonása (hul-
ladékelhelyezés – K. É. – 20470/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

2957 Fejér Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ gyermekvé-
delmi központja Székesfehérvár, Erzsébet úti telephe-
lyén létesítendõ 48 férõhelyes gyermekotthon kivitele-
zése, a létesítmény felépítése, valamint a használatba-
vételi engedély beszerzése – K. É. – 20899/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

2963 Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal (bútorok
beszerzése – K. É. – 20896/2007)

2965 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény (élelmiszerek, alapanyagok beszerzése
– K. É. – 0450/2008)

2970 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet (kézi mûszerek beszerzése – K. É. –
0268/2008)

2974 Karolina Kórház-Rendelõintézet, Mosonmagyaróvár (or-
vosi gép-mûszer beszerzése – K. É. – 20842/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

2978 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási
Szolgáltató Intézmény (EB-08 – élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 19895/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

2985 Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Peda-
gógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Tiszaújváros
(az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és
Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat részére élelmiszerek szállítá-
sa 2008. december 31-ig – K. É. – 20410/2007)

2993 Angyalföldi Média Közalapítvány (helyi közszolgálati te-
levízió-mûsor készítése heti legalább három alkalom-
mal – K. É. – 20374/2007)

2996 Bányavagyon-hasznosító Kht. [állami tulajdonú meddõ
szénhidrogénkutak kútkörzeteinek tájrendezése II.
(Bajánsenye, Hahót, Lovászi, Nagylengyel, Orta-
háza-18, Ortaháza-20) – K. É. – 20118/2007]

2997 Biokom Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (biztosítási
szolgáltatások a Biokom Pécsi Környezetgazdálkodási
Kft. részére – K. É. – 20149/2007)

3000 Budapest Kõbányai Önkormányzat (folyószámla-hitelke-
ret biztosítása – K. É. – 20274/2007)

3003 Budapesti Közlekedési Zrt. (14/T-141/2007. kiemelt pro-
jektek elõkészítése, lebonyolítása és minõségbiztosítá-
sának szakértõi támogatása A–B. rész – K. É. –
20445/2007)

3005 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME ÉL épület hõellátásának korszerûsítése – K. É. –
20280/2007)

3007 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME F épület I. lh. II. emelet 202/4 és 202/4a helyi-
ség felújítása, H épület alagsor 001/b mûhely felújítása
– K. É. – 20302/2007)

3008 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (egyenru-
házat kiegészítõ- és kellékanyagainak beszerzése paroli
– K. É. – 20127/2007)

3011 Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. (gépjármûbeszerzés keret-
megállapodás keretében – K. É. – 0606/2008)

3013 Diósd Község Önkormányzata (hulladékszállítás
– K. É. – 20865/2007)

3016 DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (biztosítási
szolgáltatások az ajánlatkérõ zártkörûen mûködõ víz-
mû részvénytársaságok részére – K. É. – 20148/2007)

3019 Észak-zalai Víz- és Csatornamû Zrt. (ajánlatkérõ sa-
ját gázolajkútjához gázolaj beszerzése – K. É. –
20119/2007)

3021 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornare-
konstrukciók tervezõi és engedélyeztetési tevékenysé-
gének ellátása IV. szakasz – K. É. – 20146/2007)

3043 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornák re-
konstrukciós munkáinak elvégzése IV. szakasz – K. É. –
20147/2007)

3046 Fõvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat [helyi adók in-
formációs rendszere (HAIR) 2008. évi üzemeltetése
– K. É. – 20245/2007]

3048 Gellénháza Község Önkormányzata (biomassza-erõmû –
tanulmányok és tervdokumentációk készítése – K. É. –
20121/2007)

3051 Hajdúsámson Város Önkormányzata [különféle élelmi-
szerek beszerzése (tej-tejtermék, mirelit termékek)
– K. É. – 20138/2007]

3053 Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség
(Szolnok, állami repülõtér HTO-telep környezetének
kármentesítése – K. É. – 20375/2007)

3056 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitelfelvé-
tel – bérlakás program – K. É. – 0530/2008)

3058 Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (biztosítási szolgálta-
tás: casco és gépjármû-felelõsségbiztosítás – K. É. –
20117/2007)

3060 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (ajánlatkérõ
kezelésében lévõ Budapest II., Csalogány u. 9–11. címen
található irodaépület gondnoksági és üzemeltetési fel-
adatainak ellátása – K. É. – 20125/2007)

480 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/4. szám



3063 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (integrált postai hálózat bõvítése – K. É. –
20334/2007)

3065 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (levélbélyegzõ gépek szállítása, üzembe helyezése,
kezelõk oktatása, továbbá opcionálisan karbantartási
és javítási, szerelési szolgáltatás biztosítása – K. É. –
20238/2007)

3067 MÁV Zrt. (hegesztõ-lángvágó szakmunkás, betanított
munkás és segédmunkás kikölcsönzése – K. É. –
20231/2007)

3069 Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Tár-
saság (téli síkosságmentesítés és hóeltakarítás – K. É. –
20139/2007)

3072 Monor Város Önkormányzata (Monor és környéke köz-
ponti orvosi ügyeleti ellátása – K. É. – 20144/2007)

3074 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (elõvárosi vasúthá-
lózat fejlesztési megvalósíthatósági tanulmány – K. É. –
20511/2007)

3077 Oktatási és Kulturális Minisztérium [ajánlatkérõ kultu-
rális intézményei, ill. többségi tulajdonában álló köz-
hasznú társaságok gazdálkodását támogató jelenleg
mûködõ SunSystems integrált pénzügyi információs
rendszer (PIR) üzemeltetése – K. É. – 20237/2007]

3079 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (nemzetközi
biztosításfelügyeleti konferencia rendezvényeinek le-
bonyolítása – K. É. – 20123/2007)

3081 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (42-48/2007 halottke-
zelés – K. É. – 20335/2007)

3083 Ráckeresztúr Község Önkormányzata (ajánlatkérõ intéz-
ményeiben közétkeztetés és szociális étkeztetés biztosí-
tása – K. É. – 20129/2007)

3085 Rendészeti Biztonsági Szolgálat (különféle élelmiszerek
beszerzése – K. É. – 20345/2007)

3088 Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (széles-
sávú hálózat kiépítése az ajánlatkérõ területén – K. É. –
19182/2007)

3090 Szabolcs Volán Zrt. (közforgalmú helyi autóbuszjáratok
alvállalkozásban történõ üzemeltetése – K. É. –
20442/2007)

3092 Területi Kórház, Mátészalka [1 évre szükséges gyógysze-
rek, infúziók és tápszerek leszállítása (4315/Mátészal-
ka/07.) – K. É. – 20264/2007]

3095 Veszprém Megyei Önkormányzat (140 millió forint rulí-
rozó hitel felvétele 2008. január 27-tõl a Csolnoky Fe-
renc Kórház-Rendelõintézet adósságállományának ke-
zelése és a költségvetés likviditásának biztosítása érde-
kében – K. É. – 20279/2007)

3097 Zalabér Község Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. –
20277/2007)

3100 Zalaszentgrót Város Önkormányzata (parkfenntartási
munkálatok – K. É. – 20130/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

3105 Albertirsa Város Önkormányzata (hitelszerzõdés ajánlat-
kérõ fejlesztési beruházásainak megvalósítása érdeké-
ben – K. É. – 20143/2007)

3106 Dunabogdány Község Önkormányzata [Dunabogdány te-
rületén turisztikai kerékpárút építése (EV-nyomvonal)
– K. É. – 19968/2007]

3108 Hatvani Közétkeztetési Nonprofit Kft. (élelmiszerek be-
szerzése – K. É. – 19967/2007)

3112 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel Plusz
VI. csomag – K. É. – 20440/2007)

3114 Nyírfruct Szövetkezet (hûtõház építése II. – K. É. –
20313/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

3116 Albertirsa Város Önkormányzata (Sallai Imre és Erkel Fe-
renc utcák útburkolat-megerõsítési munkái – K. É. –
19109/2007)

3116 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat Kórháza, kórtermi ágyak
– K. É. – 0241/2008)

3117 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat Kórháza Izsáki úti tömbjének át-
alakítása – K. É. – 0254/2008)

3118 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Bácsalmás fejlesz-
tése – K. É. – 0357/2008)

3119 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (útépí-
tés, útfelújítás, valamint parkolófelújítás kivitelezése
– 3., 4., 10., 11. rész – K. É. – 20631/2007)

3120 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[épületburkoló (05Ua077) – K. É. – 19863/2007]

3121 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ [7.-8.
osztályos felzárkóztató + parkgondozó (05Ua111)
– K. É. – 19864/2007]

3121 Budapest Fõváros Levéltára (Pest Szabad Királyi Város
Szépítõ Bizottmánya tervanyagának és Ybl Miklós ter-
veinek digitalizálása – K. É. – 19537/2007)

3122 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(irodaszer és fénymásoló papír beszerzése a 2007. évre
– K. É. – 0463/2008)

3122 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat [Leonardo da Vin-
ci utca 33. sz. épület lebontása (1 db épület) – K. É. –
19729/2007]

3123 Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc–Pestszentimre
Önkormányzata (Városkép címû önkormányzati újság
nyomdai munkálatai – K. É. – 19569/2007)

3124 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (szenny-
vízcsatorna-építések – K. É. – 19528/2007)

3124 Budapesti Közlekedési Zrt. (villamos jármûvekhez fék-
betét szállítása – K. É. – 19207/2007)
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3125 Budapesti Közlekedési Zrt. [autóbusz jármûvekhez fék-
betét szállítása (63/T-47/a/2005) – K. É. – 19212/2007]

3126 Budapesti Közlekedési Zrt. [autóbusz és trolibusz-
jármûvekhez fékbetét szállítása (63/T-47/c/2005)
– K. É. – 19211/2007]

3127 Budapesti Közlekedési Zrt. [HÉV-jármûvek tárcsafék-
jeihez fékbetét szállítása (63/T-47/e/2005/) – K. É. –
19113/2007]

3127 Budapesti Közlekedési Zrt. [HÉV-jármûvekhez
BSI osztott féktárcsa és alkatrészeinek szállítása
(63/t-47/F/2005) – K. É. – 19208/2007]

3128 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gaz-
dasági és Mûszaki Fõigazgatóság (takarítási szolgáltatá-
sok – K. É. – 19725/2007)

3129 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest XIV., Eg-
ressy út 113. – K. É. – 19476/2007)

3129 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Füredi kapu la-
kópark I. ütem hõközpont és távvezeték építése
– K. É. – 19404/2007)

3130 Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (Vác és Szentendre,
szennyvíztisztító telepeken víztelenített szennyvíziszap,
homokfogó és rácsszemét szállítása és elhelyezése
– K. É. – 19217/2007)

3131 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft. (el-
osztóhálózati létesítés-rekonstrukció I. – K. É. –
18307/2007)

3133 Fejér Megyei Szent György Kórház (szemlencsék 1 éves
idõtartamra – K. É. – 19653/2007)

3134 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület, Jó-
zsef Attila-ltp. növényeinek beszerzése a 2005–2007.
évekre – K. É. – 19541/2007)

3135 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület, Jó-
zsef Attila-ltp. növényeinek beszerzése a 2005–2007.
évekre – K. É. – 19539/2007)

3135 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornák re-
konstrukciójának tervezése – K. É. – 19218/2007)

3136 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XII. ker. Tóth Lõrinc
u. (Orbánhegyi út–Tóth L. u. 36. között) csatornare-
konstrukció – K. É. – 19219/2007]

3136 Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(Flórián téri üzletközpont vegyszeres tûzkár-mentesí-
tési feladatainak ellátása – K. É. – 19151/2007)

3137 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (betegek
teljes étkezésének biztosítása 700 fekvõbeteg/nap és
a dolgozók étkezésének biztosítása – K. É. –
19494/2007)

3138 Gazdasági-Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet, Sza-
badszállás (élelmiszer-beszerzés/06/GAMESZ és
06/II/GAMESZ – K. É. – 0419/2008)

3139 Gödöllõ Város Önkormányzata (csapadékvíz-elvezetõ
rendszer bõvítése – K. É. – 19886/2007)

3140 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyógy-
szerek beszerzése – K. É. – 19739/2007)

3140 Gyömrõ Város Önkormányzata (bölcsõde bõvítése
– K. É. – 16347/2007)

3141 Gyõrhõ Gyõri Hõszolgáltató Kft. (Gyõr, ipari parki Mol
gázátadó állomás és a Gyõrhõ Kft. Rozgonyi úti telep-
helye közötti gázvezeték megépítése – K. É. –
19637/2007)

3142 Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ (angol nyelv-
bõl államilag elismert kétnyelvû alapfokú C típusú
nyelvvizsgára felkészítõ képzés – K. É. – 19746/2007)

3142 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (különleges minõségû alkohol beszerzése
– K. É. – 19074/2007)

3143 Jászberény Város Önkormányzata (Gyöngyösi úti közös
gyalog- és kerékpárút építése – K. É. – 19526/2007)

3144 Komárom Város Önkormányzata (játszótér kiépítése,
játszószerek és ütéscsillapító burkolatok beszerzése a
Virág utcában – K. É. – 19145/2007)

3144 Komárom Város Önkormányzata (burkolatfelújítás kivi-
telezése Szõny és Molaj városrészek területén, a Virág,
Magtár, Iskola, Dózsa Gy., Hága L. és Vegyész utcák-
ban – K. É. – 19146/2007)

3145 KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola
(számítástechnikai eszközök beszerzése – K. É. –
19104/2007)

3145 KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola
(oktatási és demonstrációs eszközök beszerzése
– K. É. – 19101/2007)

3146 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (az Ipoly folyó két holtága revitalizációjának vég-
rehajtása, két hallépcsõ párhuzamos megépítésével
– K. É. – 19538/2007)

3147 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-83/C
Csengeri Határõrizeti Központ épületének felújítása
– K. É. – 19080/2007)

3147 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (szállítási
keretmegállapodás irodabútorok szállítására és kap-
csolódó szolgáltatások teljesítésére – K. É. –
19242/2007)

3148 Magyar Közút Kht. (ÚT 2-3.301:2006 Útügyi mûszaki
elõírásnak megfelelõ AB-5, AB-8, AB-12, JU 12, JU 20,
JU 35, K 20 típusú, ill. az új szabvány szerint ezen asz-
falttípusokkal egyenértékû melegaszfalt beszerzése
– K. É. – 19419/2007)

3150 Magyar Posta Zrt. (OLK levélfeldolgozó rendszerének a
részét képezõ IRV-, valamint FSM-berendezések bõví-
tése – K. É. – 19570/2007)

3150 Mátrai Erõmû Zrt. (külfejtéses bányabeli meddõ-, vala-
mint szénszállító, illetve erõmûvi szén-, valamint per-
nyeszállító berendezéseken üzemelõ szállítószalag-
görgõk szállítása – K. É. – 19492/2007)

3155 Mátranovák Község Önkormányzata (Mátranovák
és Mátraterenye szennyvízközmû-építése – K. É. –
19471/2007)

3155 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (egyéb gépek és berendezések kenõanyagai
– K. É. – 19736/2007)

3156 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (ajánlatkérõ hagyományos dízelmotoros von-
tató jármû motor- és hajtómûolaj-beszerzése – K. É. –
19486/2007)
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3157 MÁV Zrt. (épületszerkezeti karbantartási munkák
– K. É. – 19734/2007)

3158 MÁV Zrt. (Dömsöd, felvételi épület homlokzat- és tetõ-
karbantartása, Bp.-Keleti pu., Taksony blokkmeste-
ri épület homlokzat- és tetõkarbantartása – K. É. –
19086/2007)

3159 MÁV Zrt. (Miskolc, Kinizsi u.1/a MÁV Oktatási Fõnök-
ség tanmûhelyén tetõfedéscsere, gödöllõi felvételi épü-
let, Miskolc-Tiszai pu. – K. É. – 19089/2007)

3160 MÁV Zrt. (Debrecen központi üzemi épület tetõszigete-
lése, Kisújszállás blokkmesteri szakasz homlokzatkar-
bantartása – K. É. – 19090/2007)

3161 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (szigetelt sín, valamint automata sorompó al-
katrészeinek gyártása – K. É. – 19871/2007)

3162 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (nyomdai termékek
elõállítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások az
MFB Zrt. részére – K. É. – 19728/2007)

3162 MIFÛ Miskolci Fûtõerõmû Kft. (a Miskolci Kombinált
Ciklusú Fûtõturbinás Erõmû tervezésére, kivitelezésé-
re, a gázturbina-generátor gépcsoport és a gõzturbi-
na-generátor gépcsoport hosszú távú karbantartása
– K. É. – 19568/2007)

3163 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Lahn-patak revitalizációjának kiegészítõ építési
munkái – K. É. – 19740/2007)

3164 Paksi Atomerõmû Zrt. (PA Zrt. által mûködtetett villa-
mos forgógépek karbantartása 2007–2009. közötti idõ-
szakban – K. É. – 0517/2008)

3165 Paksi Atomerõmû Zrt. (ajánlatkérõ 1-4. blokki tech-
nológia kondenzátorok felújítása – K. É. – 18645/2007)

3166 Pannon Egyetem (tájékoztató gázkromatográf beszerzé-
se tárgyában kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
0515/2008)

3166 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (veszélyes hulladék
– K. É. – 19808/2007)

3167 Szegedi Tudományegyetem (az intézményben keletke-
zett textíliák, munka- és védõruhák fertõtlenítõ mosá-
sa, javítása, vasalása, szállítása – K. É. – 19531/2007)

3167 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (1 db
Audi A4 2.0 T FSI quattro típusú személygépkocsi be-
szerzése – K. É. – 19742/2007)

3168 Víziközmû Beruházást Lebonyolító Intézményi Társulás,
Füzér (hegyközi települések ivóvízminõségének javítása
regionális rendszer kiépítésével beruházás kivitelezése
– K. É. – 19810/2007)

3169 Zelion Pharma Kft. (mirtazapine antidepresszáns generi-
kus készítmény új, hatékonyabb utat jelentõ molekula-
szintézisének megvalósítása, alap gyógyszer-tech-
nológiai fejlesztés kidolgozása – K. É. – 20468/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

3171 Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc–Pestszentimre
Önkormányzata (szennyvízcsatorna kiépítése – K. É. –
0641/2008)

3172 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata [Kos-
suth utca (Berzsenyi út és Kisfaludy u. közötti sza-
kasz) burkolatépítési munkáinak kivitelezése – K. É. –
18587/2007]

Helyesbítés

3173 Békés Megyei Bíróság helyesbítése (a Közbeszerzési Ér-
tesítõben 2007. december 28-án, K. É. – 19901/2007 szá-
mon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásá-
nak helyesbítése – K. É. – 0456/2008)

3173 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata he-
lyesbítése (hibaelhárítás és karbantartás – K. É. –
0789/2008)

3173 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-
Rendelõintézet helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ-
ben K. É. – 19478/2007 számon megjelent egyszerû eljá-
rás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
0749/2008)

3174 Magyar Államkincstár helyesbítése (Pécs, építési beruhá-
zás – K. É. – 0769/2008)

3174 Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása helyesbítése (a
Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 2-i számában,
K. É. – 20074/2007 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése – K. É. – 0263/2008)

3174 Tárnok Nagyközség Önkormányzata helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõben 2007. december 21-én megje-
lent, K. É. – 19103/2007 számú egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 0347/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 8. számának (2008. január 18.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

3185 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M1 Hegyeshalom/2008.
– K. É. – 0554/2008)

3190 APEH Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága, Szeged, Bocskai
u. 14. szám alatti A, B, C jelû épületek komplex ener-
getikai javítását biztosító felújítása – K. É. –
20833/2007)

3197 APEH Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH
Kiemelt Adózók Igazgatósága, 1077 Budapest, Dob
u. 75–81. szám alatti épületegyüttesben lévõ konferen-
ciaterem felújítása, korszerûsítése, akadálymentesítése
– K. É. – 20834/2007)

3203 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (rekultiváció TA 012 – K. É. – 0470/2008)

3209 Magyar Közút Kht. (ROP ajánlati felhívás – K. É. –
0007/2008)

3228 Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szak-
iskola, Balassagyarmat (ajánlattételi felhívás a Mikszáth
Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
élelmiszer-ellátásához szükséges I. osztályú minõségi
követelményeknek megfelelõ élelmi anyagok szállításá-
ra – K. É. – 0265/2008)

3237 Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum új észak-magyarországi tájegységének építése
– K. É. – 0294/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

3243 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (az APEH személyi
állományának adatait kezelõ integrált humánerõfor-
rás-gazdálkodást támogató számítógépes szoftver szál-
lítása, rendszerbe állítása és kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése – K. É. – 20948/2007)

3248 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (nagy teljesítmé-
nyû tárolórendszerek – K. É. – 0453/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

3255 Ózd Város Önkormányzata (az ózdi Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskola pótlása vállalkozási
szerzõdés keretében tárgyú eljárás részvételi felhívása
– K. É. – 19963/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

3262 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (megvalósíthatósági ta-
nulmány, engedélyezési terv és kiviteli terv készítése,
építési engedély megszerzése – K. É. – 20448/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

3268 Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
(õrzés-védelmi feladatok és parkolóüzemeltetés
– K. É. – 20107/2007)

3272 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (három
intézmény objektumai õrzés-védelmi és portaszolgálati
feladatainak ellátása – K. É. – 20905/2007)

3277 Nagykõrös Város Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. –
19712/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

3283 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház (in-
kontinencia pelenkanadrág vásárlása, BZSK-24/2007
– K. É. – 19638/2007)

3286 Gárdony Város Önkormányzata (parkfenntartási mun-
kák elvégzése Gárdony és Agárd területén – K. É. –
0291/2008)

3290 Halásztelek Nagyközség Önkormányzata (nyílászárócse-
re – K. É. – 0333/2008)

3294 Ikervári Általános Mûvelõdési Központ (élelmiszerek
2008. március 1-jétõl 2009. február 28-ig tartó folyama-
tos szállítása – K. É. – 0576/2008)

3298 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(robottechnikai eszközök beszerzése – K. É. –
0282/2008)

3302 Kunhegyes Város Önkormányzata (karbantartási anyag
a Kunhegyes Városért Közalapítvány részére – K. É. –
20891/2007)

3306 Magyar Nemzeti Bank (belsõ használatú általános és spe-
ciális adminisztrációs anyagok leszállítása – K. É. –
0423/2008)

3313 Országos Gyógyszerészeti Intézet (rackszekrénybe tele-
pített adattároló és adatmentõ egységek – rackszek-
rénnyel együtt történõ beszerzése elektronikus adatok
tárolásához, mentéséhez – K. É. – 20140/2007)

3317 Országos Gyógyszerészeti Intézet (szünetmentes tápegy-
ség beszerzése folyamatos áramellátás biztosításához és
túlfeszültség-védelemhez – K. É. – 20141/2007)
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Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

3323 Albertirsa Város Önkormányzata (Albertirsa város
sportcentrumának építése – K. É. – 0018/2008)

3328 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (iskola bõvítéses
rekonstrukciója, valamint tanuszoda létesítése – K. É. –
20281/2007)

3333 Magyar Közút Kht. (ipari gázok szállítása 2008–2010.
– K. É. – 0672/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

3338 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Heté-
nyi Géza Kórház-Rendelõintézet rendelõintézeti re-
konstrukciója, kivitelezõ kiválasztása – K. É. –
0915/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

3344 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (UNIMOG/2007. – K. É. –
0648/2008)

3346 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gépjármûvek, utánfutók
karbantartása – II/2007 – K. É. – 20633/2007)

3349 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány (vegysze-
rek beszerzése – K. É. – 20465/2007)

3352 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (Budapest I. kerület, Szalag
u. 18. szám alatti épület komplett felújítása, építõmeste-
ri, szakipari, gépészeti és villamos munkálatokat is be-
leértve – K. É. – 20489/2007)

3354 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (NAF/KÖF transz-
formátor beszerzése – K. É. – 20613/2007)

3356 Budapesti Közlekedési Zrt. (kelet–nyugati metróvonal
felújítása IV. ütem: Stadionok, Pillangó utca, Örs vezér
tere metróállomások és vonalszakaszok felújítása, ki-
egészítõ építési munkák – K. É. – 20449/2007)

3360 Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (virágkötészeti szol-
gáltatások – K. É. – 0816/2008)

3362 Debreceni Egyetem [IKIR-rendszer továbbfejlesztése és
kiterjesztése (SG-370.) – K. É. – 0797/2008]

3365 Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Tár-
sulat (Parád, Pál-bükki patak völgyében létesítendõ zá-
portározó megépítése – K. É. – 0249/2008)

3367 ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. (kisfogyasztói csatlakozó-
in és fogyasztásmérõ helyein végzendõ munkák
– K. É. – 20603/2007)

3375 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IX. kerület, Ha-
jóállomás utca–Kvassay Jenõ út keresztezõdésében
(hrsz.: 38386/7) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
20575/2007]

3378 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház (kar-
diovaskuláris fogyóanyagok és stentek beszerzése, Fe-
besz 27. – K. É. – 0062/2008)

3381 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház (kardio-
lógiai szakrendelés teljes körû ellátása, BZSK-15/2007.
– K. É. – 20932/2007)

3383 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszer
2008/01 Virág – K. É. – 0075/2008)

3389 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (4311/Szent
Imre/07. CT-készülék beszerzése – K. É. – 20588/2007)

3391 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (aktívszénszûrõk szûrõanyagá-
nak cseréje – K. É. – 20534/2007)

3394 Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedély-
betegek Otthona (élelmiszerek szállítása – K. É. –
20925/2007)

3399 Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Zeneiskola, Báta-
szék (Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola 2008.
évi élelmiszer-beszerzése – K. É. – 0055/2008)

3404 Kiskõrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskõrösi és Csá-
szártöltési Idõsek Otthona (ajánlatkérõ kiskõrösi és csá-
szártöltési telephelyen mûködõ otthon bentlakói részé-
re közétkeztetés folyamatos biztosítása – K. É. –
20527/2007)

3406 Kiskunmajsa Város Önkormányzata (Kiskunmajsai Kistér-
ség Járóbeteg-Szakellátó Intézet építési engedélyezési
tervdokumentációja elkészítése – K. É. – 20920/2007)

3409 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat [Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála
Kórháza (2800 Tatabánya, II., Dózsa György u. 77.) ré-
szére biztonsági õrszolgálati szolgáltatás nyújtása
– K. É. – 0229/2008]

3411 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság [õrtelepek (Báta, Dombori) szolgálati lakásának te-
tõ- és épületfelújítása – K. É. – 0819/2008]

3414 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (választási projektmenedzselési, adminiszt-
rációs és dokumentációs szolgáltatás biztosítása a 2008.
évi országos népszavazás elõkészítése és lebonyolítása
során – K. É. – 0638/2008)

3417 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (UMFT-bõl
támogatott projektek keretében lefolytatandó közbe-
szerzésekkel kapcsolatos, az EKKE tevékenységét segítõ
szakértõi tanácsadás – K. É. – 20069/2007)

3420 Magyar Közút Kht. (személy- és kishaszongépjármûvek
tartós bérlete és kapcsolódó flottakezelési szolgáltatá-
sok – K. É. – 0058/2008)

3424 Magyar Közút Kht. (utalványok, illetve az utalványt
helyettesítõ elektronikus pénzeszközök beszerzése a
Magyar Közút Kht. részére a 2008. évre – K. É. –
20811/2007)

3426 Magyar Nemzeti Bank (SAP R/3 rendszer üzemeltetésé-
nek támogatása – 300 embernap munkavégzési
mennyiségben – K. É. – 0077/2008)

3428 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (2 db szkenner szállítása – K. É. – 19274/2007)

3431 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (foglalkozás-egészségügyi alapellátás – K. É. –
20597/2007)
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3433 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (vevõiszerzõdés-nyilvántartó rendszer – K. É. –
20931/2007)

3436 Magyar Üzletemberképzõ Szakközépiskola (laptopok,
szerver beszerzése és wireless hálózat kiépítése
– K. É. – 20789/2007)

3438 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (230 db hiva-
tali gépkocsi kötelezõ felelõsségbiztosítása – K. É. –
19205/2007)

3440 Mezõkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás (orvosi ügye-
leti ellátás – K. É. – 0061/2008)

3443 Mezõkövesdi VG Zrt. (hulladékszállító-gyûjtõ célgép
adásvétele – K. É. – 0053/2008)

3445 Nagybajom Város Önkormányzata (ajánlatkérõ Csoko-
nai Vitéz Mihály Általános Iskola, Speciális Szakiskola
és Diákotthonában mûködõ fõzõkonyha és ebédlõ üze-
meltetése – K. É. – 0078/2008)

3447 Napközi Otthonos Óvoda, Tiszaújváros (a napközi ottho-
nos óvoda számára I. osztályú élelmiszerek szállítása
2008. december 31-ig – K. É. – 20488/2007)

3454 Nemzeti Hírközlési Hatóság (Rohde & Schwarz gyárt-
mányú ARGUS-szoftverrendszer upgradeje, hard-
vereszközök szállítása, cseréje – K. É. – 20626/2007)

3456 Nyírbátor Város Önkormányzata (Nyírbátor, Gyulaji–
Táncsics–Bóni utcák közötti terület út- és közmûellátá-
sa – K. É. – 20912/2007)

3458 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (digitális
röntgen- és foszforlemezkiolvasó-berendezés beszerzé-
se – K. É. – 20520/2007)

3460 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Fõigazgatóság
Gazdasági Ellátó Igazgatóság (az ORFK Rendõrség-
történeti Múzeum 2008. évi mûködtetéséhez munka-
erõ-kölcsönzés – K. É. – 20812/2007)

3463 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (4247/Gyõr/07 labor-
diagnosztikumok – K. É. – 20625/2007)

3466 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [a Radioaktív Hul-
ladékokat Kezelõ Közhasznú Társaság (RHK Kht.) által
üzemeltetett tárolók õrzés-védelmi biztonságtechnikai
rendszereinek karbantartása 2008–2010. – K. É. –
0057/2008]

3468 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [kiégett kazetták
átmeneti tárolója (KKÁT) villamos és gépészeti beren-
dezéseinek karbantartása 2008-ban – K. É. –
0069/2008]

3471 Sándorfalva Város Önkormányzata (belterületi ingatlan
adásvétele – K. É. – 20624/2007)

3473 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (tájékoztató
Sopron megyei jogú város és intézményei 2008. évi vil-
lamosenergia-beszerzési eljárásának eredményérõl
– K. É. – 0235/2008)

3476 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sopron me-
gyei jogú város polgármesteri hivatala részére integrált
gazdálkodási rendszer kialakítása – K. É. – 0323/2008)

3478 Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás (háziorvosi ügye-
letben ápolói, gépkocsivezetõi, takarítás-fertõtlenítési
szolgáltatások biztosítása – K. É. – 20611/2007)

3481 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (Siemens karb. – K. É. –
0855/2008)

3484 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (ETK-mér-
nöktender – Szeged városi elektromos közösségi közle-
kedés rekonstrukciója és fejlesztése projektmérnöki ta-
nácsadás és mûszaki lebonyolítás – K. É. – 20622/2007)

3485 Szentendre Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közigaz-
gatási területén parkfenntartási, valamint zöldfelü-
let-fenntartási munkák elvégzése – K. É. – 20604/2007)

3488 Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
(élelmiszerek beszerzése – K. É. – 20623/2007)

3489 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2007. – Egyenlõ
Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében, Ja-
vuló Esélyek Magyarországon címû kiadvány nyomdai
munkáinak elvégzése – K. É. – 20930/2007)

3491 Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcika (Szociális
Szolgáltató Központ, Kazincbarcika tájékoztatója az
eljárás eredményérõl – K. É. – 20709/2007)

3501 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (bank-
számlaszerzõdés – K. É. – 20813/2007)

3504 Társasház MÁV-Landler-lakótelep 1010–1011. Épület
(iparosított technológiával épített Társasház
MÁV-Landler-lakótelep 1010–1011. épületek energia-
megtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. –
20260/2007)

3507 Területi Kórház, Berettyóújfalu (4287/Berettyóújfalu/07
„Élelmiszerek” – K. É. – 20786/2007)

3510 Tiszaroff Község Önkormányzata (szennyvízcsatornahá-
lózat-bõvítés Tiszaroff és Tiszagyenda településeken
– K. É. – 20536/2007)

3512 Vértes Volán Zrt. (üzemanyag beszerzése 2008–2010.
– K. É. – 0014/2008)

3513 XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Kht.
(4322/XVI.Ker./07 felnõttorvosi ügyeleti szolgáltatás
– K. É. – 20694/2007)

3516 Zala Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs
Intézete és Otthona (élelmezési anyagok beszerzése
– K. É. – 0073/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

3524 MÁV Zrt. (a MÁV Zrt. érdekében hivatalosan külföld-
re utazók és családtagjaik keretnapos utasbiztosítása
– K. É. – 0060/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

3526 Baja, Varsa U. 10–16. Sz. Alatti Lakóközösség (az iparo-
sított technológiával épült lakóépületek energiatakaré-
kos felújításának kivitelezési munkái átalányáras vál-
lalkozási szerzõdés alapján – K. É. – 20509/2007)

3526 Bakonyszentkirály Község Önkormányzata (Bakony-
szentkirály, Németfalu, Templom, Jókai, 538 hrsz.-ú
utcák burkolatfelújítása – K. É. – 20638/2007)

3527 Balaton Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok alvál-
lalkozásban történõ üzemeltetése – K. É. – 19273/2007)
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3527 Barcs Város Önkormányzata (Dráva Völgye Középiskola
és Kollégium épületeinek az intézmény mûködése köz-
beni rekonstrukciója – K. É. – 20643/2007)

3528 Békés Megyei Bíróság (Békés Megyei Bíróság három
épületének takarítási szolgáltatása – K. É. –
20644/2007)

3529 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[cukrász (05Ua049) – K. É. – 19892/2007]

3530 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[kárpitos (06Ua018) – K. É. – 19891/2007]

3530 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[asztalos (06Ua017) – K. É. – 19889/2007]

3531 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[szárazépítõ (05Ua128) – K. É. – 19897/2007]

3531 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[gyümölcstermelõ (05Ua134) – K. É. – 19872/2007]

3532 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[masszõr (gyógy) (05Ua132) – K. É. – 19899/2007]

3532 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[analitikai laboráns (05Ua150) – K. É. – 19888/2007]

3533 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ [ke-
reskedõ-vállalkozó (06Ua033) – K. É. – 19900/2007]

3533 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ [bá-
dogos-épületbádogos (05Ua079) – K. É. – 19896/2007]

3534 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[szociális gondozó és ápoló (05Ua148) – K. É. –
19873/2007]

3534 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[szociális gondozó és ápoló (05Ua072) – K. É. –
19894/2007]

3535 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[szociális gondozó és ápoló (05Ua085) – K. É. –
19868/2007]

3536 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[szociális gondozó és ápoló (05Ua086) – K. É. –
19870/2007]

3536 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[szociális gondozó és ápoló (05Ua149) – K. É. –
19887/2007]

3537 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ
[ács-állványozó, fapadlózó és burkoló (05Ua129)
– K. É. – 19898/2007]

3537 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ [7.,
8. osztályos felzárkóztató + könnyûgépkezelõ (05U-
a112) – K. É. – 19867/2007]

3538 Budapest II. Kerületi Önkormányzat Intézményeit Ellátó
Igazgatóság (INTELIG) [óvodák, általános és középisko-
lák, valamint szociális intézmények közétkeztetési fel-
adatainak ellátása – K. É. – 18537/2007]

3539 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (zöldfelületek fejlesztése, felújítása, bõvítése,
utcabútorok kihelyezése a Budapest fõváros V. kerület,
Hercegprímás utca és Zrínyi utca közigazgatási terüle-
tén – K. É. – 19451/2007)

3540 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Szt. Gellért
gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukciója, kiviteli tervdo-
kumentáció elkészítése – K. É. – 19466/2007)

3541 Budapesti Közlekedési Zrt. [ZF A-131 futómûvekhez
fékbetét szállítása (63/T-47/b/2005) – K. É. –
19149/2007]

3541 Budapesti Közlekedési Zrt. (fagyálló folyadékkoncentrá-
tum szállítása 12 hónapra – K. É. – 20064/2007)

3542 Budapesti Közlekedési Zrt. (3248 sm tömbsín szállítása
az 1-es, a 14-es, a 17-es és 69-es villamoshoz – K. É. –
20045/2007)

3543 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[egyetem területén új vízmérõakna építése (15 m3)
– K. É. – 20304/2007]

3543 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME informatikai épület teljes körû üzemeltetése
– K. É. – 19823/2007)

3544 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Vá-
sárhelyi Pál Kollégium hõközpont-korszerûsítési mun-
kái – K. É. – 20309/2007)

3544 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[északi terület külsõ tûzivízhálózata felújítása I. ütem
(150 m) – K. É. – 20308/2007]

3545 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[könyvtár épülete külsõ esõvíz-elvezetõ csatornájának
felújítása (120 m) – K. É. – 20306/2007]

3546 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [Ba-
ross Gábor Kollégium homlokzati nyílászárócsere ki-
vitelezési munkái (összesen 90 m2) – K. É. –
20307/2007]

3546 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gaz-
dasági és Mûszaki Fõigazgatóság (BME takarítási szol-
gáltatások – III–IV. rész HUNÉP-Uniszol Zrt. – BME
Fizikai-Kémiai Tanszék és BME OMIKK helyiségei-
ben – K. É. – 19318/2007)

3547 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok kialakítá-
sának tervezési munkái, összesen 70 db hõközpontban
– II. részajánlat – K. É. – 0691/2008)

3548 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok kialakítá-
sának tervezési munkái, összesen 70 db hõközpontban
– III. részajánlat – K. É. – 0692/2008)

3548 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok kialakítá-
sának tervezési munkái, összesen 70 db hõközpontban
– IV. részajánlat – K. É. – 0697/2008)

3549 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok kialakítá-
sának tervezési munkái, összesen 70 db hõközpontban
– K. É. – 0689/2008)

3550 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok kialakítá-
sának tervezési munkái, összesen 70 db hõközpontban
– VII. részajánlat – K. É. – 0720/2008)

3550 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok kialakítá-
sának tervezési munkái, összesen 70 db hõközpontban
– VI. részajánlat – K. É. – 0712/2008)

3551 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok kialakítá-
sának tervezési munkái, összesen 70 db hõközpontban
– VIII. részajánlat – K. É. – 0724/2008)

3551 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpontok kialakítá-
sának tervezési munkái, összesen 70 db hõközpontban
– V. részajánlat – K. É. – 0706/2008)
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3552 Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése (Budapest III.,
Ipartelep u. 64.) – K. É. – 19474/2007]

3553 Budapesti Történeti Múzeum [régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása (Budapest III.,
Polgár u. 8–10.) – K. É. – 20108/2007]

3553 Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése (Budapest III.,
Enõd u. hrsz.: 23111/1) – K. É. – 19475/2007]

3554 Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése (Budapest III. kerü-
let, Hajógyári-sziget) – K. É. – 19472/2007]

3554 Budapesti Történeti Múzeum [megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése (Budapest XI. kerü-
let, Október 23. u.–Kõrössy u.–Váli u.–Bercsényi u.)
– K. É. – 19473/2007]

3555 Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (különféle gyógy-
szerek, magisztrális készítmények beszerzése 430 tétel-
sorban – K. É. – 20649/2007)

3555 Csepreg Város Önkormányzata (Nádasdy u. 437 hrsz.-on
létesítendõ többfunkciós, komplex közösségi célokat is
szolgáló 21 tantermes általános iskola – K. É. –
0543/2008)

3556 Csesznek Község Önkormányzata (Csesznek, Wathay ut-
ca burkolatfelújítása a 0+660–0+840 km-szelvények
között – K. É. – 20652/2007)

3557 Csongrád Megyei Önkormányzat (fogyatékosotthon lé-
tesítésénél mûszaki ellenõrzés végzése – K. É. –
20109/2007)

3557 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. (Cegléd, Malom tér 3. sz. alatti általános iskola
épületátalakítási és -felújítási munkái a kiviteli tervek
elkészítésével – K. É. – 19215/2007)

3558 Dorogi Városüzemeltetési Kht. (ajánlatkérõ feladatába
tartozó közterületi parkok, közterületek fenntartási
munkái – K. É. – 20657/2007)

3558 Duna Televízió Zrt. (ajánlatkérõ mûsorának ausztráliai
sugárzása – K. É. – 19319/2007)

3559 Duna Televízió Zrt. [digitális mûholdas fellövõszett be-
szerzése (DSNG) – K. É. – 20661/2007]

3560 ESZA Kht. (HEFOP/2.3.1-05/1 Hátrányos helyzetû em-
berek alternatív munkaerõ-piaci képzése és foglalkozta-
tása, illetve a HEFOP/2.3.2-05/1 Fejlesztésközpontú al-
ternatív munkaerõ-piaci szolgáltatással összefüggõ szak-
mai monitorfeladatok – K. É. – 20483/2007)

3560 Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (Bodrogköz vízfolyásai, csatornahálózata és a
mûtárgyak mûszaki állapotfelmérése – K. É. –
19464/2007)

3561 Észak-zalai Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(mûanyag-technológiai oktatórendszer beszerzése
– K. É. – 0121/2008)

3562 Észak-zalai Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(NC-technikai bemutatóteremhez FMS-oktatólabor ki-
alakítása és mûanyag-technológiai oktatórendszer be-
szerzése – K. É. – 0119/2008)

3564 Fejér Megyei Szent György Kórház (egyszer használatos
tûk, sebészeti varrótûk, fecskendõk – K. É. –
0549/2008)

3564 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1097 Budapest, Kén u. 3. III. épület II. emelet 31. szám
alatti 37 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
19371/2007)

3565 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában álló 1095 Budapest, Gát u. 25. I. emelet 4. szám
alatti 37 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
20364/2007)

3566 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában álló 1092 Budapest, Erkel u. 18. fszt. 11. szám
alatti 52,80 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 20367/2007)

3566 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában álló 1095 Budapest, Dandár u. 24. fszt. 2. szám
alatti 39,20 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 20356/2007)

3567 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában álló 1096 Budapest, Vendel u. 34. fszt. 2. szám
alatti 33,53 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 20362/2007)

3568 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában álló 1083 Budapest, Bókay J. u. 52. I. em.
11. szám alatti 66 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 20342/2007)

3569 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában álló 1094 Budapest, Márton u. 13. II. em.
39. szám alatti 25,10 m2 alapterületû lakás teljes felújí-
tása – K. É. – 20352/2007)

3569 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában álló 1204 Budapest, Károly utca 132. VI. emelet
28. szám alatti 40 m2 alapterületû lakás teljes felújítása
– K. É. – 20341/2007)

3570 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában álló 1097 Budapest, Földváry u. 7. II. emelet
38. szám alatti 29,40 m2 alapterületû lakás teljes felújí-
tása – K. É. – 20369/2007)

3571 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában álló 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 32. X. emelet
59. szám alatti 56,98 m2 alapterületû lakás teljes felújí-
tása – K. É. – 20348/2007)

3571 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzati tulaj-
donban álló 1097 Budapest, Gyáli út 21–23. II. ép.
IV. emelet 18. szám alatti 44 m2 alapterületû lakás teljes
felújítása – K. É. – 20359/2007)

3572 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XV. kerület,
Öregfalusi utca–Fõ út keresztezõdésében (hrsz.: 90034)
gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 19351/2007]

3573 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület, Zá-
mori utca, Kocsis utca–Bártfai utca közötti szakaszán
(hrsz.: 3572) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
19360/2007]

3573 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Ve-
res Pálné utca, Papnövelde utca–Vámház krt. közötti
szakasza (hrsz.: 23997) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 19355/2007]

3574 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XX. kerület,
János utcában lévõ (hrsz.: 170206/10) körzeti nyomás-
szabályozó rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesí-
tése – K. É. – 19369/2007]
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3575 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IX. kerület, If-
júmunkás utca, Dési Huber utca–Pöttyös utca közötti
szakaszán (hrsz.: 38236/72) gázelosztó vezeték létesíté-
se – K. É. – 19364/2007]

3576 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület, Fe-
hérvári út, Hengermalom út–Fehérvári út 98. sz. közöt-
ti szakaszán (hrsz.: 3794/2) gázelosztó vezeték csõbéle-
lése – K. É. – 19358/2007]

3577 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület, Fo-
gócska utca, Csurgói utca–Zsombor utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 3080/9) gázelosztó vezeték létesítésének be-
fejezése – K. É. – 19367/2007]

3577 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest IV. ker., Szent
László tér, Klapka György utca–Munkácsy Mihály ut-
ca közötti szakaszán (hrsz.: 73321/7) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 19356/2007]

3578 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. kerület, Or-
vos utca, Naphegy tér–Krisztina krt. közötti szakaszán
és a Lisznyai utca, Orvos utca–Fém utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 7336) gázelosztó vezeték csõbélelése
– K. É. – 19362/2007]

3579 Fõvárosi Állat- és Növénykert (fagyasztott hús szállítása,
évi 20 000 kg mennyiségre – K. É. – 19753/2007)

3580 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornare-
konstrukciók tervezõi és engedélyezési tevékenységé-
nek ellátása II. ker., Ditró u. (Pasaréti út és Zuhatag u.
között) – K. É. – 0393/2008]

3580 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (vízvezeték-tervezési keretszer-
zõdés – K. É. – 19269/2007)

3581 Gyál Város Önkormányzata (számlanyitás és számlaveze-
tés az önkormányzat és intézményei részére – K. É. –
0562/2008)

3581 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház részére rekonstrukciós
munkák kivitelezése – villamos biztonsági megtáplálás
kiviteliterv-készítéssel – K. É. – 19043/2007)

3582 Gyula Város Önkormányzata (portaszolgálat, épület õr-
zése – K. É. – 0566/2008)

3583 Helikon Kastélymúzeum Kht. (Helikon Kastélymúzeum
15. számú kõépületében vasúttörténeti modellkiállítás
megvalósítás – K. É. – 19807/2007)

3584 Heves Megyei Önkormányzat (informatikai eszközök
szállítása és üzembe helyezése – K. É. – 0568/2008)

3584 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [méretes ruházat készítése (25101/06-90/51)
– K. É. – 19339/2007]

3585 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (ultrahang-diagnosztikai készülékek beszerzése
– eljárásazonosító: 22052/07-10/06 – K. É. –
20454/2007)

3586 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütem – a Bi-
valy-tói töltés áthelyezésének keretében érintett régé-
szeti lelõhelyek területén gépi és kézi földmunkák
– K. É. – 0572/2008)

3586 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kecske-
mét, Lánchíd u. 14. és a Kecskemét, Forradalom u. 5.
szám alatti bölcsõdék felújítása – K. É. – 19821/2007)

3588 Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (3 db azonos gyártótól
származó, különbözõ típusú használt autóbusz zárt vé-
gû pénzügyi lízingje – K. É. – 19253/2007)

3589 Komárom Város Önkormányzata (játszóterek kiépítése,
játszószerek és ütéscsillapító burkolatok beszerzése,
Jókai ligetben, Juhász Gyula utcában, Laktanya köz-
ben – K. É. – 0574/2008)

3589 Komló Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet
(6 általános iskola, 9 óvoda, 1 bölcsõde számára gyer-
mek-közétkeztetési feladatok ellátása – K. É. –
0577/2008)

3590 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-52/A
– AFIS továbbfejlesztése – mobil személyazonosító
munkaállomás, nyomatfelviteli munkaállomás, 1 db
szoftverfejlesztés a központi rendszerben – K. É. –
19159/2007)

3591 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 59 kri-
minalisztikai archiválórendszer kialakítása – K. É. –
20057/2007)

3591 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága (10 db Volvo tí-
pusú személygépkocsi vásárlása – K. É. – 17522/2007)

3592 Magyar Közút Kht. (37. sz. fõút 64+600–70+600 km-sz.
közötti szakasz burkolatfenntartás tervezése és kivite-
lezése – K. É. – 19535/2007)

3592 Magyar Nemzeti Bank [ajánlatkérõ Vadász u. 16. és So-
roksári út 53–55. sz. épületeiben üzemelõ szünetmen-
tes villamosenergia-ellátó rendszer bõvítésének terve-
zési és kivitelezési munkái (villamos ellátó rend-
szer II.) – K. É. – 19365/2007]

3593 Magyar Országos Levéltár (levéltári dokumentumok di-
gitalizálása – K. É. – 0607/2008)

3594 Magyar Posta Zrt. [Hatvan 1. sz. posta (Grassalkovich
út 1., hrsz:. 2695) rekonstrukciója – K. É. – 19402/2007]

3594 Magyar Posta Zrt. (az ajánlatkérõ postahelyein és objek-
tumaiban mûködõ tûzjelzõ berendezések jogszabály ál-
tal kötelezõen elõírt idõszakos ellenõrzése és karban-
tartása, eseti javítása – K. É. – 19403/2007)

3595 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (Kiskunhalas, posta építése – K. É. – 0132/2008)

3596 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (SAP üzemeltetés-támogatás – sürgõs szolgáltatá-
sok – K. É. – 0134/2008)

3597 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (33 500 000 db belföldi és nemzetközi öntapadós
tértivevény nyomtatvány gyártása és szállítása – K. É. –
19250/2007)

3597 Marcali Város Önkormányzata (kollégiumi épület hely-
reállítása – K. É. – 0578/2008)

3598 MÁV Zrt. (épületszerkezeti karbantartási munkák
– K. É. – 19732/2007)

3599 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság, EU Program Igazgatóság
[Nyíregyháza (kiz.)–Záhony (kiz.) vasútvonalszakasz
komplex engedélyezési terveinek (beleértve a környe-
zeti hatástanulmányt) elkészítése (magyar nyelven), va-
lamint a szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek
beszerzése – K. É. – 0284/2008]
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3599 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [NIP-böngészõ független hozzáférés a ke-
reskedelmi rendszerhez (2007-0025) – 111300005 Data-
logic – K. É. – 0642/2008]

3600 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító Zrt. [nemzetközi menetrend-egyeztetés to-
vábbfejlesztése a NIP-rendszerben (2007-0025)
– 111300006 Datalogic – K. É. – 0645/2008]

3601 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [DAS-TIF alrendszer korszerûsítése
(2006-0020) – K. É. – 0639/2008]

3601 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
(2004/2005. évi 8000 db gazdálkodási napló adatainak
digitális rögzítése – K. É. – 19243/2007)

3602 Miniszterelnöki Hivatal (a 2007. évi október 23-i nemzeti
ünnep központi állami rendezvényeinek megszervezése
és lebonyolítása – K. É. – 19244/2007)

3602 Nemzeti Színház Zrt. (a Warrenné mestersége címû elõ-
adás díszleteinek kivitelezése – K. É. – 0800/2008)

3603 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyír-
egyháza, Luther utca 1–3., Bercsényi utca 2–6., Bercsé-
nyi utca páratlan oldal, Kálvin tér 4–8., 11–13., Szabad-
ság tér, Országzászló tér, Széchenyi utca, Holló utca
járdafelújítása – K. É. – 0595/2008)

3604 Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (könyv, folyóirat és
egyéb PR-anyagokra vonatkozó kiadvány, illetve
nyomdai elõkészítési és nyomtatási tevékenység
– K. É. – 20145/2007)

3605 Országgyûlés Hivatala [Országgyûlés Hivatala részére
taxi rendszerû személyszállítási szolgáltatás teljesítése
(233/2005) – K. É. – 19354/2007]

3606 Országgyûlés Hivatala (magyar nyelvû szakkönyvek és
idegen nyelvû képes albumok beszerzése az Országgyû-
lés Hivatala részére – K. É. – 19352/2007)

3607 Országgyûlés Hivatala (az Országgyûlés Hivatala részé-
re éttermi és felszolgálási, valamint büféüzemeltetési
szolgáltatások nyújtása – K. É. – 20214/2007)

3607 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a
csontanyagcsere-zavar kezelésére szolgáló calcitriol
hatóanyagtartalmú készítmények beszerzése tárgyban
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként meg-
kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 0899/2008)

3608 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (21 db félne-
héz kategóriájú tûzoltógépjármû-fecskendõ és hozzá
tartozó málhafelszerelések – K. É. – 0771/2008)

3609 Polgár Város Önkormányzata (Polgár, kerékpárút építé-
se – K. É. – 0659/2008)

3610 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (szakmai tanács-
adói tevékenység végzése – K. É. – 19368/2007)

3610 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (a Paksi Atomerõ-
mû elõzetes leszerelési tervének felülvizsgálata – K. É. –
0464/2008)

3611 Sárvár Város Önkormányzata (Vadkert körút útterüle-
tén végzendõ zöldsávok növénytelepítési munkáinak
kivitelezése – K. É. – 0661/2008)

3612 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem 36 havi
irodaszerekkel való ellátása – K. É. – 0240/2008)

3613 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Sopron tér-
ségi közmû-rekonstrukciók, soproni csoportos esõnye-
lõk átkötése – K. É. – 0162/2008)

3614 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Sopron
térségi közmû-rekonstrukciók, Sopron, Dózsa Gy. ut-
cai egyesített csatorna szétválasztása – K. É. –
0163/2008)

3614 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (Sopron tér-
ségi közmû-rekonstrukciók, Sopron, kistómalmi kutak
gyûjtõvezetékének közterületre helyezése – K. É. –
0161/2008)

3615 Szegedi Tudományegyetem (SZTE TTK I. Sz. Biológiai
Épületében 2 db laboratórium kialakítása – K. É. –
0665/2008)

3615 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (nyomdai és nyom-
dai elõkészítési feladatok ellátása, parlamenti képvise-
lõk kézikönyve – K. É. – 0667/2008)

3616 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Egyenlõ esélyek
mindenki számára európai év zárókoncertjének szer-
vezése – K. É. – 0666/2008)

3617 Téglás Város Önkormányzata (Téglás, Vasút utca szilárd
burkolattal történõ kiépítése 248 méter hosszúságban
– K. É. – 0713/2008)

3617 Téglás Város Önkormányzata (Téglás, Rökönyi utca szi-
lárd burkolattal történõ kiépítése 337,5 méter hosszú-
ságban – K. É. – 0715/2008)

3618 Téglás Város Önkormányzata (Téglás, Stadion utca szi-
lárd burkolattal történõ kiépítése 505,2 méter hosszú-
ságban – K. É. – 0711/2008)

3618 Téglás Város Önkormányzata (Téglás, Sípos Sándor utca
szilárd burkolattal történõ kiépítése 488 méter hosszú-
ságban – K. É. – 0716/2008)

3619 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (2007. évben tervezett
rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák I. ütem,
2. blokk, 1,5 km – K. É. – 0674/2008)

3619 Tiszabezdéd Önkormányzata (4 foglalkoztatós napközi
otthonos óvoda építése – K. É. – 0670/2008)

3620 Tiszavíz Vízerõmû Kft. (3 db 3,8 MW teljesítményû füg-
gõleges tengelyû kaplan vízturbina és hidrogenerátor
felújítása és egyes részeinek nagyjavítása – K. É. –
0673/2008)

3621 Tolna Megyei Önkormányzat (Balassa János Kórház
mûtõ- és diagnosztikai blokk beruházás befejezésének
lebonyolítása és mûszaki ellenõrzése – K. É. –
0675/2008)

3621 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (tá-
jékoztató élelmiszerek beszerzése tárgyú szerzõdések
teljesítésérõl – K. É. – 0737/2008)

3622 Városüzemeltetési Kht., Nyíregyháza (ügyészségi út, jár-
da, parkoló építése – K. É. – 0676/2008)

3623 Veszprém Megyei Önkormányzat (orvosi mûszerek be-
szerzése új céltámogatás terhére – belgyógyászati be-
tegellenõrzõ monitorrendszer bõv. 4 db, hálózati kár-
tya + szoftver 1 db, aneszteziológiai mérõ munkaállo-
más 1 db – K. É. – 20349/2007)
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3624 Veszprém Megyei Önkormányzat (orvosi mûszerek be-
szerzése új céltámogatás terhére: direkt dig. röntgen-
m.hely 1 db, foszforlemezes kiolvasóberendezés 1 db,
kazetták és foszforlemezek három méretben 2-2-1 db,
digit. leletezõállomás dual monitorral 1 db – K. É. –
20353/2007)

3624 Veszprém Megyei Önkormányzat (vagyon- és felelõsség-
biztosítás – K. É. – 20355/2007)

3625 Veszprém Megyei Önkormányzat (kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás ellátása Veszprém megye területén
Veszprém város kivételével – K. É. – 20351/2007)

3626 Veszprém Megyei Önkormányzat (fejlesztési hitel felvé-
tele az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hi-
telprogram keretében, 3 havi EURIBOR – K. É. –
20346/2007)

3626 Volánbusz Zrt. [menetrendszerû közforgalmú autóbusz-
vonalak alvállalkozásban történõ üzemeltetése – 2109
Budapest (Cinkota)–Nagytarcsa–Budapest (Cinkota)
– K. É. – 0680/2008]

3627 Volánbusz Zrt. (autóbuszhoz motoralkatrészek beszállí-
tása és javítása – K. É. – 20206/2007)

3627 Zala Megyei Kórház (tej és tejtermékek – K. É. –
0682/2008)

3628 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (étke-
zési utalványok – K. É. – 0681/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

3629 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-
Rendelõintézet [IV. mirelit készítmények – K. É. –
0092/2008]

3629 Pápa és Környéke Települési Önkormányzatok Területfej-
lesztési Társulása (szélessávú hálózat kiépítése 10 tele-
pülésen – K. É. – 19656/2007)

3630 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (III. rész
– K. É. – 0796/2008)

3631 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (nyomda 2005.
besz. I. rész – K. É. – 0799/2008)

3631 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (KKÁT II. ütem
technológiai rendszereinek tervezési, gyártási, szerelési
és üzembe helyezési munkái – K. É. – 0072/2008)

3632 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (a szélessávú há-
lózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatá-
sa Magyarország kevésbé vonzó településein projekt
megvalósítása Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösla-
dány, Vésztõ és Bucsa településeken – K. É. –
0109/2008)

3633 Szépmûvészeti Múzeum (a Mediciek felemelkedése és
fénykora. Élet és mûvészet a reneszánsz Firenzében ki-
állítás megvalósítása. A kiállítás idõtartama 2008. ja-
nuár 24-tõl május 11-ig – K. É. – 0107/2008)

3633 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése
projekt megvalósításával és hatékony üzemeltetésével
kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes kö-
rû megtervezése, szervezése, lebonyolítása, konfliktus-
kezelés és környezeti tudatformálás – K. É. –
0112/2008)

Helyesbítés

3635 BKSZ Budapesti Közlekedésszervezõ Kht. helyesbítése
[Budapest közlekedési rendszere fejlesztési tervének el-
készítése (K. É. – 20680/2007) tárgyú hirdetmény he-
lyesbítése – K. É. – 0946/2008]

3635 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli
Szociális Szolgálat helyesbítése (a Közbeszerzési Értesí-
tõ 3. számában, 2008. január 7-én K. É. – 20310/2007
számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhí-
vásának helyesbítése – K. É. – 0870/2008)

3635 Budapesti Történeti Múzeum helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 2008. január 11-i, 5. számában, K. É. –
20805/2007 számon megjelent egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. – 0992/2008)

3636 Magyar Televízió Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Ér-
tesítõben K. É. – 0097/2008 számon megjelent részvételi
felhívás helyesbítése – K. É. – 0868/2008)

3636 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyes-
bítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. január 14-i,
6. számában, K. É. – 20814/2007 számon megjelent egy-
szerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése
– K. É. – 0993/2008)

Visszavonás

3637 Aba Nagyközség Önkormányzata visszavonása (az Aba
Sámuel Általános Iskola bõvítése és a Sárvíz Mûvészeti
Iskola kialakítása hirdetmény visszavonása – K. É. –
0611/2008)

2008/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 491



A Közbeszerzési Értesítõ 9. számának (2008. január 21.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

3645 Államadósság Kezelõ Központ Zrt. (közremûködés az ál-
lampapírok kibocsátását és értékesítését támogató
kommunikációs tevékenység ellátásában – K. É. –
20646/2007)

3650 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hézagkezelés/2008.
– K. É. – 0850/2008)

3656 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (lokális burkolatjaví-
tás/2008. – K. É. – 0836/2008)

3661 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (vízelvezetõ rendszerek ré-
zsûk, padkák fenntartása/2008. – K. É. – 0846/2008)

3666 Dalmandi Mezõgazdasági Zrt. (Dalmand – állattartó te-
lepek korszerûsítése – trágyakijuttatás gépbeszerzése
– K. É. – 20913/2007)

3670 Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (euroszibériai er-
dõsztyepp tölgyesek és pannon homoki gyepek megõr-
zése a nagykõrösi pusztai tölgyesek pSCI területén
– K. É. – 20859/2007)

3678 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa (4295/Nagyka-
nizsa/07. „Takarítás” – K. É. – 20847/2007)

3684 Országos Vérellátó Szolgálat (16/OVSZ/2007. Haemone-
tics-szerelékek eljárás ajánlati felhívása – K. É. –
0178/2008)

3690 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (villamos-
energia-beszerzés – Tatabánya – K. É. – 20418/2007)

3694 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház Nonprofit Zrt. (kötszerek
– K. É. – 19991/2007)

3700 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház Nonprofit Zrt. (fertõtlenítõ-
szerek – K. É. – 19993/2007)

3705 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház Nonprofit Zrt. (varróanyagok
beszerzése – K. É. – 19992/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

3712 Magyar Posta Zrt. [IBM vagy azzal egyenértékû új számí-
tógéprendszer HW/SW bérlete, szervizelése és alkalma-
zás (statisztikai rendszerek) fejlesztése – K. É. –
20240/2007]

3717 Pannon Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (4 db új ala-
csony padlós városi szóló és 2 db + 100% új elõvárosi
csuklós autóbusz beszerzése, forgalomba helyezéssel
szállítási szerzõdés keretében tárgyú eljárás ajánlati
felhívása – K. É. – 0525/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

3723 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (lé-
giforgalmi felelõsségbiztosítás, vagyonbiztosítás és
D & O felelõsségbiztosítás – K. É. – 0385/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

3730 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a MÁV Zrt. pálya-
hálózatának és állomási területeinek vegyszeres gyom-
irtása 2008–2010. években – K. É. – 0232/2008)

Elõzetes összesített hirdetmény

3738 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányamûveléssel
érintett területek adatbázisának összeállítása, a szüksé-
ges adatok gyûjtése, számítása és digitális rendszerben
való rögzítése – K. É. – 19829/2007)

Módosítás

3742 Magyar Közút Kht. módosítása (hófogóháló-tartó láb
– K. É. – 0740/2008)

3745 Szegedi Tudományegyetem (a K. É. – 19560/2007 és a
K. É. – 20315/2007 számú hirdetmények módosítása
– K. É. – 0954/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

3750 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (számítás-
technikai kellékanyagok 2008. – K. É. – 20895/2007)

3753 Budapest Fõváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormány-
zata (útkarbantartás a 2008. évben – K. É. – 0820/2008)

3758 Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
(Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hiva-
tal Nógrád megyei kirendeltsége, Salgótarján, Rákóczi
u. 36. szám alatti épületegyüttes 680 m2-es területén iro-
daépület általános, idõszaki takarítása – K. É. –
0693/2008)

3762 Fõvárosi Közterület-felügyelet (üzemanyagkártya
– K. É. – 0956/2008)

3766 Gróf Széchenyi István TISZK Kht. (videokonferen-
cia-rendszer beszerzése – K. É. – 0454/2008)

3769 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (kerékpárút
építése – K. É. – 0733/2008)
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3773 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (állatihul-
ladék-gyûjtõ és -átrakó állomás építése – K. É. –
0801/2008)

3777 Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcikai
Városi Kórháznál önkormányzati biztosi feladatok el-
látása – K. É. – 0432/2008)

3781 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(környezetvédelmi laboreszközök beszerzése – K. É. –
0280/2008)

3785 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (az ERFA/IPA/ENPI
alapokból támogatott határ menti együttmûködési
programokhoz kapcsolódó pályázati kiírások és értéke-
lési szempontrendszerek egyes részeinek meghatá-
rozása – K. É. – 20806/2007)

3790 Országos Tisztifõorvosi Hivatal (intézmények könyv-
vizsgálata – K. É. – 0780/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

3795 Balatonfüred Város Önkormányzata (közösségi közleke-
dést lebonyolító Fürdõ u. felújítása, illetve iparterületi
gyûjtõút építése – K. É. – 20702/2007)

3799 Magyar Közút Kht. [DKMT eurorégió fõútja, a bánáti út
(úttervezés) HU-RO-SCG-1/087 regisztrációs számú
projekt megvalósítása során keletkezett dokumentu-
mok könyvvizsgálata – K. É. – 0731/2008]

3803 Magyar Közút Kht. [magyarcsanádi Szent Gellért-híd
újjáépítése (út- és hídtervezés) HU-RO-SCG-1/086 re-
gisztrációs számú projekt megvalósítása során keletke-
zett dokumentumok könyvvizsgálata – K. É. –
0728/2008]

3807 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (gyepmes-
teri tevékenység ellátása – K. É. – 0295/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

3812 Aba Nagyközség Önkormányzata (tornaterem projekt
– K. É. – 0115/2008)

3814 Bányavagyon-hasznosító Kht. [meddõ szénhidrogénku-
tak felszámolása II. ütem (Csákány, Zalaegerszeg,
Szentpéterúr, Ságújfalu, Ispánk, Põrdefölde, Rába-
paty, Szécsény, Bácsbokod települések közigazgatási
területén) – K. É. – 0128/2008]

3815 Budajenõ Község Önkormányzata (Budajenõ Község
Önkormányzata tulajdonában álló ravatalozóépület
átépítési munkáinak elvégzése vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 0271/2008)

3818 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Buda-
pest XVI. kerület, Rákosi út (Körvasút sor–Rózsa utca
között) csapadékvíz-elvezetés és burkolatfelújítás kivi-
telezése – K. É. – 0955/2008]

3821 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (Budapest I. kerület, Szalag
u. 20. szám A épület komplett felújítása – K. É. –
0143/2008)

3823 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen
megyei jogú város 2-es számú közúti villamosvasúti há-
lózatának megvalósításához szükséges kiviteli szintû
tenderterv és a kivitelezõ kiválasztására indítandó köz-
beszerzési eljárás mûszaki tervdokumentációjának el-
készítése – K. É. – 20860/2007)

3826 Debreceni Vízmû Zrt. (2 db Ford Transit, 1 db Ford Fo-
cus, 1 db Ford Mondeo gépkocsi beszerzése és a garan-
cia idejére szervizszolgáltatás nyújtása – K. É. –
0277/2008)

3828 Dunavarsány Város Önkormányzata (ajánlatkérõ egész-
ségház-építési engedélyezési terve elkészítése – K. É. –
0066/2008)

3830 Dunavarsány Város Önkormányzata (24 tantermes álta-
lános iskola építési engedélyezési terve elkészítése
– K. É. – 0064/2008)

3832 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-straté-
giai Kutató Intézet [a lakossági szegmensek speciális
szempontú vizsgálatát, kutatását lehetõvé tevõ korláto-
zott méretû lakossági adatbázis (IPP) felhasználási jo-
gának átengedése – K. É. – 0147/2008]

3834 Ferencvárosi Önkormányzat (az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ 20 db lakás felújítása, összesen 896 m2-en
– K. É. – 0165/2008)

3844 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház (elekt-
romos intenzív és kórházi ágy beszerzése – K. É. –
0079/2008)

3846 Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (budafoki új tagkönyv-
tár befejezõ munkái – K. É. – 0275/2008)

3849 ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Kht. (az ITDH Kht. jelenlegi vonalas- és mobil telefo-
nok elõfizetése számhordozással – K. É. – 0893/2008)

3851 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (23 db dög-
kút rekultivációja – K. É. – 0865/2008)

3854 Kincstári Vagyoni Igazgatóság [épület(együttes) ered-
ménye – K. É. – 0950/2008]

3856 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (LAIR leve-
gõtisztaság-védelmi alapnyilvántartó és információs
rendszer – K. É. – 0634/2008)

3858 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (rendelkezés-
re állás keretében az országos közúthálózat és a gyors-
forgalmú utak forgalmi elõrebecsléseire, díjbevételi
prognózisokra, koncepciókra és tervekre vonatkozó
szakértõi, tanácsadói elvégzése – K. É. – 0387/2008)

3862 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (úthaszná-
lattal arányos elektronikus díjfizetési rendszer kiépíté-
se és üzemeltetése – K. É. – 0050/2008)

3865 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [2006/18/
176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén
belül a madárvédelmi (79/409/EGK) és az élõhelyvédel-
mi (92/43/EGK) irányelveknek megfelelõ monitorozás
elõkészítése – K. É. – 0167/2008]

3867 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (tájékozta-
tó az intravénás röntgenkontrasztanyagok beszerzése
tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 0766/2008)
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3869 Magyar Szabadalmi Hivatal (Magyar Szabadalmi Hiva-
tal székházának és bérleményeinek takarítása – K. É. –
18478/2007)

3872 Márianosztrai Fegyház és Börtön (a Márianosztrai Fegy-
ház és Börtön részére élelmiszer-ipari termékek, szá-
razáru beszerzése – K. É. – 0270/2008)

3874 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (kockázat-
elemzési szoftver bevezetése és mûködtetésének támo-
gatása – K. É. – 19491/2007)

3877 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (tájékoz-
tató a juh és kecske ENAR; a baromfi információs
rendszer adatbázis, valamint a kisállat TIR adatbázisá-
nak üzemeltetésére vonatkozó feladatok ellátása tárgyú
eljárás eredményérõl – K. É. – 1085/2008)

3879 Miskolci Egyetem Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság
(külföldi folyóiratok – K. É. – 0216/2008)

3880 Pannon Hõerõmû Zrt. (2008. évi derített Duna-víz szol-
gáltatási szerzõdés – K. É. – 0199/2008)

3883 Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (élelmezési anyagok
beszerzése 2008. évre – K. É. – 0086/2008)

3887 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
[ingatlan-adásvétel I. (3 darab, legalább 175 000 m2

alapterületû ingatlan) – K. É. – 0068/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

3891 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (mobíliák beszerzé-
se – K. É. – 0081/2008)

3891 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekülteket
Befogadó Állomás, Bicske (a Bevándorlási és Állampol-
gársági Hivatal Menekülteket Befogadó Állomása,
Bicske 0238/3 hrsz. alatti saját kezelésû ingatlanának
energetikai fejlesztése – K. É. – 1119/2008)

3892 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (Bp. II. ke-
rületi parkok és játszóterek építési munkái – K. É. –
0044/2008)

3893 Budapest Fõváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormány-
zata (Budapest XX. Kerület Pesterzsébet Önkormány-
zata tulajdonában és kezelésében lévõ utak karbantar-
tási munkái a 2006. és 2007. évben – K. É. – 0307/2008)

3894 Budapesti Közlekedési Zrt. (Stadionok, Pillangó utca,
Örs vezér tere metróállomások és vonalszakaszok fel-
újítása – K. É. – 20447/2007)

3894 Budapesti Közlekedési Zrt. (63/T-064/B/2006. jármûfesté-
kek és segédanyagok szállítása autóbusz és trolibusz,
HÉV- és villamosjármûvekhez – K. É. – 20363/2007)

3895 Budapesti Közlekedési Zrt. (63/T-064/A/2006. jármûfes-
tékek és segédanyagok szállítása autóbusz és trolibusz,
HÉV- és villamosjármûvekhez – K. É. – 20360/2007)

3896 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem [Ba-
ross Gábor Kollégium déli épületszárny beázásmente-
sítés kivitelezési munkái (összesen 100 m2) – K. É. –
20344/2007]

3897 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (szolgáltatói hõközpon-
tok és kapcsolt épületeik szétválasztásának és fogyasz-
tói hõközpontok kialakításának tervezési munkái,
összesen 34 db hõközpontban – K. É. – 0873/2008)

3897 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest I., Lovas
u. 41.–Várfok u. 2. – K. É. – 12886/2007)

3898 Észak-magyarországi Regionális Képzõ Központ (egyen-
lõ bánásmód és az esélyegyenlõség központi képzési
programhoz kapcsolódó szállodai és éttermi szolgálta-
tások – K. É. – 12808/2007)

3899 Fõvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat (tájékoztató a
szerzõdés teljesítésérõl – HAIR 2007. üzemeltetése
– K. É. – 0111/2008)

3899 Fõvárosi Földhivatal [elektromos munkák, gyenge- és
erõsáram (engedélyezési-kivitelezési terv alapján) a bu-
dapesti 3. számú körzeti földhivatal ingatlan-nyilván-
tartási osztályán – K. É. – 20435/2007]

3900 Heves Megyei Önkormányzat Idõsek, Fogyatékosok Ott-
hona és Módszertani Intézet, Bélapátfalva (élelmi-
szer-szállítási szerzõdések részteljesítésérõl szóló tájé-
koztató – K. É. – 0679/2008)

3901 HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. (tájékoztató
a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 0804/2008)

3901 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Magyaror-
szág területén található 60 db ±10% közúti híd fõvizs-
gálata – K. É. – 20370/2007)

3902 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-
VPOP-13 biztonsági térfigyelõ kamerarendszer terve-
zése és mûszaki felügyelet ellátása – tervezés 21 hely-
színen – K. É. – 20366/2007)

3903 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tájékoztató a tele-
fax berendezések szállítása és kapcsolódó szolgáltatá-
sok teljesítése tárgyú K-FAX/1/2004. számú keretszer-
zõdés teljesülésérõl – K. É. – 0430/2008)

3904 Magyar Nemzeti Bank (MNB A épület burkolatfelújítás
szerzõdésteljesítése – K. É. – 20862/2007)

3904 Magyar Turizmus Zrt. [2007. szeptember 14–16. között
Tokióban (Japán) megrendezésre kerülõ JATA WTF
vásáron a Visegrádi 4-ek kollektív standjának megszer-
vezése, kivitelezése és üzemeltetése – K. É. –
19040/2007]

3905 Mosonszentmiklós Község Önkormányzata (Mosonszent-
miklós, konyhai élelmiszerek beszerzése több termék-
csoportban – K. É. – 0581/2008)

3906 Mosonszentmiklós Község Önkormányzata (Mosonszent-
miklós, konyhai élelmiszerek beszerzése 4. sz. termék-
csoportban – K. É. – 0569/2008)

3907 Nagyatád Város Önkormányzata Kórház-Rendelõintézet
(ajánlatkérõ krónikus és rehabilitációs fekvõbe-
teg-osztályai részére eszközök beszerzése – K. É. –
18018/2007)

3908 Orosháza Város Önkormányzata (parkolóépítési szerzõ-
dés teljesítése – K. É. – 1096/2008)

3908 Paksi Atomerõmû Zrt. (STARO-ETA motorgenerátor
berendezések 10 évenként elõírt gyártómûvi és helyszí-
ni nagykarbantartása – K. É. – 1097/2008)

3909 Pécsi Vízmû Zrt. (Mária utcai közmûrekonstrukció I. és
II. ütem – K. É. – 0316/2008)

3910 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (nyomda 2005.
– tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl II. rész – K. É. –
0896/2008)
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3911 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (tájékoztató a
szerzõdés részteljesítésérõl – nyomda 2005. – I. rész
– K. É. – 0910/2008)

3911 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (tájékoztató a
szerzõdés részteljesítésérõl – III. rész – K. É. –
0907/2008)

3912 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (24 havi szükségletet
biztosító 822 800 db kötszer és mûtéti szett, mûtéti ki-
egészítõ 6 termékcsoportban összesen 87 tételben
– K. É. – 20339/2007)

3913 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (az atomerõmûvi
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végle-
ges elhelyezésére irányuló kutatási program végrehaj-
tásának minõségfelügyelete – K. É. – 0442/2008)

3914 Szentgál Község Önkormányzata (Lõrincze Lajos Általá-
nos Iskola bõvítésének kivitelezési munkái II. ütemben
történõ kivitelezése – K. É. – 13365/2007)

3914 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
[a Budapest XI. kerület, Budafoki út 59. szám alatti in-
gatlan (VÁTI Kht. dokumentációs és építészeti köz-
pont) megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
– K. É. – 20723/2007]

3915 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(a VÁTI Kht. nyomdai munkái – K. É. – 0457/2008)

3916 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(a VÁTI Kht. hirdetéseinek megjelentetése – K. É. –
0468/2008)

3916 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Óváros tér felújítási munkái – K. É. – 0747/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

3918 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (P + R
parkoló kialakítása Budapest fõváros XVII. kerületi
Liget soron – K. É. – 20517/2007)

3919 Szentes Város Önkormányzata (100 + 50 fõs idõsek ott-
hona kivitelezése, 2. sz. szerzõdésmódosítás – K. É. –
0876/2008)

3919 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(az IMIR-rendszer karbantartása és fejlesztése
– K. É. – 0310/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

3921 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegeden
mûködõ 5 általános és középiskola energetikai korsze-
rûsítése, napkollektor telepítése és tetõszigetelése
– K. É. – 12643/2007)

Hirdetmény a felhasználói oldalon

3923 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (FGO – elõzetes összesített
tájékoztató/2008. – K. É. – 1113/2008)

Helyesbítés

3925 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõben K. É. – 19911/2007 számon megje-
lent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 1152/2008)

3925 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõben K. É. –
19737/2007 számon megjelent tájékoztató helyesbítése
– K. É. – 1150/2008)

3925 Vác Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési
Értesítõben K. É. – 20227/2007 számon megjelent aján-
lati felhívás helyesbítése – K. É. – 1151/2008)

Módosítás

3926 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Kiemelt Adózók
Igazgatósága módosítása (a Kiemelt Adózók Igazgatósá-
gán a beérkezõ bevallások feldolgozása, az ehhez kap-
csolódó postabontás és adminisztratív feladatok elvég-
zése, egyéb nyomtatványok és adatlapok rögzítése
– K. É. – 1114/2008)

3927 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 143. számá-
ban, K. É. – 19479/2007 számon megjelent egyszerûsített
eljárás ajánlati felhívásának módosítása – eljárásazono-
sító: 25204/07-90/49 – K. É. – 1040/2008)

3928 Karolina Kórház-Rendelõintézet módosítása (a Közbe-
szerzési Értesítõben K. É. – 20842/2007 számon megje-
lent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának mó-
dosítása – K. É. – 1154/2008)

3930 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. módosítása (egészség-
ügyi célú épületek felújítása – K. É. – 1075/2008)

3932 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata módosítása
(a Közbeszerzési Értesítõben K. É. – 19640/2007 szá-
mon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásá-
nak módosítása – K. É. – 1153/2008)

Visszavonás

3934 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. novem-
ber 21-i, 132. számában, K. É. – 16493/2007 számon
megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának
visszavonása – K. É. – 20822/2007)
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A Cégközlöny 3. számában (2008. január 17.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000444/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ROPOLI Számítástechnikai
Szolgáltató Betéti Társaság (7632 Pécs, Németh László
utca 6. 8. em. 33.; cégjegyzékszáma: 02 06 071981; adó-
száma: 21922204-2-02) 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.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000420/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PRIMO Építõipari, Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7633 Pécs, Péchy
Blanka tér 6.; cégjegyzékszáma: 02 09 010088; adószáma:
10239702-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Kállai Éva tér 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000519/10. 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) PYROPOT Kerámiakészítõ és
forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7633 Pécs,
Szõnyi Ottó utca 4/A; cégjegyzékszáma: 02 09 060039;
adószáma: 10441329-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7627 Pécs, Szeder u. 6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7633 Pécs, Szõnyi O. út 4/A

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/16., cég-
jegyzékszáma: 01 10 045659.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000469/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LEBEKER Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3786 Lak, Táncsics
Mihály u. 5.; cégjegyzékszáma: 05 06 012037; adószáma:
21053319-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000602/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) METÁL FERRÓ Keres-
kedelmi és Építõipari Betéti Társaság (3841 Aszaló,
Bécsi u. 14.; cégjegyzékszáma: 05 06 014901; adószáma:
22102478-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-06-000861/15. 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) Debreceni Városi-Egyetemi Ko-
sárlabda Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság (4032
Debrecen, Oláh G. u. 5.; cégjegyzékszáma: 09 10 000341;
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adószáma: 12554245-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Debreceni Városi-Egyetemi Kosárlabda Részvénytár-

saság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Debreceni Városi-Egyetemi Kosárlabda Részvénytár-

saság „felszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000904/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HITEL-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szarvas
utca 4. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 088439; adószá-
ma: 21009736-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DESZ-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Holló u. 35. 3. em. 14.
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
8.Fpk.15-07-000970/5. 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) ZSIDI-CLEAN Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4484 Ibrány, Vasvári Pál u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 09
070581; adószáma: 13688789-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001071/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IMMOFÉM Ipari és Kereskedel-
mi Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (4400 Nyír-
egyháza, Szent István u. 5. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
15 10 040100; adószáma: 11241452-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VASFÉM Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság
VASFÉM Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 106–108.
Jogelõd(ök):
Nyíregyházi Vas- és Fémipari Kisszövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000387/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) GENERÁCIÓ SZOLNOK Építõipari
és Beruházási Kft. (5000 Szolnok, Óvoda u. 2.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 006509; adószáma: 12681985-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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 Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020366/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „GJERKES és TÁRSA” Me-
zõgazdasági Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (8976 Nemesnép,
Petõfi út 19.; cégjegyzékszáma: 20 06 036909; adószáma:
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21075175-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„GJERKES és TÁRSA” Mezõgazdasági Termelõ,

Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„GYÖRKÖS és TÁRSA” Mezõgazdasági Termelõ,

Szolgáltató és Kereskedelmi 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
3.Fpk.20-07-020361/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RI-AN STUDIO Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi u. 34.; cégjegyzékszáma: 20 06 037877; adó-
száma: 21822740-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-07-020411/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HORVÁTH ÉS TÁRSA Épí-
tõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (8800 Nagykanizsa, Varasdi u. 74.; cég-
jegyzékszáma: 20 09 063970; adószáma: 11535898-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Március 15. tér 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A CREDIT PLUSZ Kft. (Cg.: [17 09 001262]; 7100
Szekszárd, Mikes u. 9–11.) mint a NAGY J & Oostvogels
Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [03 09 100254]; 6000 Kecskemét, Szolnoki
u. 35.; adószám: [10464942-2-03]) Bács-Kiskun Megyei
Bíróság 10. Fpk. 03-05-000301/15. sz. végzésével kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján megvételre ajánlja fel a felszámolása alatt álló adós
szervezet alább felsorolt ingatlanját:

1. Telephely és egyéb épület (6000 Kecskemét, Szol-
noki u. 35–36.) Kecskemét 7416/6. hrsz., 5257 m2.

Pályázati ár: bruttó 117 600 000 Ft.
2. A felszámolás alatt álló társaság jármûvei (nyerges

vontatók, tehergépkocsik, félpótkocsik, személygépkocsi,
hûtõkonténer, targonca) összesen 36 tétel.

Pályázati ár: bruttó (36 tétel összesen) 118 300 000 Ft.
A felszámolás alatt álló társaság ingatlanának érték-

becslése átvehetõ a felszámoló székhelyén. A pályázati
anyag ára 30 000 Ft.

A felszámolás alatt álló társaság jármûveinek jegyzéke
és mûszaki szakértõi véleménye átvehetõ a felszámoló
székhelyén. A pályázati anyag ára 20 000 Ft.

Az ingatlan és a jármûvek a felszámolóval történt elõze-
tesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.

Bánatpénz: a pályázati kiírásban szereplõ pályázati ár
10%-a.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat beadási határidején belül írásban bejelenthetik.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultsá-
got, az ajánlott vételárat, a fizetés módját és határidejét
30 napos ajánlati kötöttséggel, valamint a bánatpénz befi-
zetésérõl szóló igazolást vagy nyugtát.

A bánatpénz megfizethetõ – dr. Gácsi Zoltán ügyvéd
(7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11.) 70600126-11079116
számú letéti számlájára, a felszámolás alatt álló társaság
nevének feltüntetése mellett bánatpénz megjelöléssel – át-
utalással.

A pályázatokat az adós szervezet nevének feltünteté-
sével, Pályázat megjelölésû, zárt borítékban a Cégköz-
lönyben történõ megjelenést (2008. január 17.) követõ
15. nap 16 óráig a CREDIT PLUSZ Kft., 7100 Szek-
szárd, Mikes u. 9–11. sz. alatti irodájában, személyesen
vagy levélben kell megküldeni oly módon, hogy a fenti
idõpontig megérkezzen.

A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlétében
bontja, és ezt követõen értékeli azokat, melynek eredmé-
nyérõl a pályázókat a beadási határidõt követõ 15 napon
belül írásban értesíti.
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A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot megfe-
lelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Ha
több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között zártkörû ártárgyalást folytat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
Nagy László felszámolótól kapható a 06 (74) 511-211-es
telefonszámon.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint
a Pataki Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [09 09 009897]; 4031
Debrecen, Trombitás u. 13. II. 4.) Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi gépjármûvet:

Volkswagen Bora 1,6 gépkocsi.
Forgalmi rendszám: HIG-866.
Gyártási éve: 1999.
Futott kilométer: nem megállapítható.
A gépjármû becsült értéke: bruttó 1 100 000 Ft.
Bánatpénz: 110 000 Ft.
A gépjármû értékbecslése elõzetes idõpont-egyeztetés

után, a felszámoló irodájában megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkelezõ Zrt. UniCredit Bank Hungary
Zrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú
bankszámlájára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtá-
sának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltétetekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 pél-
dányban „PATAKI TRANS PÁLYÁZAT” jeligével a
felszámolóbiztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. emeleti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cég-
közlönyben való megjelenését (2008. január 17.) 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, a bánatpénz
a bankszámlára beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-
gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével,

– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelentétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ elér-
hetõségen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em.
dr. Dienes Tamás tel.: 06 (1) 302-3420.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István Krt. 1. I. em.) mint a Burkoland Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [11 09 011666]; 2800 Tata-
bánya, Elõd Vezér út 17/A) bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi va-
gyoni elemeit:

1. készlet: 31 000 db, különbözõ fajtájú csempe és járó-
lap.

A készlet irányára: 500 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 50 000 Ft.
A készlet listája elõzetes idõpont-egyeztetést követõen

megtekinthetõ.
2. Az adós cég 4 000 000 Ft összegû követelése. A köve-

telés kötelezettje felszámolás alatt van. A hitelezõi igény
bejelentésre és elfogadásra került a felszámoló által.

Irányár: 150 000 Ft.
Bánatpénz: 15 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, BURKOLAND Kft. „f. a.” vételi ajánlat megjelö-
léssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapesti
Szent István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való
megjelenését (2008. január 17.) követõ 15. nap legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a küldemény a megjelölt ha-
táridõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. HVB Bank Hungary Rt.-nél vezetett
10900035-00000002-96040018 számú számlájára.
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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 fizetési feltételeket, a vétel-
ár 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 hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, 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.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1.) mint a Somogyi Cigányságért Kht. „f. a.”
(Cg.: [14 14 300029]; 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14.)
bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság alábbi in-
gatlanát:

– Babócsa, külterület 072/2. hrsz. alatti 3840 m2 in-
gatlan.

Az ingatlan irányára: 1 500 000 Ft.
Bánatpénz: 150 000 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 borí-

tékban, „Somogyi Cigányságért Kht. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055
Budapest, Szent István krt. 1.) jelen közlemény Cégköz-
lönyben való megjelenését (2008. január 17.) 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
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-
nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú szám-
lájára.

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 fizetési feltételeket, a vétel-
ár 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 hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, 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.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest,
Szent István krt. 1.) mint a PJP 2000 Építõipari Kivi-
telezõ és Mezõgazdasági Termelõ Kft. „f. a.” (Cg.:
[20 09 064806]; 8900 Zalaegerszeg, Virágszer út 8.) bíró-
ság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti az adós cégvagyon részét képezõ tár-
gyi eszközöket (építõipari eszközök).

A tárgyi eszközök becsült értéke: 150 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 15 000 Ft.
A tárgyi eszközök listája a felszámoló irodájában – elõ-

zetes idõpont-egyeztetést követõen – megtekinthetõ.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, „PJP 2000 Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel a
felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent
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István krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való megje-
lenését (2008. január 17.) 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
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-
nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú szám-
lájára.

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 fizetési feltételeket, a vétel-
ár fedezetének igazolását.

A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat
érkezik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba be-
számít, eredménytelen pályázat 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 hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos: Kozári
Richárd.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint a Vas Megyei
Építõipari Rt. „f. a.” (Cg.: [18 10 100526]; 9700 Szom-
bathely, Szent Flórián krt. 2.), a Vas Megyei Bíróság 3.
Fpk. 18-04-000052/8. számú végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló szerve-
zet, Szombathely, Lovas u. 23. III. emeleti, 296 m2 nagy-
ságú, 1972/18/A/14. hrsz.-ú ingatlanát.

Irányár: 10 000 000 Ft + áfa (tízmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,

illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszám-
lára.

A bánatpénz befizetését bizonyító banki bizonylat má-
solatát és a bánatpénz számlára történt beérkezésére vonat-
kozó banki igazolást a pályázathoz mellékelni kell.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és annak egyes ré-
szeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azo-
kat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos
vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a
pályázót (vevõt) terheli, továbbá az esetleg késõbb felme-
rülõ és az adásvétel idõpontjában nem ismert környezeti
terhet is a vevõ viseli.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

A vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés létrejöt-
tének és a birtokba lépésének is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. január 17.) számított 15. napon 10 óráig kér-
jük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a
felszámoló irodájába: CONCORDAT Felszámoló Kft.
(1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Vasép Rt. f. a. Pályázat”.
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 pályázat kere-
tén és feltételein belül élhetnek.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-465, 06 (92) 321-236 és a
202-2707, 202-2208-as telefonszámokon [telefax: 06 (92)
510-426].

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
STAR-VILL Kft. „f. a.” (Cg.: [05 09 005023]; 3600 Ózd,
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Gyár út 1.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság által
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolási eljárás alatt álló társaság tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyontárgyát:

1. Ózd, belterület hrsz.: 11003. alatti üzemi terület
megnevezésû 2080 m2 ingatlan.

2. Ózd, belterület hrsz. 11100. alatti építményrész meg-
nevezésû 1314 m2 ingatlan.

Az ingatlanok becsült értéke: 2 500 000 Ft.
Bánatpénz: 250 000 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 felszámoló az ingatlanokat kizárólag együtte-
sen kívánja értékesíteni. A vevõnek vállalnia kell az eset-
legesen felmerülõ környezeti károk elhárítását.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Zrt. Unicredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtásának határ-
idejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 pél-
dányban „STAR-VILL Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a
vagyonrendezõ, 1055 Budapest, Szent István körút 1.
szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2008. január 17.) köve-
tõ 15. napon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttat-
ni az 1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a külde-
mény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába beér-
kezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével,

– teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosuItakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ mun-
kanapokon 9–12 óra között az alábbi helyszínen: 1055 Bu-
dapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd, tel.:
302-3420.

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 1664 m2 ingatlan.
Az ingatlan irányára: 150 000 Ft.
Bánatpénz: 15 000 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 borí-

tékban, „CSURFA Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel a
felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent
István krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való megje-
lenését (2008. január 17.) követõ 15. nap legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre, úgy, hogy a küldemény a megjelölt ha-
táridõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Rt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél ve-
zetett 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 fizetési feltételeket, a vé-
telár 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.
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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 hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja. Jelen pályázati
felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési köte-
lezettséget.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, 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.

Az Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Kft.
(Cg.: [01 09 709122]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I.
8.) mint a Fõvárosi Bíróság 19. Fpk. 01-06-004088/2. sz.
végzésében kijelölt Z és M Ingatlanforgalmazó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 724141];
1107 Budapest, Szállás u. 7.; adószáma: 12633119-2-42])
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyait:
1. Agrokertrade zRt. (1068 Budapest, Benczúr u. 41.)

társaságban meglévõ 200 000 000 Ft névértékû üzletré-
szét, a névértéknek megfelelõ becsértéken.

2. GMD-748 forgalmi rendszámú üzemképtelen gép-
jármû, 50 000 Ft becsértéken (Skoda Pick up).

3. FDD-022 forgalmi rendszámú üzemképtelen gépjár-
mû, 42 000 Ft becsértéken (Mercedes 260SE).

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest, 62. Pf. 464), vagy személyesen az Alexander & Co.
Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. emeleten lévõ irodájában kell benyújtani a Cégközlöny-
ben történõ közzétételtõl (2008. január 17.) számított
15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni: ,,Z és
M Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázatok bontására a pá-
lyázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül közjegyzõ
jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók
értesítése a pályázat bontását követõ 15 napon belül törté-
nik meg. Elõvételi jogosultak e pályázat keretében gyako-
rolhatják elõvételi jogukat bejelentkezésük után a kiala-
kult vételár ismeretében tett felhívást követõen.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „Z és M Kft. bánatpénz” közleménnyel, a

megjelölt összegû bánatpénzt az Alexander & Co. Kft.,
Budapest Bank zRt.-nél vezetett 10103173-49893900-
01000001 sz. számlájára, a banki átutalási napokat is fi-
gyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályá-

zati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen. A bánatpénz a felszámolás alatt álló társaság pénz-
tárába (Alexander & Co. Szaktanácsadó Kft., 1042 Buda-
pest, Árpád út 57–59. I. em.) készpénzben is befizethetõ;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli

teljesítést vállal;
– céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégki-

vonat és aláírási címpéldány másolatának benyújtása
szükséges.

A felszámoló a pályázatokat – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló fenn-
tartja magának a jogot, hogy a felszámolási folyamat vál-
tozásának tükrében jelen pályázatot részben vagy egész-
ben az eljárás bármely szakaszában visszavonja. A pályá-
zattal kapcsolatban további részletes információkat
Koczka Lajos felszámolóbiztos ad a 312-1265-ös telefon-
számon.

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 DI-
RECT 2000 Számítástechnikai Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 304400]; 8840 Csurgó, Rózsa u. 63.), a Somogy
Megyei Bíróság 2. Fpk. 14-06-000424. számú végzésével
kijelölt felszámolója az adós társaság követeléseit kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A követelés egy magánszeméllyel szemben

1 500 000 Ft tõke és annak járulékaira áll fenn.
Irányár: 90 000 Ft.
A követelés, mint kifejezetten bizonytalan követelés,

amelyek értékéért, behajthatóságáért, illetve érvényesíthe-
tõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal, illetõleg a Ptk.
330. §-ában meghatározott kezesi felelõsségét kifejezetten
kizárja.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136, vala-
mint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár, „DIRECT 2000 Kft. f. a. vételi aján-
lat” megjelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen,
vagy postai úton eljuttatni.

A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet álla-
pítja meg. A feltételfüzet – titoktartási nyilatkozat egyide-
jû aláírása mellett – a felszámoló székhelyén munkanapo-
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kon 9–12 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható,
4000 Ft + áfa áron. Az ajánlat érvényességének feltétele
50 000 Ft bánatpénz elõzetes megfizetése, a felszámoló
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12072507-00370600-
00100009 számú bankszámlájára. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A vételárnak a bánatpénzen felüli részét az engedmé-
nyezési szerzõdés megkötését követõ 8 napon belül, át-
utalással kell megfizetni. A beszámítás lehetõségét az
1991. évi IL. tv. 49. § (4) bekezdése kizárja.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár
fedezetének igazolását.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. ja-
nuár 17.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló köteles a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. A követe-
léssel kapcsolatban harmadik személynek nincs elõvásár-
lási joga. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára
nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázat eredménytelennek nyilvánítható.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól, a 06 (30)
660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. 2.) mint a
Fõvárosi Bíróság 4. Fpk. 01-06-003017/8. számú végzés-
ben kijelölt IDO-Nemzetközi Latin Amerikai és
Sport Fejlesztési Iroda Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 677286];
1119 Budapest, Fehérvári út 101/A; adószáma:
[11798040-2-43]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyakat:
1. 6 db KAEV típusú varrógép, 1 tûzõgép, 1 gépasztal,

1 db szalagvezetõ, mindösszesen 50 000 Ft becsértéken.
2. Különféle méretû kész, illetve félkész hótaposó csiz-

ma és gumicsizma (gyerekméretûek) kb. 300 db, mind-
összesen 120 000 Ft becsértéken.

3. DGM bukósisak többféle méretben, kb. 400 db,
mindösszesen 180 000 Ft becsértéken.

4. Gyermekcsizma készítéséhez használt cipõ alsó- és
felsõrészek, mindösszesen 400 000 Ft becsértéken.

5. Szintetikus bélésanyag 400 000 Ft becsértéken.
6. Egyéb gyerekcipõ készítéséhez szükséges alapanyag

400 000 Ft.
A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett

idõpontban megtekinthetõek. Pályázatokat a felszámoló
postacímére (1396 Budapest 62, Pf. 464), vagy személye-
sen az EXEREM Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. emeleten lévõ irodájában kell benyújtani a Cégközlöny-
ben történõ közzétételtõl (2008. január 17.) számított
15. nap 12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni: „IDO
Pályázat” jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ
lejáratát követõ 15 napon belül közjegyzõ jelenlétében ke-
rül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pá-
lyázat bontását követõ 15 napon belül történik meg. Elõvé-
teli jogosultak e pályázat keretében gyakorolhatják elõvé-
teli jogukat bejelentkezésük után a kialakult vételár isme-
retében tett felhívást követõen.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „IDO-Nemzetközi Kft. bánatpénz” közle-

ménnyel, a megjelölt összegû bánatpénzt, az EXEREM
Kft., Citibank Rt.-nél vezetett 10800014-60000006-
10175082 számú számlára, a banki átutalási napokat is fi-
gyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályá-
zati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen. A bánatpénz a felszámolás alatt álló társaság pénz-
tárába (EXEREM Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. em.) készpénzben is befizethetõ,

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget, és
– a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli

teljesítést vállal,
– céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégki-

vonat és aláírási címpéldány másolatának benyújtása
szükséges.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló fenn-
tartja magának a jogot, hogy a felszámolási folyamat vál-
tozásának tükrében jelen pályázatot részben vagy egész-
ben az eljárás bármely szakaszában visszavonja. A pályá-
zattal kapcsolatban további részletes információkat Szarka
Norbert felszámolóbiztos ad a 06 (1) 312-1265-ös telefon-
számon.

Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; szék-
helye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.) mint a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 6. Fpk.
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15-06-000585/6. számú végzésével kijelölt BEREG-GA-
BONA Mezõgazdasági Termelõ, Szolgáltató és Keres-
kedelmi Részvénytársaság „f. a.” (Cg.: [15 10 040278];
4800 Vásárosnamény, Veress P. u. 27.) gazdálkodó szer-
vezet felszámolója képviseletében eljáró Hajdu Attila fel-
számolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képezõ
alábbi vagyonát.

Ingatlan:
Ingatlan címe: Pusztadobos, külterület 0128/9. hrsz.-ú.
Ingatlan megnevezése: kivett telephely.
Területe: 5 ha 3954 m2.
Az ingatlan a rajta lévõ felülépítményekkel, valamint a

rajta található baromfitelep technológiával együtt kerül-
nek eladásra.

Az 1/1 tulajdoni illetõség irányára: 51 605 000 Ft + áfa.
A meghirdetett vagyontárgyakra kizárólag egyben pá-

lyázhatnak az érdeklõdõk.
Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
Az ingatlanokat és a felülépítményeket, valamint a te-

lep technológiáját elõzetes egyeztetés alapján az érdek-
lõdõk a helyszínen tekinthetik meg [telefon: 06 (42)
421–137].

A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az „f. a.”
gazdálkodó szervezet vagyona jelenleg bérleti formában
van hasznosítva. Sikeres pályázat esetén a pályázó köteles
a bérleti szerzõdésben megfogalmazott feltételeket a bér-
leti idõszak lejáratáig a bérlõk számára biztosítani.

A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló 4400 Nyír-
egyháza, Búza tér 9. szám alatti irodájába kell benyújtani a

jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008. ja-
nuár 17.) követõ 15. nap 10 óra 30 perc és 11 óra közötti
idõpontban.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásáról szóló döntésrõl a felszámoló-
biztos a döntés meghozatalától számított 10 napon belül
írásban fogja értesíteni a pályázókat. Ártárgyalásra – meg-
felelõ árajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekin-
tetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók
között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írás-
ban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat
– a pályázat benyújtásának határidejéig – írásban jelent-
hetik be a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:

– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-
szám, gazdasági társaságok esetében képviseleti jogosult-
ságot igazoló hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása szükséges), valamint az
ajánlati ár (bruttó), és a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozat egyértelmû meghatározása,

– a megajánlott nettó irányár 10%-ának megfelelõ bá-
natpénz befizetése a Bereg-Gabona Rt. „f. a.” házipénztá-
rába történõ befizetéssel legkésõbb a pályázat benyújtásá-
ra nyitva álló határidõig,

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Hajdu Attila felszámolóbiztosnál
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.) telefon/fax: 06 (42)
421-137, valamint a 06 (30) 958-3055-ös telefonszámon.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei
számára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az
ÁSZ, az ÁPV Rt., az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

2008. évi éves elõfizetési díja: 4284 Ft áfával, fél évre 2142 Ft áfával.

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).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ

címû lapot ........ példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 4284 Ft áfával.

fél évre: 2142 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

a

Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez

c. kiadványt.

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazá-
sához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-
vény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormány-
zati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes települése-
ken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogsza-
bály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendelete-
ket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampol-
gár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõ-
jegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjai-
nak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez

címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.

A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.

Terjesztés: telefon/fax: 317-9999, 266-9290/245-ös mellék.

HU ISSN 1418–0588
08.0161 – 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

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.
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