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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
41/2008. (II. 28.) Korm.

rendelete

az egészségbiztosítási pénztárak forgalomképes
részvényeinek értékesítésére és a pályázati eljárás

lebonyolítására igénybe vehetõ közremûködõ
kiválasztására vonatkozó részletes szabályokról

Az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló 2008. évi
I. tör vény 172.  §-a (1) be kez dé sé nek u) és y) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va,
va la mint az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ere -
de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dé se g) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról  szóló 2008. évi

I. tör vény (a továb biak ban: Ebptv.) ren del ke zé sei sze rint
ala pí tott egész ség biz to sí tá si pénz tár (a továb biak ban:
EBP) for ga lom ké pes rész vé nye i nek ér té ke sí té si el já rá sá -
ra, ide ért ve a pá lyá za ti ki írás kö te le zõ tar tal mi ele me it is,

b) az Ebptv. sze rint ala pí tott EBP for ga lom ké pes rész -
vé nye i nek ér té ke sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti el já rás ban
köz re mû kö dõ sze mé lyek ki vá lasz tá sá ra,

c) arra az EBP-re, amely nek for ga lom ké pes rész vé nyei
az ér té ke sí té si el já rás tár gyát ké pe zik,

d) a nyil vá nos ér té ke sí té si pá lyá zat le bo nyo lí tá sá val
meg bí zott sze mély re,

e) a pá lyá za ti el já rás ban köz re mû kö dõ sze mé lyek ki vá -
lasz tá sá val meg bí zott sze mély re,

f) a nyil vá nos ér té ke sí té si pá lyá zat ki író já ra, és
g) pá lyá za ti el já rás ban köz re mû kö dõ sze mé lyek ki vá -

lasz tá sá ra irá nyu ló pá lyá zat ki író já ra.

2.  §

(1) Az e ren de let ben hasz nált fo gal ma kat az Ebptv.-ben
fog lalt meg ha tá ro zá sok kal azo nos mó don kell ér tel mez ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) aján lat egye sí tés: a több for du lós pá lyá zat elõ mi nõ sí -

té si for du ló já ban ér vé nyes aján la tot tett és a má so dik for -

du ló ban  való rész vé tel re jo got szer zett pá lyá zók a má so dik 
for du ló ban kö zö sen be nyúj tott aján la ta, és ez ál tal aján lat -
te või kon zor ci um lét re ho zá sa;

b) aján lat te võ: a pá lyá za ti fel hí vás alap ján aján la tot
tevõ ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy sze mé lyes joga sze rint
jog ké pes szer ve zet, il let ve az együt tes aján lat té tel cél já ból
ala pí tott aján lat te või kö zös ség vagy más al kal mi egye sü -
lés (kon zor ci um);

c) ár tár gya lás: több for du lós pá lyá zat utol só for du ló já -
ban az aján lat te võk ál tal vál lalt egyen ér té kû fel té te lek
alap ján tör té nõ össze ha son lít ha tó ság ra irá nyu ló el já rás,
mely nek cél ja, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sa ki zá ró lag az
aján lat te võk ál tal tett vé tel ár aján lat alap ján tör tén hes sen;

d) elõ mi nõ sí té si el já rás: a több for du lós pá lyá zat elsõ
for du ló já ban az aján lat te võk tel je sí tõ ké pes sé gé nek, szak -
is me re té nek, al kal mas sá gá nak, il let ve pénz ügyi meg bíz -
ha tó sá gá nak fel mé ré sét cél zó el já rás, amely ben meg ha tá -
ro zás ra ke rül a má so dik for du ló ban rész vé tel re jo go sult
aján lat te võk köre;

e) ki író: az Ebptv. ren del ke zé sei sze rin ti va gyon ke ze lõ;
f) pá lyá za ti do ku men tá ció: a ki író ál tal ké szí tett, az

aján lat te võ ál tal a köz zé tett pá lyá za ti fel hí vás és az ab ban
meg ha tá ro zott he lyen, idõ ben és el len ér ték meg fi ze té se
 ellenében, va la mint ti tok tar tá si nyi lat ko zat alá írá sát köve -
tõen át ve he tõ írá sos do ku men tum, amely a pá lyá za ti fel hí -
vás ban fog lalt ada to kon túl tar tal maz za a pá lyá za ti el já rás
rész le tes sza bá lya it és az ér té ke sí tés re ke rü lõ tár sa sá gok
e ren de let ben meg ha tá ro zott ada ta it.

A pályázati eljárás

3.  §

(1) Az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek ér té ke sí té sé -
re, va la mint az ér té ke sí té si fo lya mat ban köz re mû kö dõ,
a pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sá ban részt ve võ har ma dik
sze mély (a továb biak ban: ér té ke sí té si ta nács adó) ki vá lasz -
tá sá ra az e ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) Az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek ér té ke sí té se
és az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá lasz tá sa so rán, ide ért ve az
adás vé te li, ille tõ leg a meg bí zá si szer zõ dés meg kö té sét is,
a ki író biz to sít ja a ver se nyez te tés nyil vá nos sá gát, át lát ha -
tó sá gát és tisz ta sá gát.

(3) A ki író a ver se nyez te tés so rán va la mennyi ajánlat -
tevõ szá má ra egyen lõ esélyt biz to sít

a) az aján lat meg té te lé hez szük sé ges in for má ci ó hoz
 való hoz zá ju tás, és

b) a pá lyá za ti el já rá si fel té te lek te kin te té ben.

(4) A ki író a pá lyá za ti fel hí vás tar tal mát és az aján lat te -
võk szá má ra hoz zá fér he tõ vé tett in for má ci ók kö rét és tar -
tal mát úgy ha tá roz za meg, hogy an nak alap ján az aján lat -
te võk meg fe le lõ aján la tot te hes se nek, és a sza bály sze rû en,
idõ ben be nyúj tott pá lyá za ti aján la tok össze ha son lít ha tó ak
le gye nek.
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4.  §

(1) A ki író az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek ér té -
ke sí té sé re és az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá lasz tá sá ra irá -
nyu ló pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sá ra har ma dik sze mély -
nek meg bí zást ad hat.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás és a rész le tes tá jé koz ta tó tar tal -
má ról, an nak nyil vá nos ság ra ho za ta lát meg elõ zõ en a ki író
dönt.

5.  §

(1) Az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek ér té ke sí té se
ki zá ró lag nyílt el já rás ban, nyil vá nos pá lyá zat ke re té ben
tör tén het.

(2) Az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá lasz tá sa ki zá ró lag
nyílt el já rás ban, nyil vá nos pá lyá zat ke re té ben tör tén het.

(3) A pá lyá zat nyil vá nos, ha
a) az aján lat te võk köre elõ re meg nem ha tá roz ha tó,

vagy

b) a meg ha tá ro zott aján lat te või kör be tar to zók szá ma
nem is mert.

6.  §

(1) Az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti pá lyá zat több for du lós
pá lyá zat, amely nek elsõ for du ló já ban kö te le zõ az elõ mi -
nõ sí té si el já rás.

(2) A ki író az elõ mi nõ sí té si el já rás ról  szóló dön té sét az
el bí rá lást köve tõen ha la dék ta la nul írás ban köz li min den
aján lat te võ vel az zal, hogy bár mely aján lat te võ nek ki zá ró -
lag a sa ját aján la ta te kin te té ben ad ha tó tá jé koz ta tás.

(3) Az elõ mi nõ sí té si el já rás ban ho zott dön tést részle -
tesen in do kol ni kell.

A pályázati dokumentáció

7.  §

(1) A ki író a nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vást olyan mó don
hoz za nyil vá nos ság ra, hogy az ér dek lõ dõk le he tõ leg szé le -
sebb köre szá má ra le gyen el ér he tõ, ide ért ve az EGT-
 államban és har ma dik or szág ban szék hellyel vagy la kó -
hellyel (tar tóz ko dá si hellyel) ren del ke zõ le het sé ges aján -
lat te võ ket is az zal, hogy a pá lyá za ti fel hí vást kö te le zõ a
Pénz ügy mi nisz té ri um hon lap ján is köz zé ten ni.

(2) A nyil vá nos pá lyá zat meg hir de té sé nek idõ pont ja
a leg ko ráb bi köz zé té tel nap tá ri nap ja.

8.  §

(1) A ki író a pá lyá za ti fel hí vás tar tal mát az ér té ke sí tés,
ille tõ leg a ki vá lasz tás kö rül mé nye i tõl füg gõ en ál la pít ja
meg az zal, hogy kö te le zõ en tar tal maz nia kell leg alább

a) a ki író meg ne ve zé sét, szék he lyét, a kép vi se le té ben
el já ró sze mély meg ne ve zé sét, szék he lyét,

b) az ér té ke sí tés re fel aján lott for ga lom ké pes rész vé -
nyek da rab szá mát, név ér té két fo rint ban ki fe jez ve,

c) a pá lyá zat cél ját, tí pu sát és a pá lyá za ti for du lók szá -
mát, va la mint az elõ mi nõ sí té si el já rás ra  való uta lást,

d) az ér té ke sí tés re, ille tõ leg – az ér té ke sí té si ta nács adó
ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló el já rás ese té ben emel lett – a ki vá -
lasz tás ra vo nat ko zó fel té te le ket,

e) az el len ér ték meg fi ze té sé nek mód ját és a pá lyá za ti
biz to sí ték ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

f) a rész le tes tá jé koz ta tó ren del ke zés re bo csá tá sá nak
mód ját, he lyét, ide jét és el len ér té két fo rint ban ki fe jez ve,

g) az aján lat be nyúj tá sá nak mód ját, he lyét és ha tár ide jét,

h) az aján la ti kö tött ség idõ tar ta mát, il let ve az en nek
eset le ges meg hosszab bí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

i) az aján lat ér vé nyes sé gé nek fel té te le it,

j) a ki író azon jo gá nak fenn tar tá sát, hogy a pá lyá za tot
ered mény te len nek nyil vá nít sa,

k) a ki író azon jo gá nak fenn tar tá sát, hogy ha

ka) a pá lyá za ton nyer tes aján lat te võ vissza lép,

kb) a szer zõ dés kö tés meg hi ú sul,

kc) a szer zõ dés alá írá sa után a szer zõ dõ fél (a ko ráb bi
aján lat te võ) a szer zõ dés ben fog lal ta kat nem tel je sí ti és
ezért a ki író el áll, vagy

kd) a szer zõ dés alá írá sa után a szer zõ dõ fe lek a szer zõ -
dést meg szün tet ték vagy fel bon tot ták,

a ki író a so ron kö vet ke zõ aján lat te võ vel szer zõ dést kös sön 
vagy az aján la ti kö tött ség le jár ta után új pá lyá za tot ír -
jon ki,

l) az aján lat te võ szer zõ dés tel je sí té sé re  való al kal mas -
sá gá nak meg íté lé sé re szol gá ló szem pon to kat, va la mint az
eh hez szük sé ges – az aján lat hoz csa to lan dó – ere de ti
 dokumentumok meg ha tá ro zá sát.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl a pá lyá za ti fel hí -
vás – a ki író mér le ge lé sé tõl füg gõ en – tar tal maz hat ja
a rész le tes tá jé koz ta tó bár mely ada tát, va la mint elõ ír hat ja
az aján la to kat tar tal ma zó zárt bo rí té kok nyil vá nos bon -
tását.

(3) A ki író az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti, az aján la -
tok be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõt (a továb biak ban:
aján lat té te li ha tár idõ) nem ha tá roz hat ja meg a pá lyá za ti
fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mí tott har minc nap nál rö vi debb
idõ tar tam ban. Az aján lat té te li ha tár idõt úgy kell megha -
tározni, hogy ele gen dõ idõ tar tam áll jon ren del ke zés re a
meg fe le lõ aján lat té tel hez.

(4) A ki író az aján lat té te li ha tár idõt – a 9.  §-ban fog lal -
tak meg fe le lõ al kal ma zá sá val – meg hosszab bít hat ja.
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9.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal ta kat a ki író csak ki vé -
te le sen, in do kolt eset ben, leg ké sõbb a pá lyá zat be adá si
 határidejét meg elõ zõ ti ze dik nap tá ri na pig – a 8.  § (3) be -
kez dé sé nek figye lembe véte lével – mó do sít hat ja.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás ban fog lal tak mó do sí tá sa so rán a 
mó do sí tást a pá lyá za ti fel hí vás sal azo nos mó don és he lyen 
kell köz zé ten ni, a 7.  §-ban fog lal tak meg fe le lõ alkalma -
zásával.

10.  §

A ki író a pá lyá za ti fel hí vást az aján lat té te li ha tár idõ le -
tel te elõtt – a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé vel meg egye zõ
he lye ken és mó don meg je len te tett köz le ménnyel – vissza -
von hat ja az zal, hogy eb ben az eset ben a rész le tes tá jé koz -
ta tó el len ér té két a rész le tes tá jé koz ta tó vissza szol gál ta tá sa
el le né ben az aján lat te võ nek kö te les vissza fi zet ni.

11.  §

(1) A rész le tes tá jé koz ta tó tar tal maz za a pá lyá za ti el já -
rás rész le tes sza bá lya it (a továb biak ban: pá lyá za ti ki írás),
va la mint az EBP-re vo nat ko zó ada tok kö zül leg alább

a) a cég ne vet, szék he lyet és te vé keny sé gi kört,
b) az ala pí tás idõ pont ját, a mû kö dé si idõ tar ta mot, az

ala pí tó kat meg il le tõ eset le ges több let jo go kat,
c) a jegy zett, il let ve sa ját tõke össze gét fo rint ban ki fe -

jez ve,
d) a Ma gyar Ál lam tu laj do ni ré sze se dé sét,
e) a ve zér igaz ga tó ra vo nat ko zó ada to kat (a sze mé lyes

ada tok ki vé te lé vel),
f) a ter ve zett üz le ti te vé keny ség át fo gó ér té ke lé sét

 lehetõvé tevõ le írást,
g) a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásokra, ille tõ leg ha tó -

sá gi ha tá ro za tok ra tör té nõ uta lá so kat,
h) az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek jellegzetes -

ségeit, az azok hoz kap cso ló dó jo go kat és kö te le zett sé ge -
ket, és

i) a rész vé nyek da rab szá mát és név ér té két.

(2) A pá lyá za ti ki írás tar tal maz za:
a) az aján la tok be nyúj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,
b) a ki író ál tal el fo gad ha tó nak tar tott leg ala cso nyabb

össze gû el len ér té ket (mi ni mum vé tel ár),
c) a ma gyar nyelv mint a pá lyá zat hi va ta los nyel vé nek

meg je lö lé sét,
d) a pá lyá za ti biz to sí ték (aján la ti biz to sí ték) meg je lö lé -

sét, ren del ke zés re bo csá tá sá nak mód ját és ha tár ide jét, va -
la mint a fõ kö te le zett sé get biz to sí tó mel lék kö te le zett ség
(biz to sí té kok) fõbb tar tal mi kel lé ke it,

e) szük ség ese tén a pá lyá zat tel je sí té se so rán a sze mé -
lyes köz re mû kö dés kö te le zett sé gét,

f) az aján la tok bon tá si el já rá sá nak he lyét, idõ pont ját,
va la mint, ha a pá lyá za tok bon tá sa nyil vá nos, az erre  való
uta lást,

g) az aján la tok el bí rá lá sá ra jo go sult sze mély vagy tes -
tü let meg ne ve zé sét,

h) az aján la tok el bí rá lá sa so rán al kal ma zan dó értéke -
lési szem pon to kat és sú lyo zást, a – ki író dön té sé tõl füg -
gõ – pon to zá sos vagy egyéb ér té ke lé si rend szert,

i) az aján la tok el bí rá lá sá nak idõ pont ját vagy ha tár ide jét,
j) az ered mény hir de tés mód ját, he lyét és vár ha tó ide jét,
k) az aján lat te võk ér te sí té sé nek mód ját és ha tár ide jét,
l) az aján lat te võ pá lyá za tá ban fog lal tak iga zo lá sá nak

mód ját,
m) azo kat a hi á nyo kat, ame lyek hi ány pót lás ke re té ben

nem pó tol ha tók, va la mint a hi ány pót lás ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se ket,

n) szük ség ese tén a hely szí ni szem lé re vo nat ko zó ren -
del ke zé se ket,

o) az ár tár gya lás (az aján lat mó do sí tá sa) le he tõ sé gét,
va la mint an nak sza bá lya it, és

p) a 12.  §-ban fog lal tak sze rin ti ki egé szí tõ tá jé koz ta tás
igény lé sé nek és tel je sí té sé nek mód já ra vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket.

(3) Az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló
 pályázati el já rás ban a rész le tes tá jé koz ta tó kö te le zõ en a
(2) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti ki írást tar tal maz za.

(4) A ki író a pá lyá za ti ki írás ban elõ ír hat ja az ajánlat -
tevõk szá má ra adás vé te li szer zõ dés-ter ve zet mel lé ke lé sét,
vagy a ki író ál tal a ren del ke zé sük re bo csá tott adás vé te li
szer zõ dés-ter ve zet el fo ga dá sá ról  való nyi lat ko zat té telt.

(5) A rész le tes tá jé koz ta tó az aján lat te võ nek csak ti tok -
tar tá si nyi lat ko zat el le né ben bo csát ha tó ren del ke zé sé re.

(6) A rész le tes tá jé koz ta tó ren del ke zés re bo csá tá sá ért
fi ze ten dõ el len ér té ket úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az ér té -
ke sí té si költ sé gek re az aján lat te võk vár ha tó szá má val ará -
nyo san fe de ze tet biz to sít son.

12.  §

(1) A ki író az aján lat te võ szá má ra a rész le tes tá jé koz ta -
tó ban fog lal ta kon túl is ad hat in for má ci ót és le he tõ vé te het 
hely szí ni szem lét, ha az zal nem sér ti

a) az aján lat te võk kö zöt ti esély egyen lõ sé get,
b) az aján la tok ke ze lé sé re vo nat ko zó, e ren de let ben

meg ha tá ro zott sza bá lyo kat, és
c) az üz le ti tit kot.

(2) A ki író az (1) be kez dés sze rin ti in for má ció-szol gál -
ta tás ról vagy hely szí ni szem lé rõl ha la dék ta la nul jegy zõ -
köny vet vesz fel és azt az aján lat te võ és a ki író alá írá sá val
el lát va ha la dék ta la nul a töb bi aján lat te võ ren del ke zé sé re
bo csát ja.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jegy zõ könyv tar -
tal maz za:

a) a fel vi lá go sí tás he lyét és idõ pont ját,
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b) a részt ve võ sze mé lyek meg ne ve zé sét,
c) az aján lat te võ ál tal kért in for má ci ók meg ne ve zé sét,

va la mint a ki író ál tal az ezen aján lat te võ nek biz to sí tott
 információ, adat és egyéb szol gál ta tás rész le tes le írá sát.

13.  §

A pá lyá zat szem pont já ból re le váns in for má ci ót a pá lyá -
za ton részt ve võk kel le vél, te le fax, te lex vagy táv irat út ján
kell kö zöl ni, a köz lést tér ti ve vé nyes le vél lel, il let ve az
 átvételt iga zo ló más mó don is meg kell erõ sí te ni.

Az ajánlattétel szabályai

14.  §

(1) A ki író a pá lyá za ti ki írás ban az aján lat té tel lel kap -
cso la tos sza bá lyo kat a (2)–(5) be kez dés és a 15–18.  §-ban
fog lal tak sze rint ha tá roz za meg.

(2) A ki író a pá lyá za ton  való rész vé telt (az aján lat té telt)
pá lyá za ti biz to sí ték hoz köti.

(3) Az aján lat te võ az aján la tát cég jel zés nél kü li, le zárt
bo rí ték ban, leg alább öt pél dány ban – eb bõl egy pél dányt
min den ol da lon ere de ti cég sze rû alá írás sal, ma gán sze mé -
lyek nél ere de ti alá írás sal vagy a meg ha tal ma zott alá írá sá -
val el lát va – nyújt ja be az aján lat be nyúj tá sá ra nyit va álló
ha tár idõ ben, a meg adott he lyen, az adott pá lyá zat ra uta ló
jel zés sel, sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján.

(4) Ha az aján lat te võ meg ha tal ma zott ja út ján jár el, az
aján lat te võ meg ha tal ma zott ja köz ok irat tal vagy tel jes
 bizonyító ere jû ma gán ok irat tal iga zol ja kép vi se le ti jo go -
sult sá gát, il let ve an nak mér té két.

(5) Együt tes aján lat té tel cél já ból aján lat te või kö zös ség
vagy más al kal mi egye sü lés (kon zor ci um) hoz ha tó lét re
az zal, hogy a pá lyá za ti el já rás, a szer zõ dés kö tés és a szer -
zõ dés tel je sí té se so rán a részt ve võ ta gok kö te le zett sé ge és
fe le lõs sé ge egye tem le ges.

(6) Egy aján lat te võ egy adott EBP for ga lom ké pes rész -
vé nyei te kin te té ben, va la mint az ér té ke sí té si ta nács adó
 kiválasztására irá nyu ló pá lyá za ti el já rás ke re té ben csak
egy aján la tot te het, füg get le nül at tól, hogy azt ön ál ló an
vagy kon zor ci um tag ja ként te szi.

15.  §

(1) Az aján lat nak tar tal maz nia kell az aján lat te võ nek
leg alább

a) a pá lyá za ti ki írás ban fog lalt fel té te lek el fo ga dá sá ra,
b) az ál ta la vál lalt szol gál ta tá sok ra és kö te le zett sé gek -

re, és
c) ér té ke sí tés re irá nyu ló pá lyá za ti el já rás so rán a for ga -

lom ké pes rész vé nyek tel jes vé tel árá ra vagy el len ér té ké re

(an nak össze gé re), ki vá lasz tás ra irá nyu ló pá lyá za ti el já rás
ese té ben a meg fe le lõ össze gû fe le lõs ség biz to sí tá si fe de zet
lé te zé sé re
vo nat ko zó nyi lat ko za tát.

(2) Az aján lat te võ kö te les iga zol ni, hogy a pá lyá za ti
 kiírásban meg je lölt össze gû pá lyá za ti biz to sí té kot az ott
meg je lölt for má ban és mó don ren del ke zés re bo csá tot ta.

16.  §

(1) Az aján lat te võ a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott
idõ pon tig aján la tá hoz köt ve van, ki vé ve, ha a ki író

a) a meg adott idõ pont elõtt a pá lyá za ton nyer tes aján -
lat te võ vel szer zõ dést köt,

b) a pá lyá za ti fel hí vást vissza von ja, vagy
c) a pá lyá za tot ered mény te len nek mi nõ sí ti.

(2) A pá lyá za ti ki írás ban hat van nap nál rö vi debb idõ tar -
ta mú aján la ti kö tött ség nem ha tá roz ha tó meg.

(3) Az aján la ti kö tött ség idõ tar ta má nak meg ha tá ro zá sa
so rán az aján la ti kö tött ség kez dõ nap ja az aján la tok be -
nyúj tá sá ra nyit va álló idõ tar tam utol só nap ja.

17.  §

Az aján lat el ké szí té sé vel és a pá lyá za ton  való rész vé tel -
lel kap cso la tos költ sé gek – az aján lat ér vé nyes sé gé tõl,
 illetve ered mé nyes sé gé tõl füg get le nül – az aján lat te võt
ter he lik.

18.  §

(1) Az aján la tok ér kez te té se a ki író fel ada ta, amely nek
le bo nyo lí tá sá ra har ma dik sze mély nek meg bí zást ad hat.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér kez te tés so rán – ki vé ve
a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tet – az aján lat át vé te -
lé nek idõ pont ját és bí rá la ti sor szá mát rá kell ve zet ni az
aján la tot tar tal ma zó zárt bo rí ték ra, és iga zol ni kell az aján -
lat át vé te lé nek té nyét.

(3) Ha az aján la to kat meg ha tá ro zott idõ pont ban kell be -
nyúj ta ni, ak kor az ér kez te tést köz jegy zõ je len lé té ben kell
le bo nyo lí ta ni és az el já rás ról köz jegy zõi ok ira tot kell ki ál -
lít tat ni.

Az ajánlat érvénytelensége

19.  §

(1) Ér vény te len az aján lat, ha
a) azt a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott ha tár idõ után 

nyúj tot ták be,
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b) biz to sí ték adá si kö te le zett ség ese tén a biz to sí té kot az 
aján lat te võ nem bo csá tot ta, vagy nem az elõ ír tak nak meg -
fele lõen bo csá tot ta a ki író ren del ke zé sé re,

c) ér té ke sí té si el já rás ese té ben az aján la tot nem az ér té -
ke sí té si el já rás tár gyát ké pe zõ EBP for ga lom ké pes rész vé -
nye i nek összes sé gé re vo nat ko zó an, ki vá lasz tá si el já rás so -
rán az aján la tot nem a pá lyá za ti ki írás ban sze rep lõ fel ada -
tok összes sé gé nek el vég zé sé re vo nat ko zó an nyúj tot ták be,

d) az aján lat az ér té ke sí té si el já rás tár gyát ké pe zõ for -
ga lom ké pes rész vé nyek el len ér té két (vé tel árát), ille tõ leg
az ér té ke sí té si ta nács adó ál tal el vég zen dõ fel ada tok el len -
ér té két nem egy ér tel mû en ha tá roz ta meg, azt má sik aján -
lat te võ aján la tá hoz vagy egyéb fel té tel hez kö töt te, to váb -
bá, ha az ér té ke sí té si el já rás ese té ben az aján lott el len ér ték
(vé tel ár) az Ebptv.-ben meg ha tá ro zott mi ni má lis vé tel ár
össze gét nem éri el,

e) az aján lat te võ a pá lyá za ti el já rás ra vo nat ko zó ti tok -
tar tá si sza bá lyo kat meg sér tet te,

f) az aján lat te võ nem tett rész le tes és kö te le zõ ere jû
jog nyi lat ko za tot az aján la tá val kap cso lat ban, vagy nem
vál lalt aján la ti kö tött sé get, vagy

g) az aján lat az a)–f) pon tok ban fog lal ta kon túl me nõ en
egyéb ként nem fe le l meg a pá lyá za ti ki írás ban vagy a jog -
sza bá lyok ban fog lal tak nak.

(2) Az (1) be kez dés a)–f) pont ja i ban fog lal tak te kin te té -
ben hi ány pót lás nak he lye nincs.

(3) Az (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek alap ján az aján lat lé nye gét nem érin tõ for mai ok  miatti
hi á nyos ság ön ként vagy a ki író fel hí vá sá ra pó tol ha tó.

(4) Az aján lat ér vé nyes sé gét a ki író a hi ány pót lás ra ren -
del ke zés re álló idõ tar tam utol só nap ját köve tõen ál la pít ja
meg.

20.  §

Az ér vény te len aján la tot be nyúj tó aján lat te võ a pá lyá -
za ti el já rás ban, il let ve an nak to váb bi sza ka szá ban nem
 vehet részt.

Az ajánlatok bontása és értékelése

21.  §

(1) A pá lyá za ti fel hí vás ban az aján la tok be nyúj tá sá ra
meg ha tá ro zott ha tár idõ ben be ér ke zett aján la tot tar tal ma zó 
zárt bo rí té kok bon tá sa – ki vé ve a 25.  §-ban fog lalt ese tet –
zárt kör ben tör té nik a (2) be kez dés sze rint.

(2) Az aján la tok bon tá sát a for ga lom ké pes rész vé nyek
ér té ke sí té si el já rá sá nak le bo nyo lí tá sá val meg bí zott, ille tõ -
leg az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá lasz tá sá ra irá nyu ló el já -
rás le bo nyo lí tá sá val meg bí zott sze mély vég zi köz jegy zõ
je len lé té ben.

(3) Az aján la tok bon tá sá ról és is mer te té sé rõl a for ga -
lom ké pes rész vé nyek ér té ke sí té si el já rá sá nak le bo nyo lí tá -
sá val meg bí zott, ille tõ leg az ér té ke sí té si ta nács adó ki vá -
lasz tá sá ra irá nyu ló el já rás le bo nyo lí tá sá val meg bí zott sze -
mély köz jegy zõi ok ira tot ké szít tet, amely ben a köz jegy zõ

a) ta nú sít ja, hogy az aján la tot tar tal ma zó zárt bo rí té kok 
fel bon tá sa a vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fele lõen tör tént,

b) rög zí ti, hogy az aján lat meg fe lelt-e a ki írás sze rin ti
for mai, ala ki kö ve tel mé nyek nek,

c) rög zí ti az aján lat bí rá la ti sor szá mát és az aján la tok
da rab szá mát,

d) rög zí ti az aján la tot tar tal ma zó zárt bo rí té kok fel bon -
tá sa kor, il let ve is mer te té se kor be je len tett ki fo gá so kat és
ész re vé te le ket, és

e) a ki író ké ré sé re rög zí ti, hogy a pá lyá zat anya gá ból
egy pél dányt meg õr zés re át vett.

22.  §

(1) A be nyúj tott aján la to kat a ki író ál tal ki je lölt ér té ke lõ
bi zott ság vé le mé nye zi és az el bí rá lás ra vo nat ko zó ja vas la -
tot in do ko lás sal együtt – dön tés re – a va gyon ke ze lõ elé
ter jesz ti.

(2) Az ér té ke lõ bi zott ság az aján la tok fel bon tá sa után
fel vi lá go sí tást kér het az aján lat te võk tõl an nak ér de ké ben,
hogy az aján la tok ér té ke lé se, il let ve össze ha son lí tá sa el vé -
gez he tõ le gyen.

(3) Az ér té ke lõ bi zott ság a (2) be kez dés alap ján fel tett
kér dé se it, il let ve azok ra az érin tett aján lat te võ ál tal adott
vá la szo kat az ér té ke lõ bi zott ság és az aján lat te võ írás ban
rög zí ti és ha la dék ta la nul meg kül di az aján lat te võk nek az
aján lat te võ re tör té nõ uta lás nél kül.

(4) Az ér té ke lõ bi zott ság és a ki író a pá lyá za ti ki írás ban
meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint meg vizs gál ja az aján -
lat te võk al kal mas sá gát a szer zõ dés tel je sí té sé re, és en nek
so rán el len õriz he ti a csa tolt do ku men tu mok és ira tok ere -
de ti sé gét.

(5) Az ér té ke lõ bi zott ság az aján la tok össze ha son lí tá sát
és rang so ro lá sát a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott szem -
pon tok és sú lyo zás, vagy – a ki író dön té se sze rint – pon to -
zá sos vagy egyéb ér té ke lé si rend szer alap ján vég zi.

(6) Az ér té ke lõ bi zott ság in do kolt eset ben, az e ren de let -
ben meg ha tá ro zott össze fér he tet len sé gi és ti tok tar tá si sza -
bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val, va la mely kér dés meg -
íté lé sé hez füg get len szak ér tõ köz re mû kö dé sét ve he ti
igény be.

23.  §

(1) A ki író az aján lat te võ aján la tá nak lé nye gét nem érin -
tõ, for mai ok ból hi bás (hi á nyos) aján lat ese té ben lehetõ -
séget ad hat a hi á nyos sá gok pót lá sá ra.
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(2) Az aján lat lé nye gét nem érin tõ for mai oko kat, a
 pótolható hi á nyo kat, va la mint a hi ány pót lás ha tár ide jét a
pá lyá za ti ki írás tar tal maz za az zal, hogy a hi ány pót lás ra
ren del ke zés re álló idõ tar tam nem le het ke ve sebb mint a
 hiánypótlási fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 3 mun ka -
nap, és nem le het több mint 10 mun ka nap.

24.  §

(1) Az ér té ke lõ bi zott ság az aján la tok ér té ke lé sé rõl
jegy zõ köny vet (a továb biak ban: ér té ke lé si jegy zõ könyv)
ké szít, amely tar tal maz za leg alább

a) a pá lyá za ti el já rás rö vid is mer te té sét, a be ér ke zett
aján la tok szá mát,

b) a be ér ke zett aján la tok nak a pá lyá za ti ki írás ban köz -
zé tett szem pon tok sze rin ti rész le tes ér té ke lé sét,

c) az ér té ke lõ bi zott ság leg jobb aján lat ra vo nat ko zó
 javaslatának rész le tes in do ka it,

d) a vé tel ár, ille tõ leg a meg bí zá si díj, il let ve az aján lat
egé sze ér té ke lé sé nek szem pont ja it (ide ért ve ér té ke sí té si
el já rás ese té ben a vé tel árat be fo lyá so ló kö te le zett ség vál la -
lá so kat is),

e) az aján lat te võk ál tal aján lott biz to sí té kok (a fõ kö te -
le zett sé get biz to sí tó mel lék kö te le zett sé gek) ér té ke lé sét, és

f) a pá lyá za ti el já rás össze fog la ló ér té ke lé sét, az aján -
lat te võk rang so ro lá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot.

(2) Az ér té ke lé si jegy zõ köny vet az ér té ke lõ bi zott ság
min den tag ja alá írá sá val hi te le sí ti és azt az aján la tok bon -
tá sát, il let ve szük ség ese tén leg ké sõbb a hi ány pót lás ra ren -
del ke zés re álló idõ tar tam utol só nap ját kö ve tõ ti zen ötö dik
na pon meg kül di a Kor mány ré szé re.

(3) Az ér té ke lé si jegy zõ könyv höz csa tol ni kell a pá lyá -
za ti fel hí vást és a rész le tes tá jé koz ta tót, az aján la tok bon -
tásáról ké szült jegy zõ könyv és a be ér ke zett aján la tok
egy-egy ere de ti pél dá nyát, va la mint az ér té ke lõ bi zott ság
tag já nak eset le ges kü lön vé le mé nyét.

25.  §

(1) A pá lyá za ti el já rás le zá rá sát meg elõ zõ en, a ki író
dön té se alap ján ár tár gya lást le het tar ta ni, amely re meg kell 
hív ni az ér vé nyes aján la tot be nyúj tott, az elõ mi nõ sí té si
sza kasz ban meg fe lelt va la mennyi aján lat te võt.

(2) Ha a pá lyá za ti el já rás so rán, az aján lat té tel re nyit va
álló ha tár idõ ben csak egy ér vé nyes aján lat ér ke zett és az
meg fe lel az elõ mi nõ sí té si fel té te lek nek, a ki író az aján lat -
te võt – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ár tár gya lás
 helyett – aján la tá nak a vé tel ár te kin te té ben tör té nõ mó do -
sí tá sá ra hív hat ja fel.

(3) Azok az aján lat te võk, akik az elõ mi nõ sí tés so rán
 érvényes aján la tot tet tek és ez zel jo got is sze rez tek a pá -
lyá zat má so dik for du ló já ban tör té nõ rész vé tel re, kö zös
aján la tot is be nyújt hat nak, azaz aján lat te või kö zös sé get
(kon zor ci um) hoz hat nak lét re.

(4) Az (1) vagy a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti el já -
rás so rán az aján lat te võ – a ki író ál tal meg ha tá ro zott szá mú 
al ka lom mal – mó do sít hat ja az aján la tát, azon ban a ko ráb -
ban aján lott vé tel ár nem csök kent he tõ, és a mó do sí tott
aján lat nak is meg kell fe lel nie a pá lyá za ti ki írás ban meg -
ha tá ro zott va la mennyi fel té tel nek.

(5) Az aján lat te võt a mó do sí tott aján la ta a 16.  §-ban fog -
lal tak sze rint meg ha tá ro zott idõ pon tig köti.

(6) Az (1) vagy a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti el já -
rást köve tõen a ki író is mé tel ten el vég zi az aján la tok rang -
so ro lá sát.

Az ajánlatok elbírálása

26.  §

(1) Az aján la tok el bí rá lá sá ról az ér té ke lõ bi zott ság
 javaslatának mér le ge lé sé vel a ki író dönt.

(2) A mér le ge lés ke re té ben a ki író figye lembe ve szi a
24.  § (3) be kez dé se sze rin ti, az ér té ke lõ bi zott ság ja vas la -
tá ra vo nat ko zó kü lön vé le ményt.

(3) Az aján la tok kö zül az összes sé gé ben leg ked ve zõbb
fel té te le ket kí ná ló, meg ala po zott aján lat mel lett kell dön -
te ni, fel té ve, hogy – ér té ke sí té si el já rás ese tén – an nak
 elfogadása nem jár va gyon vesz tés sel.

(4) A pá lyá za ti ki írás ban kö zölt bí rá la ti szem pon tok kal
el len té tes dön tés nem hoz ha tó.

(5) Ha a pá lyá za ti ki írás más ként nem ren del ke zik, az
aján la to kat a be nyúj tás ra nyit va álló idõ tar tam utol só nap -
ját kö ve tõ nap tól szá mí tott har minc na pon be lül kell el bí -
rál ni.

(6) Az el bí rá lá si ha tár idõt a ki író egy al ka lom mal leg fel -
jebb har minc nap pal meg hosszab bít hat ja, azon ban a meg -
hosszab bí tott ha tár idõ sem ha lad hat ja meg a be nyúj tás ra
nyit va álló idõ tar tam utol só nap ját kö ve tõ nap tól szá mí tott
ki lenc ven na pot.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti ha tár idõ-meg hosszab bí tás ról 
a ki író köz vet le nül írás ban tá jé koz tat ja az összes ajánlat -
tevõt.

A pályázat eredménytelensége

27.  §

(1) A ki író a pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít ja, ha
a) nem ér ke zett ér vé nyes aján lat,
b) a be nyúj tott aján la tok egyi ke sem fe le l meg a pá lyá -

za ti ki írás ban fog lalt fel té te lek nek,
c) a ki író a 32.  § sze rint az el já rást ér vény te len nek nyil -

vá ní tot ta,
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d) a leg jobb ér vé nyes aján lat el fo ga dá sa – ér té ke sí té si
el já rás ese té ben – je len tõs va gyon vesz tés sel jár na, vagy

e) a ki író a szer zõ dés meg kö té sé re, ille tõ leg teljesíté -
sére kép te len né vá lik.

(2) Az ér vény te len pá lyá za ti el já rás alap ján vagy az
e ren de let ben fog lalt sza bá lyok meg sér té sé vel kö tött szer -
zõ dés sem mis.

A pályázat eredménye

28.  §

(1) A ki író a pá lyá zat ered mé nyét az el bí rá lást köve tõen
ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb nyolc na pon be lül írás ban
köz li va la mennyi aján lat te võ vel.

(2) A ki író a pá lyá zat ered mé nyét a pá lyá za ti fel hí vás sal 
azo nos mó don és he lyen te szi köz zé, a 7.  §-ban fog lal tak
meg fe le lõ al kal ma zá sá val.

A szerzõdéskötés szabályai

29.  §

(1) A ki író az EBP for ga lom ké pes rész vé nye i nek adás -
vé te lé rõl  szóló szer zõ dést, ille tõ leg az ér té ke sí té si ta nács -
adói fel ada tok el lá tá sá ra vo nat ko zó meg bí zá si szer zõ dést
a pá lyá zat nyer te sé vel köti meg.

(2) A ki író az (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dést a 28.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ér te sí tést köve tõen a le he tõ leg rö vi -
debb idõn be lül, de leg ké sõbb az ér te sí tés kéz hez vé te lét
kö ve tõ 30. na pig köti meg.

(3) Ha a pá lyá za ton nyer tes aján lat te võ vissza lép, a
szer zõ dés kö tés meg hi ú sul, a szer zõ dés alá írá sa után a
szer zõ dõ fél (a ko ráb bi aján lat te võ) a szer zõ dés ben fog lal -
ta kat nem tel je sí ti és ezért a ki író a szer zõ dés tõl el áll, vagy
a szer zõ dés alá írá sa után a szer zõ dõ fe lek a szer zõ dést
meg szün tet ték vagy fel bon tot ták, a ki író

a) a so ron kö vet ke zõ aján lat te võ vel szer zõ dést köt het,
vagy

b) az aján la ti kö tött ség le jár ta után új pá lyá za tot ír hat ki.

Összeférhetetlenségi szabályok

30.  §

(1) Az aján la tok ér té ke lé sé ben és el bí rá lá sá ban nem ve -
het részt

a) az aján la tot be nyúj tó ter mé sze tes sze mély és an nak
kép vi se lõ je, al kal ma zott ja, fog lal koz ta tott ja, al kal ma zó ja
és fog lal koz ta tó ja,

b) az aján la tot be nyúj tó jogi sze mély vagy jogi sze mé -
lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság kép vi se lõ je, tu laj do no sa,

tag ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, al kal ma zott ja vagy mun ka -
vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony alap ján foglalkoz -
tatottja,

c) an nak a jogi sze mély nek vagy jogi sze mé lyi ség
 nélküli gaz da sá gi tár sa ság nak a kép vi se lõ je, ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ je, al kal ma zott ja (fog lal koz ta tott ja), amely ben az 
aján lat te võ köz vet len vagy köz ve tett be fo lyás sal ren del ke -
zik, ille tõ leg amely nek az aján lat te võ tu laj do no sa, tag ja,

d) az a)–c) pont ban meg je lölt sze mé lyek kö ze li hoz zá -
tar to zó ja [a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 685.  § b) pont], és

e) aki tõl bár mely ok ból az ügy tár gyi la gos meg íté lé se
nem vár ha tó el (el fo gult ság).

(2) Az aján la tok ér té ke lé sé ben és el bí rá lá sá ban részt
 vevõ ha la dék ta la nul be je len ti a ki író nak, ha vele szem ben
bár mi lyen össze fér he tet len sé gi ok áll fenn.

(3) Ha az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak kal kap cso la -
to san vita áll fenn, az össze fér he tet len ség kér dé sé ben a
 kiíró dönt.

(4) Ha az össze fér he tet len sé gi ok a ki író ra vagy a ki író
meg bí zá sa alap ján vagy kép vi se le té ben el já ró sze mély re
néz ve áll fenn, ak kor a ki író fe lett mun kál ta tói jo go kat
gya kor ló sze mély, ille tõ leg a ki író meg bí zá sa alap ján vagy 
kép vi se le té ben el já ró sze mély ese té ben a meg bí zó felet -
tese dönt.

31.  §

Ha a pá lyá za ti el já rás bár mely részt ve võ je össze fér he -
tet len sé get ész lel, kö te les ezt a 30.  § (3) be kez dé se, ille tõ -
leg (4) be kez dé se sze rin ti sze mély nek vagy tes tü let nek
 haladéktalanul be je len te ni.

A pályázat érvénytelensége

32.  §

(1) A pá lyá za ti el já rás ér vény te len (és ez zel együtt ered -
mény te len), ha

a) a pá lyá zat ér té ke lé se vagy el bí rá lá sa so rán meg sér -
tet ték az össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat, vagy

b) va la mely aján lat te võ az el já rás tisz ta sá gát vagy
a töb bi aján lat te võ ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek ményt
kö ve tett el.

(2) Az ér vény te len sé get a ki író ál la pít ja meg.

(3) Ha a ki író meg íté lé se sze rint az aján lat te võ jog sza -
bály el le nes vagy a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak sze rin ti
 eljárást sér tõ cse lek mé nye nem sér ti sú lyo san a pá lyá za ti
el já rás tisz ta sá gát vagy a töb bi aján lat te võ ér de ke it, ak kor
– a pá lyá za ti el já rás ér vény te len né nyil vá ní tá sa he lyett –
az adott aján lat te võ aján la tát nyil vá nít ja ér vény te len nek.
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Titoktartási szabályok

33.  §

(1) A ki író a pá lyá za ti el já rás ra vo nat ko zó ti tok tar tá si
sza bá lyo kat a (2)–(5) be kez dés sze rint ha tá roz za meg.

(2) Az aján lat te võ a 29.  § sze rin ti szer zõ dés kö té sig, ille -
tõ leg a 25.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tár gya lás
kez de té ig aján la ta tar tal mát ti tok ban tart ja és a pá lyá za ti
el já rás be fe je zé sét köve tõen is üz le ti ti tok ként meg õr zi
a ki író ál tal ren del ke zé sé re bo csá tott té nye ket, ada to kat,
in for má ci ó kat.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség nem
vo nat ko zik

a) a fi nan szí ro zó hi tel in té ze tek kel,
b) kon zor ci á lis aján lat ese tén a kon zor ci u mi részt ve -

võk kel,
c) az aján lat te võ meg ha tal ma zott jogi kép vi se lõ jé vel, és
d) az aján lat el ké szí té sé hez az aján lat te võ ál tal igény be

vett, fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ egyéb szak ér tõ vel
 való kap cso lat ra az zal, hogy a ti tok tar tá si kö te le zett ség az
a)–d) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek re és szer ve ze -
tek re, ille tõ leg ezek ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i re, fel ügye lõ
 bizottsági tag ja i ra és al kal ma zot ta i ra (fog lal koz ta tott ja i ra)
is ki ter jed.

(4) Ha a pá lyá za ti el já rás ra vo nat ko zó ti tok tar tá si sza bá -
lyo kat

a) az aján lat te võ, vagy
b) olyan sze mély vagy szer ve zet, amely az aján lat te võ -

vel olyan kap cso lat ban van, hogy az ál ta la meg ho zott üz -
leti dön té sek ha tás sal le het nek az aján lat te võ dön té se i re,
vagy az aján lat te võ dön té sei ha tás sal le het nek e sze mély
dön té se i re,
meg sér tet te, a ki író az adott aján lat te võ aján la tát érvény -
telennek nyil vá nít hat ja.

(5) A ki író kö te les
a) a pá lyá za tok 21.  § sze rin ti bon tá sá ig az aján lat te võk

szá mát, és
b) az aján la tok 26.  § sze rin ti el bí rá lá sig, ille tõ leg a

25.  § (1) be kez dé se sze rint tár gya lás kez de té ig az aján la -
tok tar tal mát
tit ko san ke zel ni, ar ról fel vi lá go sí tást sem a pá lyá za ton
részt ve võk nek, sem har ma dik sze mé lyek nek nem ad.

34.  §

A ki író kö te les az ér té ke sí té si el já rás do ku men tu ma it
– jog sza bály el té rõ ren del ke zé se, hi á nyá ban – a pá lyá za ti
el já rás le zá rá sá nak nap já tól szá mí tott leg alább öt évig, de
leg ké sõbb ad dig az idõ pon tig meg õriz ni, amed dig a fe lek
bár me lyi ké nek jo gos ér de ke meg kí ván ja, az zal, hogy egy -
út tal azok ba a jog sza bály alap ján el len õr zé si jog gal ren -
del ke zõ szer vek ré szé re be te kin tést en ged.

Záró rendelkezés

35.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
 hatályba.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

22/2008. (II. 28.) FVM
rendelete

az egységes területalapú támogatási rendszer alapján
támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek

nyújtott, az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs

támogatásról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati 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 (a to váb bi ak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
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 követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) zöld ség-gyü mölcs fel dol go zó ipa ri tá mo ga tás: a fel -

dol go zott gyü mölcs- és zöld ség ter mé kek pi a cá nak kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló, 1996. ok tó ber 28-i 2201/96/EK ta ná -
csi ren de let (a továb biak ban: R.) 4. cik ké ben meg ha tá ro -
zott tá mo ga tás;

b) egy ség nyi tá mo ga tás: az R. 4. cikk (2) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott ér ték;

c) tá mo ga tá si kü szöb ér ték: az R. 5. cikk (1) bekezdé -
sében meg ha tá ro zott mennyi ség;

d) re fe ren cia idõ szak: a 2006/2007. gaz da sá gi év;
e) ter me lõi szer ve zet: a gyü mölcs- és zöld ség ága zat

 tekintetében kü lön le ges sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról, a
2001/112/EK és a 2001/113/EK irány elv, va la mint a
827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a
2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK ren -
de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 2202/96/EK ren de let ha tá -

1364 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/32. szám



lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2007. szep tem ber 26-i
1182/2007/EK ta ná csi ren de let 4. és 7. cik ké ben meg ha tá -
ro zott szer ve zet.

2.  §

E ren de let sze rin ti tá mo ga tás ra azok a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk jo go sul tak, akik:

a) a tárgy év ben kü lön jog sza bály sze rin ti egy sé ges
 területalapú tá mo ga tá si (a továb biak ban: SAPS) ké rel met
nyúj tot tak be, és ké rel mü ket a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) rész ben vagy
tel jes egé szé ben jó vá hagy ta, azaz SAPS jo go sul tak;

b) a tárgy év ben ter me lõi szer ve zet tag jai és az eb bõl
ere dõ, kü lön jog sza bály ban fog lalt kö te les sé ge i ket tel je sí -
tet ték;

c) a re fe ren cia idõ szak ban köz vet ve ter me lõi szer ve ze -
ten ke resz tül ka pott zöld ség-gyü mölcs fel dol go zó ipa ri
 támogatás figye lembe véte lével a 3.  §-ban fog lal tak alap -
ján ki szá mí tott tá mo ga tá si jo go sult ság gal ren del kez nek.

3.  §

(1) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás for rá sa az Eu ró pai
 Mezõgazdasági Ga ran cia Alap.

(2) A tá mo ga tá si jo go sult ság ki szá mí tá sá nak mód ját
e ren de let mel lék le te tar tal maz za.
 (3) A ter me lõ nek a re fe ren cia idõ szak ban, a ter mék
 vonatkozásában ki fi ze tett tá mo ga tás te kin te té ben a fel dol -
go zott gyü mölcs- és zöld ség ter mé kek tá mo ga tá si rend -
szer e te kin te té ben a 2201/96/EK ta ná csi ren de let rész le tes
al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2003.
au gusz tus 29-i 1535/2003/EK bi zott sá gi ren de let 29. cikk
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ók ról, a fel dol -
go zó ipa ri tá mo ga tá sok igény be vé te lé rõl és a tá mo ga tá si
rend szer ben részt ve võ fel dol go zók je len té si és nyil ván tar -
tá si kö te le zett sé ge i rõl  szóló 12/2006. (II. 2.) MVH köz le -
mény 34. mel lék le te sze rint meg kül dött je len té sek ben sze -
rep lõ össze ge ket kell figye lembe ven ni.
 (4) Az e ren de let alap ján meg ál la pí tott tá mo ga tá si jo go -
sult ság a Tv. 9.  §-ának n) pont ja sze rin ti me zõ gaz da sá gi
va gyo ni ér té kû jog. A jo go sult sze mé lyé ben be kö vet ke zett 
vál to zás ese tén a tör té nel mi bá zis jo go sult ság ról  szóló
106/2007. (IX. 24.) FVM ren de let ben fog lal ta kat kell
meg fele lõen al kal maz ni.

4.  §

(1) A 3.  §-ban sza bá lyo zott tá mo ga tá si jo go sult ság mér -
té két az MVH hi va tal ból ál la pít ja meg min den egyes jo go -
sult vo nat ko zá sá ban.

(2) Az MVH a meg ál la pí tott jo go sult sá gok ról már ci us
31-ig vég zés ben ér te sí ti a jo go sul ta kat, il let ve az érin tett
ter me lõi szer ve ze te ket.

5.  §

(1) A ké rel met egy pél dány ban, min den év ben má jus
15-ig, kü lön ké re lem ként az MVH hon lap ján köz zé tett
for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni. A tá mo ga tás igény -
be vé te lé re és a tá mo ga tá si ké re lem alap ján le foly ta tan dó
el já rás ra a tárgy év re vo nat ko zó SAPS jog sza bály ren del -
ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.
 (2) A tá mo ga tás igény lé sé hez az aláb bi iga zo lá so kat
kell csa tol ni:

a) a tárgy év ben a ter me lõi szer ve zet ben való tag ság és
a tag ság gal járó kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl  szóló iga zo -
lást, va la mint

b) egyéb, a jo go sult sá got iga zo ló ira to kat a 3.  § (4) be -
kez dé se sze rint.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel a fel dol go zott zöld ség-
és gyü mölcs ter mé kek tá mo ga tá si rend sze ré re vo nat ko zó
nem ze ti sza bá lyo zás ról  szóló 155/2004. (X. 22.) FVM ren -
de let 1–7.  §-ai, a 9.  §-a, va la mint a 10.  §-ának (1) be kez dé -
se ha tá lyát vesz ti.
 (3) E ren de let 6.  §-ának (2) be kez dé se a ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

7.  §

E ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi jog sza bá lyok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak megállapítá -
sáról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a
2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le te (2004. ok tó -
ber 29.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí -
me i ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá
a pi hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát
il le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza -
bá lyo zá sá ról;
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c) a Bi zott ság 796/2004/EK (2004. áp ri lis 21.) ren de le -
te a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá mo -
ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és
a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga -
tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 2003. szep tem ber
29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös
meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in teg rált igaz ga tá si és
el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a 22/2008. (II. 28.) FVM rendelethez

A támogatási jogosultság kiszámításának módja

x = a ter me lõk tá mo ga tá si jo go sult sá ga

a = a ter me lõ nek a re fe ren cia idõ szak ban a ter mék
vo nat ko zá sá ban ki fi ze tett tá mo ga tás össze ge

b = a re fe ren cia idõ szak ban a ter mék vo nat ko zá sá -
ban a 155/2004. (X. 22.) FVM ren de let alap ján
ki fi ze tett összes tá mo ga tás

c = a ter mék re vo nat ko zó tá mo ga tá si kü szöb ér ték
és egy ség nyi tá mo ga tás szor za ta

x = a/b * c * 1,036

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
9/2008. (II. 28.) OGY

határozata

a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége, valamint a Magyar Rádió Közalapítvány

Ellenõrzõ Testülete tisztségviselõinek
és tagjainak választásáról*

Az Or szág gyû lés a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló
1996. évi I. tör vény ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en, négy
évre,

2008. már ci us 2. nap já tól

dr. Ran gos Ka ta lint

a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma el nö ké vé,

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

dr. Gál And rás Le ven tét

a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma elnök -
helyettesévé,

dr. Far kas Ist vánt,
Hárs he gyi Já nost,
Bu dai Lász lót,
Nagy Len két,
dr. Si mon At ti la Ist vánt,
Ma ro si Györ gyöt,
Szen te Pé tert,
dr. Dé zsi Mi hályt

a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma Elnök -
ségének tag já vá,

2008. már ci us 23. nap já tól

dr. Ben cze Iza bel lát

a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te
 elnökévé,

La czik Zol tánt,
Nagy Ta mást

a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te tag -
já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Pett kó And rás s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
10/2008. (II. 28.) OGY

határozata

a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak
megválasztásáról*

Az Or szág gyû lés a Rend õr ség rõl szó ló 1994. évi
XXXIV. tör vény 6/A. § (2) be kez dé se alap ján – a ren dé -
sze ti, va la mint az em ber i jogi ügyek ben fel adat kör rel ren -
del ke zõ bi zott ság együt tes ja vas la tá ra –

dr. Féja And rást,
Frá ter né dr. Fe ren czy Nó rát,
dr. Ju hász Im rét,

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 25-i ülés nap ján fo gad ta el.
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dr. Kal ten bach Je nõt és
dr. Ká dár And rás Kris tó fot

a Füg get len Ren dé sze ti Pa nasz tes tü let tag já vá meg vá -
laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Pett kó And rás s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
11/2008. (II. 28.) OGY

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását
felügyelõ eseti bizottság tisztségviselõinek

és tagjainak megválasztásáról szóló
56/2006. (XII. 20.) OGY határozat módosításáról*

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vég re haj tá sát fel -
ügye lõ ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg -
vá lasz tá sá ról szó ló 56/2006. (XII. 20.) OGY ha tá ro zat a
kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés a bi zott ság ba

Tóth Ti bor né dr. he lyett

Bó kay End rét

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Pett kó And rás s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
12/2008. (II. 28.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

Az Or szág gyû lés

a Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott ság ba

Deák And rás ko ráb ban meg üre se dett he lyé re

dr. Rét vári Ben cét

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Pett kó And rás s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
13/2008. (II. 28.) OGY

határozata

Gál J. Zoltán országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Gál J. Zol tán
 országgyûlési kép vi se lõ men tel mi jo gát a Bu dai Köz pon ti
Ke rü le ti Bí ró ság 5. B. XI. 2013/2007/2. szá mú meg ke re sé -
sé vel érin tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Pett kó And rás s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 25-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

2008/32. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1367



Az Országgyûlés
14/2008. (II. 28.) OGY

határozata

Gusztos Péter országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Gusz tos Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Leg fõbb Ügyész 
KF. 1514/2007/14-I. szá mú meg ke re sé sé vel érin tett ügy -
ben fel füg gesz ti.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Pett kó And rás s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
15/2008. (II. 28.) OGY

határozata

a kis- és középvállalkozások 2003–2004. évi
helyzetérõl, gazdálkodási feltételrendszerérõl szóló

jelentés elfogadásáról**

Az Or szág gyû lés el fo gad ja a kis- és kö zép vál lal ko zá sok 
2003–2004. évi hely ze té rõl, gaz dál ko dá si fel té tel rend sze -
ré rõl szó ló je len tést.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Pett kó And rás s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 25-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
16/2008. (II. 28.) OGY

határozata

a kis- és középvállalkozások 2005–2006. évi
helyzetérõl, gazdálkodási feltételrendszerérõl,

valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott 
támogatásokról szóló jelentés elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés el fo gad ja a kis- és kö zép vál lal ko zá sok 
2005–2006. évi hely ze té rõl, gaz dál ko dá si fel té tel rend sze -
ré rõl, va la mint a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ré szé re nyúj -
tott tá mo ga tá sok ról szó ló je len tést, és egy ben fel ké ri a
Kor mányt, hogy a jö võ ben ké szü lõ je len té sek a kis- és
 középvállalkozások ré szé re nyúj tott hi te lek kö zött el kü lö -
ní tet ten mu tas sák be a tisz tán pi a ci ala pon, il let ve az ál la mi 
sze rep vál la lás mel lett ki he lye zett hi te le ket.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Pett kó And rás s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. feb ru ár 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
15/2008. (II. 28.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Mun ka Tör -
vény köny vé nek az ipar i és ke res ke del mi ága zat ban tör té -
nõ vég re haj tá sá ról  szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM ren de let
4.  §-a, va la mint an nak mel lék le te alkot mány elle nes, ezért
e ren del ke zé se ket 2008. jú ni us 30. nap já val meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.
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Indokolás

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz két in dít vány ér ke zett,
amely ben az in dít vá nyo zók a Mun ka Tör vény köny vé nek
az ipar i és ke res ke del mi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 4.  §-a, va la mint az R. mel lék le te alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kez de mé -
nyez ték. Ál lás pont juk sze rint a mun ka idõt az R. mel lék le -
té ben fel so rolt mun ka kö rök ben heti 36 órá ban meg ál la pí tó 
ren del ke zé sek el len té te sek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé bõl szár ma zó jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel, az Al kot -
mány 9.  § (1) és (2) be kez dé sé vel, 13.  § (1) be kez dé sé vel
és 70/A.  §-ával. Ál lás pont juk alá tá masz tá sá ra elõ ad ták,
hogy az egész ség re ár tal mas mun ka kö rül mé nyek kö zött
fog lal koz ta tott mun ka vál la lók vé del mét a je len leg ha tá -
lyos jogi sza bá lyo zás – a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993.
évi XCIII. tör vény, a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi
XXV. tör vény és a vég re haj tá su kat szol gá ló mun ka vé del -
mi, fog lal ko zás-egész ség ügyi tár gyú mi nisz te ri ren de le -
tek – meg fele lõen biz to sít ják. Az R. tá ma dott sza bá lya i val
el ér ni kí vánt cél nem a mun ka idõ csök ken té sé vel, ha nem
– az eu ró pai kö zös sé gi jog ban meg fo gal ma zott kö ve tel -
mé nyek kel össz hang ban – az egész ség ügyi koc ká zat nak
ki tett mun ka vál la lók lét szá má nak csök ken té sé vel, va la -
mint a mun ka vég zés so rán je lent ke zõ egész ség ügyi koc -
ká za tot je len tõ té nye zõk csök ken té sé vel, ki zá rá sá val éren -
dõ el. Az in dít vá nyo zók sze rint a tá ma dott ren del ke zé sek a 
gaz da sá gi ver seny és a vál lal ko zás hoz  való jog alkot mány -
elle nes kor lá to zá sát  valósítják meg az zal, hogy az érin tett
szek tor ba tar to zó vál lal ko zá so kat diszk ri mi nál ják: egy -
rész rõl a ren de let tel nem érin tett ma gyar or szá gi mun kál ta -
tók szá má ra in do ko lat lan pi a ci elõnyt biz to sí ta nak, mi vel
ezek „mû kö dé sü ket te kint ve ru gal ma sabb munkaidõ-
 beosztással tud ják biz to sí ta ni ter me lé sü ket”. Más rész rõl
ön ké nye sen kü lön böz tet nek az Eu ró pai Unió bel sõ pi a cán
mû kö dõ mun kál ta tók kö zött is, az érin tett szek tor ba tar -
tozó, nem ma gyar or szá gi vál lal ko zá sok szá má ra ugyan is
ver seny elõnyt je len t, hogy – a kö zös sé gi jo gon és irány el -
ve ken túl me nõ en – nem kell meg fe lel ni ük az R. mun ka idõ
kor lá to zá sá ra vo nat ko zó, meg ha la dott és cél sze rût len elõ -
írásának. Az zal, hogy a jog al ko tó a gaz da sá gi élet sze rep -
lõi, a mun ka adók kö zött a mun ka vég zés alap ve tõ feltéte -
leire vo nat ko zó elõ írások te kin te té ben alkot mány elle nes
 különbségtételt tesz, in do ko lat lan pi a ci elõny meg szer zé -
sé re is le he tõ sé get te remt, ami el len té tes a gaz da sá gi ver -
seny sza bad sá gát, a pi ac gaz da ság meg te rem té sét és vé del -
mét dek la rá ló al kot má nyos cél lal, tor zít ja az érin tett piac
mû kö dé sét, és in do ko lat lan több lett er het ró a vál lal ko zá -
sok tu laj do no sa i ra, sért ve a vál lal ko zá sok va gyo ni vi szo -
nya it is. Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl szár ma zó
jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek meg sér té sét az in dít vá -
nyo zók egy részt azért ál lí tot ták, mert a tör vény ben „fog lalt 
fõ sza bály tól el té rõ, rö vi debb mun ka idõ tar tam ra vonat -

kozó sza bá lyo zás – mely a mi nisz te ri ren de let ben ölt tes -
tet – kor lá toz za a szer zõ dé si sza bad sá got”, más részt a jog -
sza bá lyi hi e rar chia al kot má nyo san meg ha tá ro zott rend jé -
nek sé rel me, az Al kot mány 37.  § (3) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott jog al ko tói ha tás kör, ille tõ leg a jog al ko tói fel ha tal -
ma zás ke re te i nek túl lé pé se  miatt is. Ál lás pont juk sze rint a
mi nisz ter az R. ki adá sa kor ha tá lyos, a Mun ka Tör vény -
köny ve vég re haj tá sá ról  szóló 48/1979. (XII. 1.) MT ren de -
let (a továb biak ban: Mt.V.) fel ha tal ma zá sa alap ján a spe -
ciális kér dés nek nem mi nõ sü lõ mun ka idõ sza bá lyo zá sá ra
nem volt jo go sult, ezért vi tat ták az R. ki adá sa kor ha tá lyos
jog sza bá lyok sze rin ti „alap ját” is. Hi vat koz tak arra is,
hogy a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény ben (a továb biak ban: Mt.) meg ha tá ro zott heti
negy ven óra tör vényes mun ka idõ nek mi nisz te ri ren de let -
ben  való kor lá to zá sa „fel ha tal ma zás nél kü li”: a ko ráb bi
jog sza bá lyok ál tal adott fel ha tal ma zás, az „új” Mt., an nak
át me ne ti ren del ke zé sei és „az egyéb ren de le ti sza bá lyo zá -
sok alap ján” nem ér vé nye sül, ezért az R. ha tály ban tar tá sa
alkot mány elle nes ál la po tot ered mé nyez.

2. Az Al kot mány bí ró ság a fen ti in dít vá nyok alap ján in -
dult ügye ket – azok tár gyi össze füg gé se i re te kin tet tel – az
Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz -
zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.;
a továb biak ban: Ügy rend) 28.  § (1) be kez dé se alap ján
egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

II.

Az in dít vá nyok el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá -
lyok:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,

amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a vál -
lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”

„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz  való jo got.”

„37.  § (3) A Kor mány tag jai tör vény ben vagy kor mány -
ren de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján fel adat kö rük ben
el jár va ren de le tet ad nak ki, ame lyek tör vénnyel és kor -
mány ren de let tel nem le het nek el len té te sek. A ren de le te ket 
a hi va ta los lap ban ki kell hir det ni.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel
 nélkül.
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(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün -
teti.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg -
valósulását az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél -
zó in téz ke dé sek kel is se gí ti.”

2. Az R. tá ma dott sza bá lyai:
„4.  § A mel lék let ben fel so rolt mun ka kö rök ben a mun -

ka idõ heti 36 óra.”

,,Mel lék let az 1/1990. (VIII. 21.) IKM ren de let hez

Heti 36 órás mun ka idõ al kal ma zá sá ra jo go sí tó mun ka -
te rü le tek, mun ka kö rök

A) Ko hó csar nok ban:
– Ko hász (cso port ve ze tõ je is),
– Csa po ló, ve ze tõ csa po ló, csa po lás ve ze tõ (cso port ve -

ze tõ is),
– Ega li zá ló ke men ce ke ze lõ, ega li zá ló cso port ve ze tõ,
– Tüs ke hú zó (cso port ve ze tõ je is), tüs ke ve rõ,
– Tüs ke tisz tí tó, tüs ke kar ban tar tó,
– Masszá zó (cso port ve ze tõ je is), ke ret egyen ge tõ,
– Kád épí tõ (cso port ve ze tõ je is),
– Kon tak tus tisz tí tó (cso port ve ze tõ je is),
– Csat la ko zó fel ra kó,
– Anód ke ze lõ (cso port ve ze tõ je is), anód kö pe nye zõ,

anód el len õr,
– Raf fi ná ló ke men ce ke ze lõ (cso port ve ze tõ je is),
– Ke men ce fel újí tó (cso port ve ze tõ je is),
– Csa po ló edény és csõ kar ban tar tó,
– Sín sze re lõ, szi ge te lés kar ban tar tó,
– Mil li volt mé rõ,
– Nyers anyag szál lí tó (tim föld, massza, kry o lit, alu mí -

ni um flu o rid),
– Csar no ki da rus (cso port ve ze tõ je is), da ru kar ban tar tó

la ka tos,
– Tar gon cás, vil la mos tar gon cás,
– Elekt ro lí zis kád la ka tos, kohó üzem la ka tos,
– Kar ban tar tó la ka tos (cso port ve ze tõ je is),
– Kar ban tar tó he gesz tõ,
– Vil lany sze re lõ (cso port ve ze tõ je is),
– Ko hó csar no ki mû sze rész,
– Ko hó csar no ki se géd mun kás, szer szám kar ban tar tó,
– Sa lak szál lí tó, ak na tisz tí tó,
– Gáz ha rang sze re lõ,
– Gá zel szí vó ve ze ték tisz tí tó,
– Fém ol vasz tó, plom ba ön tõ,
– Csar nok ve ze tõ (mû ve ze tõ vel be zá ró an).
B) Mû ko rund és kád kõ gyár tás ban:
– Ol vasz tár,
– For má zó, bon tó,
– Ma lom és õr lõ mû ke ze lõ,
– Dur va tö rõ, kád kõ ki ké szí tõ,
– Üze mi kar ban tar tó.
C) Szi li kát és hõ ár ta lom te rü le tén a ho mok fú vó, a ho -

mok for má zott önt vényt tisz tí tó, kö szö rü lõ, önt vény tisz tí -

tók (önt vény tisz tí tó szem cse szó ró, acél szem csés be fú vó),
tisz tí tó mû he lyi dol go zók.

D) Kok szo ló mû ke men ce dol go zói.

E) Bri kett gyár tás ban a bi tu men por lasz tó, ma le xõr és
pré se lõ, bi tu men le fej tõ, bri kett be ra kó.

F) Ás vány õr lõ üze mek ben az ás vány õr lõ, a mol nár, zsá -
kos és a kar ban tar tó mol nár.

G) A Me cse ki Érc bá nyá sza ti Vál la lat nál a föld alat ti
pro duk tív (ter me lõ) mun ka he lye ken, kül szí nen pe dig az
érc dú sí tás tech no ló gi ai fo lya ma tá hoz köz vet le nül kap -
csolódó, io ni zá ci ós su gár zás nak ki tett mun ka kö rök ben.
A ra dio ak tív su gár ár ta lom nak ki tett mun ka he lye ken a
17/1979. (XII. 1.) MüM ren de let 24.  §-a sze rint.

H) Ólom- és ve gyi ár ta lom nak ki tett mun ka kö rök ben:

– Üveg ipa ri sav bal lon fúvó,

– Sa va zó (gyap jú sa va zó is),

– Ci rok ké ne zõ, ké ne zett ci rok vá lo ga tó,

– Gáz mé rõ bon tó, ja ví tó,

– Dar sin gyár tó,

– Nib rén nel dol go zók,

– Tri gép ke ze lõ,

– Tet rak ló re tán és a min den kor azo nos lég tér ben tri -
klór etán gyár tás ban fog lal koz ta tott tet ra ge ne rá tor, tet ra -
komp resszor, tri ge ne rá tor ke ze lõ, tri desz til lá ló, tet ra fej tõ,

– Tri klór eti lén nel zsír ta la ní tó, sa vas old ósze res zsír ta -
la ní tó,

– Kén sav és szár ma zé kai (óle um, klór szul fon sav,
DB szul fon sav) gyár tás ban dol go zók,

– A klór al ká li elekt ro lí zis tel jes fo lya ma tá ban dol -
gozók,

– Ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek kel és szer ves kén
 vegyületekkel (mer kap tá nok stb.) dol go zók,

– Szer ves nit ro gén ve gyü le tek kel dol go zók (nit ro ve -
gyü le tek, ani lin szár ma zé kok, di fe nil di i zo ci a nát, di a zo
ecet sav etil ész ter stb.),

– Szti rol gyár tás ban dol go zók,

– Gyógy szer, nö vény vé dõ szer, ve gyi anyag (nyers,
alap-, ha tó anyag) és in ter me di er gyár tás ban, rak tá ro zás -
ban, for mu lá zás ban, ki sze re lés ben részt ve võ dol go zók,
 oldószer re ge ne rá lók,

– Aro más szén hid ro gé nek kel (ben zol, to lu ol, xi lol
stb.), il let ve eze ket tar tal ma zó anya gok kal (lakk gyár tás
stb.) dol go zók,

– Rob ba nó anyag gyár tók, ki sze re lõk és fel dol go zók,

– Ve szé lyes ve gyi anya got, hul la dé kot, il let ve ezek kel
szennye zett anya got, esz közt szál lí tó, ra ko dó és meg sem -
mi sí tó dol go zók,

– Szu per fosz fát, va la mint a fosz for savt ri po li fosz fát
elõ ál lí tá sá val, ki sze re lé sé vel dol go zók,

– Ólom fes ték elõ ál lí tá sá val, ólom pig ment tel és kro -
mát tal dol go zók,

– A fo to ké mi ai ter mé ket gyár tó, ki sze re lõ dol go zók,

– A bio ké mi ai ipar te rü le tén dol go zók,

1370 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/32. szám



– A fel so rolt mun ka te rü le te ken dol go zó kar ban tar tók,
s az azok kal össze füg gõ ku ta tó fej lesz tõ mun kát vég zõk,
to váb bá az anyag vizs gá ló la bo ra tó ri um ban dol go zók.

I) Az az beszt fel dol go zó, a tû ön tõ.
J) Nyom da ipar ban a mély nyo mó, a be tû ön tõ, a li nó sze -

dõ, a mo nó ön tõ, a lap ön tõ, a töm ön tõ, a ke mig rá fus ma ra tó
(cin kog rá fus).

K) Mû gyan ta, lakk- és fes ték gyár tás ban, fel dol go zás -
ban, ki sze re lés ben dol go zók, kar ban tar tók.

Az A) és B) cso port ban fel so rolt mun ka kö rök ben dol -
go zók cso port ve ze tõ je és mû ve ze tõ je (ahol ez nincs fel -
tün tet ve) a kol lek tív szer zõ dés sza bá lyai sze rint so rol ha tó
e mel lék let ha tá lya alá.”

III.

Az in dít vá nyok meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak – az in dít vá nyo zók ál tal
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel és a 37.  § (3) be kez dé -
sé vel össze füg gés ben fel ve tett jog for rás ta ni ki fo gá sok ra
te kin tet tel – el sõ ként arra a kér dés re kel lett vá laszt ad nia,
hogy a mi nisz ter a jog al ko tá si fel ha tal ma zá sa ke re te in be -
lül járt-e el az R. 4.  §-ának és mel lék le té nek meg al ko tá sa
so rán.

1.1. Az R. sze mé lyi ha tá lya az ipar i és ke res ke del mi
mi nisz ter ál tal irá nyí tott ipar i és ke res ke del mi ága za tok -
hoz tar to zó mun kál ta tók ra és dol go zók ra ter jed ki (R. 1.  §), 
az R. 4.  §-a a mel lék let ben fel so rolt mun ka kö rök ben heti
har minc hat óra mun ka idõ rõl ren del ke zik. A mun ka idõt az
R. meg al ko tá sa kor a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1967. évi II. tör vény (a továb biak ban: „régi” Mt.) 37.  §
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ kép pen sza bá lyoz ta: „A mun ka -
idõ heti negy ven két óra. A Kor mány rö vi debb, ille tõ leg ki -
vé te le sen heti negy ven két órá nál hosszabb mun ka idõt is
en ge dé lyez het.” En nek alap ján a Mi nisz ter ta nács az
Mt.V. 40.  § (3) be kez dé sé ben elõ ír ta, hogy „[a] mun ka idõ
heti har minc hat-negy ven ket tõ óra a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott egész ség re ár tal mas mun ka kö rök ben”.
Az R. ki adá sá ról – az R. pre am bu lu ma sze rint – a „Mun ka
Tör vény köny vé rõl  szóló 1967. évi II. tör vény vég re haj tá sa 
tár gyá ban ki adott 48/1979. (XII. 1.) MT ren de let (Mt. V.)
100.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján” in téz ke dett az ipar i és ke res ke del mi mi nisz ter, amely
ren del ke zés ki mond ta, hogy „A mi nisz ter ki zá ró lag az
ága za tá hoz tar to zó te vé keny ség gel kap cso lat ban fel me rü -
lõ, a mun ka ügyi mi nisz ter ál tal nem sza bá lyo zott spe ci á lis
kér dé se ket a mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren -
dez he ti”. Az R. ki adá sa kor ha tá lyos „régi” Mt.-t 1992.
 július 1-jé vel ha tá lyon kí vül he lyez te az Mt. 203.  § (3) be -
kez dés a) pont ja, az Mt.V-t pe dig ugyan ezen idõ pont tal
a 103/1992. (VI. 26.) Korm. ren de let 1.  §-a. Az Mt. ha tály -
ba lé pé se kor a tör vényhozó a Ve gyes és át me ne ti ren del ke -
zé sek ben ki fe je zet ten ha tály ban tar tott egyes, a mun ka idõt 
sza bá lyo zó ko ráb bi jog sza bá lyo kat, a – je len leg is ha tá -

lyos – 208.  § sze rint: „[e] tör vény ren del ke zé sei nem érin -
tik a ha tály ba lé pé se elõtt ki adott jog sza bály mun ka idõ re
vo nat ko zó ren del ke zé sét, ha az heti negy ven órá nál rö vi -
debb tör vényes mun ka idõt ál la pí tott meg”. A fen ti ek re
 tekintettel az Al kot mány bí ró ság nak a je len leg ha tá lyos
ren del ke zé sek alap ján kel lett vizs gál nia a mi nisz te ri ren -
de let al ko tás al kot má nyos sá gát, azt a kér dést, hogy jo go -
sult-e az ipar i és ke res ke del mi mi nisz ter fel ada ta it és
 hatásköreit gya kor ló mi nisz ter az R. tá ma dott ren del ke zé -
se i ben fog lalt tárgy kö rök sza bá lyo zá sá ra.

Az R.-t meg al ko tó ipar i és ke res ke del mi mi nisz ter fel -
ada ta it – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
alap ján – je len leg a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
mint a Kor mány ipar ügye kért és ke res ke de le mért fe le lõs
mi nisz te re lát ja el. Vizs gá lan dó kér dés te hát, hogy a je len -
leg ha tá lyos Mt. alap ján a gaz da sá gi és köz le ke dé si
 miniszter ren del ke zik-e al kot má nyos fel ha tal ma zás sal az
Mt. ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tók, il let ve mun ka vál la lók 
meg ha tá ro zott cso port ja, ne ve ze te sen az ipar i és ke res ke -
del mi ága zat ban fog lal koz ta tó és dol go zó jog ala nyok
 tekintetében az Mt.-tõl el té rõ (rö vi debb) mun ka idõ és an -
nak pon tos al kal ma zá si köre (mun ka kö rök) meg ha tá ro zá -
sá ra.

1.2. Az Mt. 117/B.  § (1) be kez dé se a tel jes mun ka idõ
mér té két napi nyolc, il let ve heti negy ven órá ban ha tá roz za
meg. A 117/B.  § (2) be kez dés ki mond ja, hogy „[m]un ka vi -
szony ra vo nat ko zó sza bály vagy a fe lek meg ál la po dá sa az
(1) be kez dés ben fog lalt nál rö vi debb tel jes mun ka idõt is
elõ ír hat.” A 117/B.  § (5) be kez dé se sze rint: „Egész sé gi
 ártalom vagy ve szély ki zá rá sa ér de ké ben jog sza bály, il let -
ve kol lek tív szer zõ dés meg ha tá roz hat ja a mun ka idõn be lül 
az adott te vé keny ség re for dít ha tó leg hosszabb idõ tar ta -
mot. Ezen túl me nõ en egyéb kor lá to zás is elõ ír ha tó.”
A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en az Mt. a tel jes mun ka idõ nél
 rövidebb mun ka idõ sza bá lyo zá sát „mun ka vi szony ra
 vonatkozó” sza bály ra utal ja, a mun ka te vé keny ség vég zé -
sé vel össze füg gõ egész sé gi ár ta lom vagy ve szély ki zá rá sa
cél já ból pe dig – az ún. ex po zí ci ós idõn túl – jog sza bály
(illet ve kol lek tív szer zõ dés) ál tal egyéb kor lá to zás elõ -
írását is le he tõ vé te szi. A „mun ka vi szony ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat” az Mt. 13.  §-a konk re ti zál ja, a tör vény al kal ma -
zá sá ban mun ka vi szony ra vo nat ko zó sza bá lyon tör vényt,
tör vényi fel ha tal ma zás alap ján egyéb jog sza bályt és kol -
lek tív szer zõ dést kell ér te ni. Az Mt. te hát a mun ka idõ tör -
vény ben elõ írt mér té ké nél rö vi debb tel jes mun ka idõ sza -
bá lyo zá sát le he tõ vé te szi tör vényi fel ha tal ma zás alap ján
al ko tott „egyéb”, azaz bár mely, jog sza bály nak mi nõ sü lõ
jogi ak tus ban (to váb bá kol lek tív szer zõ dés ben). Eh hez
 hasonlóan az Mt. alap ján ön ma gá ban a jog sza bá lyi for ma
ele gen dõ ah hoz, hogy az egész sé gi ár ta lom vagy ve szély
ki zá rá sa ér de ké ben sza bá lyo zott ex po zí ci ós idõn túlme -
nõen a mun ka idõ te kin te té ben va la mely jog sza bály-al ko -
tás ra jo go sult szerv tõl vagy sze mély tõl (va la mint kol lek tív 
szer zõ dés-kö tés re jo go sult jog ala nyok tól) szár ma zó
„egyéb” kor lá to zás ke rül jön al kal ma zás ra.
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Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint ez a sza bá lyo -
zás nem al kal mas an nak meg ál la pí tá sá ra, hogy a gaz da sá gi 
és köz le ke dé si mi nisz ter jog al ko tói ha tás kör rel ren del ke -
zik az R. 4.  §-a és mel lék le té ben fog lalt tárgy kö rök sza bá -
lyo zá sá ra. A napi, il let ve heti tel jes mun ka idõ mér té ké nek
meg ha tá ro zá sa a mun ka vi szony alap ve tõ kér dé sé nek
 minõsül, amely nek sza bá lyo zá sa – a Jat. 2.  § b) pont ja és
4.  § e) pont ja alap ján – tör vényi szin tû ren de zést igé nyel.
A tör vény ben rög zí tett sza bály ban fog lal tak tól  való el té -
rés, a rö vi debb tel jes mun ka idõ elõ írásának le he tõ sé ge
nem szük ség kép pen tör vényhozási tárgy kör, azaz nem
 kizárt an nak ala cso nyabb ren dû nor má ban  való sza bá lyo -
zá sa, a tör vényhozó azon ban a jog al ko tá si ha tás kö ré nek
át ru há zá sa, a vég re haj tá si jog sza bály meg al ko tá sá ra irá -
nyu ló fel ha tal ma zás so rán az Al kot mány és a Jat. ren del -
ke zé se i nek be tar tá sá val kö te les el jár ni.

A jog al ko tá si fel ha tal ma zás és a de le gált jog al ko tá si ha -
tás kör alap ján ki adott jog sza bá lyok al kot má nyos sá gi vizs -
gá la ta so rán az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban
rög zí tet te, hogy az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta a jog ál -
lam al kot má nyi elve alap ján ér tel me zi az Or szág gyû lés és
a Kor mány te vé keny sé gé nek, a köz ha ta lom gya kor lá sá nak 
kor lá ta it és ke re te it, a ha ta lom meg osz tást. A köz ha ta lom
gya kor lá sá ba tar to zik a jog al ko tás is. [30/1998. (VI. 25.)
AB ha tá ro zat, ABH 1998, 220, 233.; 66/1997. (XII. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 397, 403.] Az Al kot mány bí ró -
ság már az 56/1991. (XI. 8.) AB ha tá ro zat ban ki mond ta,
hogy „[a] jog ál la mi ság egyik alap ve tõ kö ve tel mé nye,
hogy a köz ha ta lom mal ren del ke zõ szer vek a jog ál tal meg -
ha tá ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, a jog ál tal meg ál la pí -
tott mû kö dé si rend ben, a jog ál tal a pol gá rok szá má ra meg -
is mer he tõ és ki szá mít ha tó mó don sza bá lyo zott kor lá tok
kö zött fej tik ki te vé keny sé gü ket”. (ABH 1991, 454, 456.)
A jog ál la mi ság kö ve tel mé nye ma gá ban fog lal ja azt is, ha
tör vény va la mely al kot má nyos, ille tõ leg tör vény ben sza -
bá lyo zott jog kor lá to zá sá ra ad jog al ko tá si fel ha tal ma zást
va la mely köz igaz ga tá si szerv nek, a tör vénynek meg kell
ha tá roz nia a jog al ko tá si ha tás kör ter je del mét, an nak kor lá -
ta it is. [6/1999. (IV. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 90, 94.; 
19/2004. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 321,
353–354.; 21/2006. (V. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2006,
333, 337.] E kö ve tel mé nyek nek a jog sza bály-al ko tás ban
 való ér vé nye sü lé sét konk re ti zál ja a Jat. an nak az al kot má -
nyos je len tõ sé gû el vá rás nak a meg fo gal ma zá sá val, amely
sze rint a ma ga sabb szin tû jog sza bály ál tal más jog al ko tó
szá má ra adott fel ha tal ma zás nak, azaz vég re haj tá si sza bály 
meg al ko tá sá ra adott fel ha tal ma zás nak tar tal maz nia kell
a fel ha tal ma zás jo go sult ját, tár gyát és ke re te it [Jat 15.  §
(1) be kez dés]. Erre fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság
a 21/2006. (V. 31.) AB ha tá ro za tá ban a jog ál la mi ság fen ti
kö ve tel mé nye i nek fi gyel men kí vül ha gyá sá val al ko tott
olyan kor mány ren de le ti sza bá lyo zást sem mi sí tett meg az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel me  miatt, amely – a
tör vény kor lát lan fel ha tal ma zá sa alap ján – meg ha tá roz ta
az egyes bal ese ti el lá tás ra jo go sí tó fog lal ko zá si be teg sé -
gek kö rét. (ABH 2006, 333, 337.)

A tör vényhozó az Mt.-ben ál ta lá nos jel le gû fel ha tal ma -
zást adott a tel jes mun ka idõ tör vénytõl el té rõ rö vi debb
idõ tar ta ma és al kal ma zá si köre to váb bi sza bá lyo zá sá ra:
ön ma gá ban a „mun ka vi szony ra vo nat ko zó sza bály ra”
[117/B.  § (2) be kez dés], a „tör vényi fel ha tal ma zás alap ján
egyéb jog sza bály ra” (Mt. 13.  §), il let ve „jog sza bály ra”
[Mt. 117/B.  § (5) be kez dés] tör té nõ uta lás alap ján nem ha -
tá roz ha tó meg, hogy az Al kot mány sze rint jog al ko tás ra
 jogosult szer vek, il let ve sze mé lyek kö zül konk ré tan me -
lyek jo go sul tak e tárgy kö rök sza bá lyo zá sá ra. E sza bá lyo -
zás alap ján tisz tá zat lan, be azo no sít ha tat lan mind a fel ha -
tal ma zás jo go sult ja, de a sza bá lyo zá si tárgy kö rök is, mert
a tör vényi fel ha tal ma zás ból nem de rül ki az sem, hogy jog -
sza bály ban mennyi vel rö vi debb tel jes mun ka idõ ír ha tó
elõ, il let ve hogy az egész sé gi ár ta lom vagy ve szély ki zá rá -
sa ér de ké ben a mun ka idõt érin tõ en mi lyen „egyéb kor lá to -
zá sok” al kal maz ha tók az ex po zí ci ós idõn „túl me nõ en”.
Mind ezek re te kin tet tel helyt ál ló az in dít vá nyo zók ér ve lé -
se, mi sze rint a je len le gi sza bá lyo zás alap ján mi nisz te ri
ren de le ti szint en nem ke rül het sor a tör vény ben írt nál rö vi -
debb mun ka idõ nek az ipar i és ke res ke del mi ága zat ban, az
R. sze rin ti mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak ra vo nat ko zó
elõ írására. A de le gált jog al ko tás al kot má nyos sá gi kö ve tel -
mé nye i nek meg nem fe le lõ, fel ha tal ma zást nél kü lö zõ sza -
bá lyo zás el len té tes az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben
dek la rált jog ál la mi ság és az ab ból le ve ze tett jog biz ton ság
kö ve tel mé nyé vel, to váb bá az Al kot mány 37.  § (3) be kez -
dé sé ben rög zí tett, a Kor mány tag ja i nak jog al ko tá si ha tás -
kö rét sza bá lyo zó ren del ke zés sel is. Ezért az Alkotmány -
bíróság R. 4.  §-át és an nak „Heti 36 órás mun ka idõ al kal -
ma zá sá ra jo go sí tó mun ka te rü le tek, mun ka kö rök” címû
mel lék le té ben fog lalt ren del ke zé se it – az Al kot mány bí ró -
ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban:
Abtv.) 43.  § (4) be kez dé se al kal ma zá sá val – 2008. jú ni us
30-i ha tállyal meg sem mi sí tet te. Az Al kot mány bí ró ság az
R. ren del ke zé se i nek „pro fu tu ro” meg sem mi sí té sé nél azt
vet te figye lembe, hogy a ren del ke zé sek azon na li meg sem -
mi sí té se az érin tett mun kál ta tók és mun ka vál la lók mun ka -
szer ve zé sé nek fel té te le it il le tõ en jog bi zony ta lan sá got
okoz na, s ez ál tal biz to sí ta ni kí ván ja azt is, hogy a jog al ko -
tó nak ele gen dõ idõ áll jon ren del ke zés re az al kot má nyos
sza bá lyo zás ki ala kí tá sá hoz.

2. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint, ha az in dít -
vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak egy ré szét az
 Alkotmány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí ti,
és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al kot má nyi ren -
del ke zés eset le ges sé rel mét – a már meg sem mi sí tett ren -
del ke zé sek kel össze füg gés ben – ér dem ben nem vizs gál ja.
[44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 203, 205.;
4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 37, 44.;
61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.;
15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 420, 423.]
Ezért a je len el já rás ban az Al kot mány bí ró ság az in dít vá -
nyo zók ál tal fel ho zott to váb bi okok alap ján fenn ál ló alkot -
mány elle nesség vizs gá la tát mel lõz te.
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A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le
az Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 720/B/2007.

Az Alkotmánybíróság
16/2008. (II. 28.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Bükk ara nyos
Köz ség Ön kor mány za ta kép vi se lõ-tes tü le té nek a köz ség
Te le pü lés ren de zé si ter vé nek és He lyi Épí té si Szabályza -
tának jó vá ha gyá sá ról  szóló, az e ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 10/2005. (XI. 4.) sz. ren de let tel mó do sí tott 6/2002.
(IV. 15.) sz. ren de le te alkot mány elle nes, ezért azt 2008.
jú ni us 15. nap já val meg sem mi sí ti.

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 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va -
tal ve ze tõ je (a továb biak ban: hi va tal ve ze tõ) tör vényességi
el len õr zést vég zett Bükk ara nyos köz ség önkormányza -
tánál, mely nek so rán ész lel te, hogy a köz ség te le pü lés ren -
de zé si ter vé nek és épí té si sza bály za tá nak mó do sí tá sá ról
 szóló ön kor mány za ti ren de le tet tör vénysértõ mó don és
tör vénysértõ tar ta lom mal fo gad ta el a kép vi se lõ-tes tü let.
E miatt a mó do sí tó ren de let tel kap cso lat ban tör vényességi
ész re vé telt tett, me lyet azon ban a kép vi se lõ-tes tü let nem
fo ga dott el, így a hi va tal ve ze tõ a he lyi ön kor mány za tok ról
 szóló – mó do sí tott – 1990. évi LXV. tör vény (a továb biak -

ban: Ötv.) 99.  § (2) be kez dés a) pont ja alap ján in dít vá -
nyoz ta Bükk ara nyos köz ség 10/2005. (XI. 4.) sz. ren de le te 
tör vénysértésen ala pu ló alkot mány elle nességének meg ál -
la pí tá sát és a ren de let egé szé nek meg sem mi sí té sét.

A hi va tal ve ze tõ az aláb bi ak ra ala pí tot ta in dít vá nyát:

1. Bükk ara nyos köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-
tes tü le te 2005. ok tó ber 27-én meg tar tott ülé sén al kot ta
meg a Bükk ara nyos köz ség Te le pü lés ren de zé si ter vé nek
és He lyi Épí té si Sza bály za tá nak jó vá ha gyá sá ról  szóló
6/2002. (IV. 15.) sz. ren de le té nek (a továb biak ban: Ör1.)
mó do sí tá sá ról  szóló 10/2005. (XI. 4.) sz. ren de le tét
(a továb biak ban: Ör2.). A hi va tal ve ze tõ tör vényességi
 ellenõrzési el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta, hogy az Ör2.
meg al ko tá sa so rán nem tar tot ták be az épí tett kör nye zet
ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Ét.) 9.  § (2)–(6) be kez dé se i ben
meg ha tá ro zott el já rá si sza bá lyo kat, to váb bá a mó do sí tás
(Ör2.) tar tal má ban ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok kal is
 ellentétes.

A hi va tal ve ze tõ sze rint az Ét. 9.  §-ában fog lalt eljárás -
jogi ren del ke zé sek be üt kö zik az ön kor mány zat azon ma -
ga tar tá sa, ami kor az elõ ter jesz tõ (je len eset ben: a pol gár -
mes ter) a dön tés re jo go sult szer vet (je len eset ben: a kép vi -
se lõ-tes tü le tet) nem tá jé koz tat ta az Észak-Ma gyar or szá gi
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel -
ügye lõ ség (a továb biak ban: KÖTEVIFE), mint a vé le mé -
nye zé si el já rás ban kö te le zõ en részt ve võ ál lam igaz ga tá si
szerv és a te rü le ti fõ épí tész mó do sí tá sok kal kap cso la tos
egyet nem értõ vé le mé nyé rõl. Ál lás pont ja sze rint, mi vel
a fent em lí tett ma ga tar tás az Ét. 9.  § (6) be kez dé sé ben fog -
lalt ga ran ci á lis el já rá si ren del ke zé se ket sér ti, az Ör2. tör -
vénysértõ mó don ke rült el fo ga dás ra.

A hi va tal ve ze tõ a fen ti ek ben is mer tet tek  miatt 2006
szep tem be ré ben kelt le ve lé vel fel hív ta a pol gár mes tert a
fõ épí tész egyet nem értõ ál lás pont já nak is mer te té sé re, a
kér dé ses ren de let (Ör2.) ha tá lyon kí vül he lye zé sé nek kez -
de mé nye zé sé re vagy a jog sza bály meg fe le lõ el fo ga dá sá ra
ha tár idõ tû zé sé vel. Mind ezen in téz ke dés és fel hí vás el le -
né re a kép vi se lõ-tes tü let 2006 ok tó be ré ben a ki fo gás olt
ren de le tet (Ör2.) ha tá lyá ban fenn tar tot ta az zal az in dok -
lás sal, hogy ál lás pont juk sze rint a ren de let el fo ga dá sá ra az
el já rá si sza bá lyok be tar tá sa mel lett ke rült sor, hi szen a ter -
ve ze tet mind a KÖ TE VI FE-nek, mind a te rü le ti fõ épí tész -
nek meg küld ték. A KÖTEVIFE ál tal elõ ter jesz tett ki fo gá -
so kat nem ta lál ták meg ala po zott nak, míg a te rü le ti fõ épí -
tész csak arra hív ta fel a fi gyel mü ket, hogy az Ét. 9.  §-ában
fog lalt el já rá si sza bá lyok nak meg fele lõen, egyez te té si tár -
gya lás le foly ta tá sá val al kos sák meg a ren de le tet. Mi vel
ezen az egyez te té si tár gya lá son sem a KÖTEVIFE, sem
pe dig a fõ épí tész nem je len t meg, így õket az Ét. 9.  §
(5) be kez dé se ér tel mé ben ki fo gást nem eme lõ vé le mé nye -
zõk nek te kin tet ték. A kép vi se lõ-tes tü let ki fo gás ol ta to váb -
bá, hogy a fõ épí tész nem le ges vé le mé nye csak 2005. szep -
tem ber 12-én ju tott el hoz zá juk, ami kor is a tör vény ben az
erre nyit va álló 30 na pos ha tár idõ ál lás pont juk sze rint már
le telt.
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A hi va tal ve ze tõ ál lás pont ja sze rint azon ban té ves a kép -
vi se lõ-tes tü let és a pol gár mes ter ér tel me zé se az Ét. 9.  §
(5) be kez dé sé ben fog lalt el já rá si sza bá lyok ra vonatko -
zóan. Meg íté lé se sze rint itt kon junk tív fel té te le ket tar tal -
ma zó sza bá lyo zás ról van szó, vagy is csak azt a szer vet
 lehet ki fo gást nem eme lõ vé le mé nye zõ nek te kin te ni, aki
a vé le mé nye zé si el já rás so rán nem ter jesz tett elõ írás be li
vé le ményt, és aki az egyez te tõ tár gya lá son sem vett részt.
Mind a KÖTEVIFE, mind pe dig a te rü le ti fõ épí tész, an nak 
el le né re, hogy az egyez te tõ tár gya lá son nem je len t meg,
ko ráb ban ter jesz tett elõ írás be li vé le ményt, amit a tá vol -
ma ra dás ese tén is jegy zõ könyv be kel lett vol na mon da ni az 
egyez te tõ tár gya lá son. A te rü le ti fõ épí tész vo nat ko zá sá -
ban pe dig a 30 na pos ha tár idõ a vé le mé nye zé si el já rás be -
fe je zé se után, és nem aköz ben nyí lik meg.

2. Az in dít vá nyo zó sze rint az Ör2. nem csu pán az ál tal
üt kö zik ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok ba, hogy az Ét.-ben
fog lalt el já rá si kö ve tel mé nyek nek nem tesz ele get, ha nem
tar tal má ban is el len té tes a ter mé szet vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény (továb biak ban: Tvt.) táj vé de lem re
vo nat ko zó ren del ke zé se i vel és cél ja i val. A kül te rü le ten
 található, me zõ gaz da sá gi öve ze ti be so ro lá sú, de az
Ör2.-ben la kó te rü let té, be épí tés re szánt te rü let té át mi nõ sí -
tett te rü le tek je len tõs ré sze a te le pü lés je len le gi be épí tett
te rü le té vel össze nem füg gõ, at tól tá vol esõ, természet -
közeli ál la po tok kal jel le mez he tõ te rü let. Ezek ter mé szet -
vé del mi szem pont ból ér té kes te rü le tek nek mi nõ sül nek,
meg vál toz ta tá suk a Tvt. 6.  § (2) be kez dé sé be, a 7.  § (1) és
(2) be kez dés d) pont já ba, va la mint a (3) be kez dés be üt kö -
zik. Az Ör2.-ben fog lalt mó do sí tá sok és ren del ke zé sek
e te rü le tek vo nat ko zá sá ban olyan ter mé szet át ala kí tást
ered mé nyez né nek, mely ir re ver zi bi lis, azaz vissza for dít -
ha tat lan és hely re ál lít ha tat lan len ne, és amely egyértel -
mûen ter mé szet vé del mi ér de ke ket sért.

3. Mi vel az Ör2. meg al ko tá sa so rán ga ran ci á lis jel le gû
el já rá si sza bá lyo kat hagy tak fi gyel men kí vül, és a fen ti ek -
ben is mer tet tek sze rint tar tal má ban ma ga sabb szin tû jog -
sza bá lyok kal is el len té tes, ezért az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé sé be üt kö zik, így a hi va tal ve ze tõ kez de mé -
nyez te az em lí tett ren de let alkot mány elle nességének meg -
ál la pí tá sát és tel jes egé szé ben tör té nõ meg sem mi sí té sét.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek figye lembe véte lével hoz ta meg dön té sét:

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. Az Ét. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„9.  § (2) A te le pü lés ren de zé si esz köz ki dol go zá sa elõtt

meg kell ha tá roz ni a ren de zés alá vont te rü le tet, ki kell

nyil vá ní ta ni a ren de zés ál ta lá nos cél ját és vár ha tó ha tá sát,
hogy az érin tet tek az zal kap cso lat ban ja vas la to kat, ész re -
vé te le ket te hes se nek. En nek so rán:

a) az érin tett né pes ség, szer ve ze tek, ér dek-kép vi se le ti
szer vek vé le mény nyil vá ní tá si le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell,
ezért a hely ben szo ká sos mó don az érin tet tek tu do má sá ra
kell hoz ni a te le pü lés ren de zé si esz köz ki dol go zá sá nak
 elhatározását,

b) az ál lam igaz ga tá si szer ve ket, va la mint az érin tett
 települési ön kor mány za ti szer ve ket az elõ ké szí tés be be
kell von ni úgy, hogy azok a meg ke re sés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül írá sos tá jé koz ta tá suk ban is mer -
tes sék a te le pü lés fej lõ dé se és épí té si rend je szem pont já ból 
je len tõs ter ve i ket és in téz ke dé se i ket, va la mint ezek vár ha -
tó idõ be li le fo lyá sát, va la mint a ha tás kö rük be tar to zó kér -
dé sek ben a jog sza bá lyon ala pu ló kö ve tel mé nye ket.

(3) A ké szí tés alatt lévõ te le pü lés ren de zé si esz közt a
pol gár mes ter nek (fõ pol gár mes ter nek) – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint – vé le mé nyez tet nie kell az
5.  § (4) be kez dé sé ben em lí tett terv ta náccsal. Az el ké szí tett 
he lyi épí té si sza bály za tot és te le pü lés ren de zé si ter ve ket a
meg ál la pí tás, il let ve a jó vá ha gyás elõtt a pol gár mes ter nek
(fõ pol gár mes ter nek) vé le mé nyez tet nie kell a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ál lam igaz ga tá si, az érin tett te le -
pü lé si ön kor mány za ti és az ér dek-kép vi se le ti szer vek kel,
va la mint a tár sa dal mi szer ve ze tek kel, – ame lyek 45 na pon
be lül ad hat nak írá sos vé le ményt.

(4) Az el té rõ vé le mé nyek tisz tá zá sa ér de ké ben a pol gár -
mes ter nek (fõ pol gár mes ter nek) egyez te tõ tár gya lást kell
tar ta nia, amely re a hely és az idõ pont meg je lö lé sé vel a
 véleményezési el já rás va la mennyi ér de kelt jét a tár gya lás
elõtt leg alább 8 nap pal meg kell hív nia. Az egyez te tõ tár -
gya lás ról jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, amely nek tar tal -
maz nia kell va la mennyi el fo ga dott és el nem fo ga dott
 véleményt azok in do ko lá sá val együtt.

(5) Azt az ér de kel tet, aki a vé le mé nye zé si el já rás so rán
írás be li vé le ményt nem adott, és az egyez te tõ tár gya lá son
sem vett részt, ki fo gást nem eme lõ vé le mé nye zõ nek kell
te kin te ni.

(6) A vé le mé nye zé si el já rás be fe je zé se után a te le pü lés -
ren de zé si esz kö zö ket az el fo ga dá suk elõtt – a (3)–(4) be -
kez dés alap ján be ér ke zett, de el nem fo ga dott vé le mé nyek -
kel és azok in do ko lá sá val együtt – a pol gár mes ter nek
( fõpolgármesternek) leg alább egy hó nap ra a hely ben szo -
ká sos mó don köz zé kell ten nie az zal, hogy az érin tet tek a
köz zé té tel ide je alatt azok kal kap cso lat ban ész re vé telt
 tehetnek, to váb bá meg kell kül de nie szak mai vé le mé nye -
zés cél já ból:

a) a fõ vá ros, a fõ vá ro si ke rü let, a me gyei jogú vá ros
igaz ga tá si te rü le té nek egé szé re egy szer re ké szí tett sza -
bály za tot és ter ve ket az ál la mi fõ épí tész út ján a mi nisz ter -
nek, a fej lesz té si kon cep ci ó kat a te le pü lés fej lesz té sért és
te le pü lés ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter nek,

b) egyéb sza bály za tot és ter ve ket az ál la mi fõ épí tész -
nek.

1374 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/32. szám



A mi nisz ter 90, az ál la mi fõ épí tész 30 na pon be lül ad hat
vé le ményt; ha e ha tár idõn be lül nem nyi lat ko zik, úgy vé le -
mé nyét egyet ér tõ nek kell te kin te ni. A vé le ményt a dön tés -
re jo go sult tes tü let tel is mer tet ni kell.

(7) A te le pü lés ren de zé si esz köz a (2)–(6) be kez dés ben
elõ írt vé le mé nyez te té si el já rás le foly ta tá sa nél kül nem
 fogadható el.

(...)
(9) A meg ál la pí tott he lyi épí té si sza bály zat ban és a jó -

vá ha gyott sza bá lyo zá si terv ben fog lal ta kat az érin tett köz -
igaz ga tá si szer vek nek a ha tás kö rü ket érin tõ ügyek ben
 eljárásaik so rán ér vé nye sí te ni ük kell. Az (1)–(9) be kez -
dés ben fog lalt ren del ke zé se ket a te le pü lés ren de zés esz kö -
zei mó do sí tá sa ese tén is al kal maz ni kell.”

„13.  § (1) Az épí tés he lyi rend jé nek biz to sí tá sa ér de ké -
ben a te le pü lé si ön kor mány zat nak az or szá gos sza bá lyok -
nak meg fele lõen, il let ve az azok ban meg en ge dett el té ré -
sek kel a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té nek fel hasz ná lá sá -
val és be épí té sé vel, to váb bá a kör nye zet ter mé sze ti, táji és
épí tett ér té ke i nek vé del mé vel kap cso la tos, a tel kek hez
 fûzõdõ sa já tos he lyi kö ve tel mé nye ket, jo go kat és kö te le -
zett sé ge ket he lyi épí té si sza bály zat ban kell megállapí -
tania.”

3. A Tvt. in dít vány ál tal érin tett ren del ke zé sei:
„6.  § (2) A táj hasz no sí tás és a ter mé sze ti ér té kek fel -

hasz ná lá sa so rán meg kell õriz ni a tá jak ter mé sze tes és ter -
mé szet kö ze li ál la po tát, to váb bá gon dos kod ni kell a tá jak
esz té ti kai adott sá ga it és a jel le gét meg ha tá ro zó ter mé sze ti
ér té kek, ter mé sze ti rend sze rek és az egye di táj ér té kek
fenn ma ra dá sá ról.”

„7.  § (1) A tör té nel mi leg ki ala kult ter mé szet kí mé lõ
hasz no sí tá si mó dok figye lembe véte lével biz to sí ta ni kell
a ter mé sze ti te rü let hasz ná la ta és fej lesz té se so rán a táj jel -
le gé nek, esz té ti kai, ter mé sze ti ér té ke i nek, a tá jak ra jel lem -
zõ ter mé sze ti rend sze rek nek és egye di táj ér té kek nek
a meg óvá sát.

(2) A táj jel le ge, a ter mé sze ti ér té kek, az egye di táj ér té -
kek és esz té ti kai adott sá gok meg óvá sa ér de ké ben:

d) mû ve lé si ág vál toz ta tás, más célú hasz no sí tás csak a
táj jel le gé nek, szer ke ze té nek, a tör té nel mi leg ki ala kult ter -
mé szet kí mé lõ hasz ná lat ál tal meg ha tá ro zott adott sá gok -
nak és a ter mé sze ti ér té kek nek a figye lembe véte lével
 lehetséges.

(3) Kül te rü le ti in gat lan, kü lö nö sen ter mé sze ti te rü let
bel te rü let té, il let ve be épí tés re szánt te rü let té mi nõ sí té sé re
ak kor ke rül het sor, ha an nak kö vet kez té ben a táj jel le ge,
esz té ti kai és ter mé sze ti ér té ke nem ká ro so dik hely re ál lít -
ha tat la nul.”

4. Az Ötv. in dít vány ban érin tett ren del ke zé sei:
„8.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat fel ada ta a he lyi

köz szol gál ta tá sok kö ré ben kü lö nö sen: a te le pü lés fej lesz -
tés, a te le pü lés ren de zés, az épí tett és ter mé sze ti kör nye zet
vé del me, a la kás gaz dál ko dás, a víz ren de zés és a csa pa dék -
víz el ve ze tés, a csa tor ná zás, a köz te me tõ fenn tar tá sa, a

 helyi köz utak és köz te rü le tek fenn tar tá sa, he lyi tö meg köz -
le ke dés, a köz tisz ta ság és te le pü lés tisz ta ság biz to sí tá sa;
gon dos ko dás a he lyi tûz vé de lem rõl, köz biz ton ság he lyi
fel ada ta i ról; köz re mû kö dés a he lyi ener gia szol gál ta tás -
ban, a fog lal koz ta tás meg ol dá sá ban; az óvo dá ról, az alap -
fo kú ne ve lés rõl, ok ta tás ról, az egész ség ügyi, a szo ci á lis
 ellátásról, va la mint a gyer mek és if jú sá gi fel ada tok ról való 
gon dos ko dás; a kö zös sé gi tér biz to sí tá sa; köz mû ve lõ dé si,
tu do má nyos, mû vé sze ti te vé keny ség, sport tá mo ga tá sa; a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo gai ér vé nye sí té sé nek a
biz to sí tá sa; az egész sé ges élet mód kö zös sé gi fel té te le i nek
elõ se gí té se.”

„16.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -
bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra
 önkormányzati ren de le tet al kot.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.
1. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás olt jog sza bály alkot -

mány elle nességének utó la gos vizs gá la ta elõtt utal arra,
hogy az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint,
„ ha az in dít vá nyo zó egy új ren del ke zés tar tal má nak alkot -
mány elle nességét ál lít ja, ak kor az Al kot mány bí ró ság nem
az új ren del ke zést ha tály ba lép te tõ, ha nem a mó do sí tás
 révén az új ren del ke zést ma gá ba fog la ló (in kor po rá ló) jog -
sza bály alkot mány elle nességét vizs gál ja meg.” [8/2003.
(III. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 74, 81.; 11/2003.
(IV. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 153, 160.; 51/2004.
(XII. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 679, 683.; 28/2005.
(VII. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 290, 297.; 67/2006.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 971, 977.; 935/B/2002. 
AB ha tá ro zat, ABH 2004, 1690, 1692.] Az Alkotmány -
bíróság erre te kin tet tel a je len ügy ben is az in dít vá nyo zó
ál tal tá ma dott Ör2. he lyett az új ren del ke zé se ket ma gá ba
fog la ló, azt in kor po rá ló – mó do sí tott – Ör1. vo nat ko zá sá -
ban foly tat ta le az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot.

2. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta i ban már több ször
ki fej tet te, hogy „a he lyi ön kor mány zás hoz való alap jo gok
kö ré be tar to zik a he lyi tár sa dal mi vi szo nyok he lyi jogi sza -
bá lyo zá sa, az ön kor mány za ti ren de let al ko tás. Ezek egyik
tí pu sa, ami kor az ön kor mány zat tör vény vég re haj tá sá ra a
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, a tör vény ke re tei kö zött
al kot ren de le tet.” [11/2004. (IV. 7.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 853, 856.; 48/2004. (XII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 956, 960.; 7/2003. (III. 13.) AB ha tá ro zat, ABH
2003, 753, 756.]

Az Al kot mány bí ró ság ez zel össze füg gés ben, a he lyi
épí té si sza bály za tok vo nat ko zá sá ban a 11/2004. (IV. 7.)
AB ha tá ro za tá ban a kö vet ke zõk re mu ta tott rá:

„A he lyi tár sa dal mi vi szo nyok kö zött fon tos sze re pet
töl te nek be az Ét. fel ha tal ma zá sa alap ján al ko tott he lyi épí -
tés ügyi sza bály za tok és a te le pü lés ren de zé si ter vek, mi -
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után ezek az adott te le pü lés és kör nye ze te fej lõ dé sét, a te -
le pü lé sen élõk, ott-tar tóz ko dók élet kö rül mé nye it hosszabb 
idõ szak ra dön tõ en be fo lyá sol ják. Eb bõl is kö vet ke zik,
hogy a he lyi épí tés ügyi elõ írásoknak több kö ve tel mény -
nek kell ele get ten ni ük: az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez -
dé sé bõl adó dó an az e tárgy ban al ko tott ön kor mány za ti
ren de let sem le het el len té tes ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal, a he lyi épí tés ügyi sza bály zat nak és a te le pü lé si
ren de zé si terv nek figye lembe kell ven ni az or szá gos te le -
pü lés ren de zé si szak mai elõ írásokat, a te le pü lés tár sa dal -
má nak igé nyét. Mind ezek re te kin tet tel az Ét. rész le te sen
sza bá lyoz za az épí tés ügyi sza bály za tok, a te le pü lés ren de -
zé si ter vek elõ ké szí té sé nek, egyez te té sé nek és el fo ga dá sá -
nak a rend jét.

Az Ét. 9.  §-a rész le te zi te hát a he lyi épí tés ügyi sza bály -
zat és a te le pü lés ren de zé si ter vek ki dol go zá sa so rán ér vé -
nye sí ten dõ el já rá si sza bá lyo kat, ren de zi, hogy az érin tett
ál lam pol gá ro kat, szer ve ze te i ket, ál lam igaz ga tá si szer ve -
ket, te le pü lé si ön kor mány za to kat mi lyen tar ta lom mal,
 milyen mó don, ha tár idõ ben kell tá jé koz tat ni, vé le mé nyü -
ket kér ni, vé le mény el té rés ese tén egyez te tõ tár gya lást tar -
ta ni, az el nem fo ga dott vé le mé nyek rõl tá jé koz ta tást adni.” 
(ABH 2004, 853, 857.) Az Ét. 9.  § (7) be kez dé se sze rint
a he lyi épí té si sza bály zat és a te le pü lés ren de zé si ter vek
a (2)–(6) be kez dés ben elõ írt vé le mé nyez te té si el já rás le -
foly ta tá sa nél kül nem fo gad ha tók el, és az Ét. 9.  § (9) be -
kez dé se elõ ír ja, hogy az Ét. 9.  §-ában sza bá lyo zott el já rá si
ren det ér vé nye sí te ni kell a ren de zé si ter vek mó do sí tá sá nál
is. [48/2004. (XII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 956, 960.]

Ahogy az Al kot mány bí ró ság a 7/2003. (III. 13.) AB ha -
tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, az Ötv. 16.  § (1) be kez dé sé bõl, 
az Ét. 9.  § (7) be kez dé sé bõl és 13.  § (1) be kez dé sé bõl ki tû -
nik, hogy „az ön kor mány za tok vá ros ren de zés re és épí tés -
ügy re vo nat ko zó sza bá lyo zá si au to nó mi á ja ki zá ró lag a
ren de let al ko tás tar tal mát és az al kal ma zott el já rás le foly ta -
tá sát meg ha tá ro zó tör vényi ke re tek kö zött ér vé nye sül het.
Ilyen, az ön kor mány za ti ren de let al ko tás so rán irány adó
 eljárási ren del ke zé se ket ál la pít meg az Ét. fen ti ek ben em lí -
tett 9.  §-a is, ami kor a he lyi épí té si sza bály zat el fo ga dá sá -
hoz a köz ér dek ér vé nye sí té se ér de ké ben szá mos egyez te -
té si kö te le zett sé get ír elõ, és az érin tett ál lam pol gá rok,
szer ve ze tek, ér dek kép vi se le tek, ha tó sá gok szá má ra vé le -
mény nyil vá ní tá si, ja vas lat té te li, ész re vé te le zé si le he tõ sé -
get biz to sít.” Az ér de kelt ál lam igaz ga tá si szer vek kel való
egyez te tés kö te le zett sé ge és a la kos ság be vo ná sa az el já -
rás ba olyan ga ran ci á lis jel le gû el já rá si kö ve tel mé nye ket
je len t, ame lye ket a jogi sza bá lyo zás nem ír elõ más ön kor -
mány za ti ren de let meg al ko tá sa so rán. (ABH 2003, 790,
794.)

Az Ét. ezen ren del ke zé sei alap ján te hát meg ál la pít ha tó,
hogy a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te nem ren -
del ke zik sza bad dön té si le he tõ ség gel a te kin tet ben, hogy
a he lyi épí té si elõ írások és te le pü lés ren de zé si esz kö zök
meg ál la pí tá sá ról az Ét.-ben sza bá lyo zott el já rá si rend ben
el fo ga dott he lyi épí té si sza bály zat ban, vagy ezen el já rá si
kö tött sé gek nél kül el fo ga dott ön kor mány za ti ren de let ben

ren del ke zik-e. A he lyi épí té si elõ írásokat a kép vi se lõ-tes -
tü let nek az Ét. 9.  §-ában sza bá lyo zott el já rá si rend ben el -
fo ga dott he lyi épí té si sza bály zat ban kell meg ál la pí ta nia.

3. Az Ét. 9.  § (4) be kez dé se sze rint az egyez te tõ tár gya -
lás ról jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, amely nek tar tal maz -
nia kell va la mennyi el fo ga dott és el nem fo ga dott vé le -
ményt, azok in do ko lá sá val együtt. A hi va tal ve ze tõ ál tal az
Al kot mány bí ró ság hoz be nyúj tott ira tok ból, azaz a bükk -
aranyosi kép vi se lõ-tes tü let 2005. au gusz tus 5-én tar tott
egyez te tõ-tár gya lá sa jegy zõ köny vé nek, a 2005. ok tó ber
27-én tar tott rend kí vü li ülés jegy zõ köny vé nek, il let ve a
2005. jú ni us 21-én kelt KÖTEVIFE ál tal tett ál lás fog la lás
és a 2005. szep tem ber 12-én kelt fõ épí té szi vé le mény
össze ve té sé bõl meg ál la pít ha tó, hogy az Ör1. mó do sí tá sá ra 
mind a KÖTEVIFE, mind a te rü le ti fõ épí té szi vé le mény
is mer te té sé nek hi á nyá ban ke rült sor.

Té ves erre vo nat ko zó an a pol gár mes ter ál tal a 2006.
 november 8-án kelt le ve lé ben kép vi selt és ki fej tett ál lás -
pont, mely sze rint ha az egyez te tõ tár gya lá son sem a
KÖTEVIFE, sem a te rü le ti fõ épí tész nem je le nik meg, és a
tár gya lás idõ pont já ig nem men tik ki tá vol ma ra dá su kat,
 akkor õket az Ét. 9.  § (5) be kez dé se alap ján ki fo gást nem
tevõ vé le mé nye zõk nek kell te kin te ni. A tör vény ren del ke -
zé se i bõl és szö ve gé nek ér tel me zé sé bõl ki in dul va meg ál la -
pít ha tó, hogy a ki fo gást nem tevõ vé le mé nye zõ nek csak
azt az ér de kel tet le het te kin te ni, aki a vé le mé nye zé si el já -
rás (és nem csak az egyez te tõ tár gya lás) so rán írás be li vé -
le ményt nem ter jesz tett elõ, és az egyez te tõ tár gya lá son
sem vett részt. Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint
ezek kon junk tív fel té te lek, ame lyek nek együt te sen kell
fenn áll ni uk és tel je sül ni ük ah hoz, hogy a vé le mé nye zé si
el já rás adott sze rep lõ jét ki fo gást nem tevõ vé le mé nye zõ -
nek te kint hes sen a sza bá lyo zást elõ ké szí tõ ön kor mány zat.
Az Ét. tel je sen egy ér tel mû sza bá lya azt írja elõ, hogy az
egyez te tõ tár gya lás ra a vé le mé nye zé si el já rás va la mennyi
ér de kelt jét meg kell hív ni, nem csak azo kat, akik ko ráb ban
írá sos vé le ményt ter jesz tet tek elõ. A KÖTEVIFE vo nat ko -
zá sá ban a kon junk tív fel té te lek nem tel je sül tek, hi szen
mint ér de kelt ál lam igaz ga tá si szerv 2005. jú ni us 21-én
kelt le ve lé ben egyet nem értõ ál lás pon tot ter jesz tett elõ a
vé le mé nye zé si el já rás ban. Ezt a szer vet te hát nem le he tett
vol na ki fo gást nem tevõ vé le mé nye zõ nek te kin te ni. A
KÖTEVIFE ál lás pont ját emel lett – az Ét. 9.  § (4) be kez dé -
se sze rint – az egyez te tõ tár gya lá son jegy zõ könyv ben kel -
lett vol na rög zí te ni az el nem fo ga dás in dok lá sá val együtt.

4. Az egyez te tõ tár gya lás nak nem csak az a sze re pe,
hogy azon a te le pü lés pol gár mes te re meg kí sér li az eset le -
ges el té rõ vé le mé nyek tisz tá zá sát, ha nem e tár gya lás és
 annak jegy zõ köny ve a vé le mé nye zé si el já rás kö vet ke zõ
– és egy ben záró – sza ka szá nak, a mi nisz te ri, il let ve te rü le -
ti fõ épí té szi vé le mé nye zés nek az elõ ké szí tõ, meg ala po zó
anya ga. Az Ét. 9.  § (6) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy a
vé le mé nye zé si el já rás után a te le pü lés ren de zé si esz kö zök
vo nat ko zá sá ban el fo ga dá suk elõtt a ko ráb ban be ér ke zett,
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de el nem fo ga dott vé le mé nyek kel és in dok lá suk kal együtt 
le he tõ sé get kell adni a te rü le ti (ál la mi) fõ épí tész nek
( nagyobb te le pü lé sek ese tén a mi nisz ter nek) vé le mé nye
30 na pon (mi nisz ter ese tén 90 na pon) be lül tör té nõ elõ ter -
jesz tésére. Az Ét. ezen ren del ke zé sé bõl meg ál la pít ha tó,
hogy a fõ épí tész ré szé re nyit va álló 30 na pos ha tár idõ csak
a vé le mé nye zé si el já rás le foly ta tá sa után, je len eset ben azt
köve tõen, hogy az egyez te tõ tár gya lás ról, az elõ ter jesz tett
vé le mé nyek rõl és in dok lá suk ról az ira to kat a fõ épí tész nek
meg küld ték, kez dõ dik meg, az im má ron vég le ge sí tett
vagy an nak szánt ter ve ze tek vo nat ko zá sá ban.

A te rü le ti (ál la mi) fõ épí tész vé le mé nye figye lembe nem 
vé te lé nek és az eh hez kap cso ló dó tör vénysértés vizs gá la -
ta kor az Al kot mány bí ró ság az Ét. 9.  § (6) be kez dé sé nek
 ismertetett ér tel me zé sé bõl in dult ki. A hi va tal ve ze tõ in dít -
vá nya sze rint az ön kor mány zat a vég le ges ter vet 2005.
szep tem ber 1-jén küld te meg a fõ épí tész nek, majd a kép vi -
se lõ-tes tü let 2005. ok tó ber 27-én le tár gyal ta az Ör1. mó -
do sí tá sát és el fo gad ta az Ör2.-t anél kül, hogy figye lembe
vet te vol na a fõ épí tész 2005. szep tem ber 12-én kelt, egyet
nem értõ vé le mé nyét. A 2005. ok tó ber 27-én tar tott ülés
jegy zõ köny vé bõl és a pol gár mes ter 2006. no vem ber 8-án
kelt le ve lé bõl az is meg ál la pít ha tó, hogy a kép vi se lõ-tes tü -
let tel tör té nõ is mer te tés re je len eset ben nem ke rült sor az -
zal az in dok lás sal, hogy a fõ épí tész vé le mé nye a 30 na pos
ha tár idõn túl ér ke zett be, vo nat koz tat va ezt mind az egyez -
te tõ tár gya lás ra, mind pe dig a ko ráb ban kelt le ve lek re. Ez
az ál lás pont azon ban té ves, mert a te rü le ti fõ épí tész (illet -
ve a mi nisz ter) szá má ra a vé le mé nye zé si ha tár idõ csak ak -
kor nyí lik meg, ha õt a sza bá lyo zá si terv vagy épí té si sza -
bály zat tel jes – a vé le mé nye zé si el já rás ered mé nye ként
 kialakított – do ku men tá ci ó já nak, va la mennyi ad dig be ér -
ke zett, de el nem fo ga dott vé le mény nek és az el nem fo ga -
dás in do ka i nak, to váb bá az egyez te tõ tár gya lás jegy zõ -
köny vé nek meg kül dé sé vel a sa ját vé le mé nye ki ala kí tá sá ra 
fel ké rik. Ilyen – tel jes körû – fel ké rés hi á nyá ban a 30 na -
pos ha tár idõ el sem kez dõ dik. A ter vek el fo ga dá sá nak
ezen túl me nõ tör vényi elõ fel té te le, hogy a – tör vény ál tal
meg sza bott ha tár idõn be lül ér ke zett – te rü le ti fõ épí té szi
vé le ményt is mer tes sék a tes tü let tel.

5. Az Ét. 9.  § (7) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy a
 településrendezési esz köz, így a he lyi épí té si sza bály zat
sem fo gad ha tó el az Ét. 9.  § (2)–(6) be kez dé sé ben elõ írt
vé le mé nyez te té si el já rás nél kül, ame lyet az Ét. 9.  § (9) be -
kez dé se sze rint a te le pü lés ren de zé si esz köz mó do sí tá sá nál 
is figye lembe kell ven ni és be kell tar ta ni. Mind ezek alap -
ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a kép vi se -
lõ-tes tü let az Ét. sza bá lya i nak meg sér té sé vel, azaz tör -
vénysértõ mó don fo gad ta el az Ör1.-nek az Ör2. ál ta li mó -
do sí tá sá val be ik ta tott szö veg ré sze it, mind a KÖTEVIFE,
mind a te rü le ti fõ épí tész ál lás fog la lá sá nak vo nat ko zá sá -
ban, és ez ál tal el já rá sa so rán olyan ga ran ci á lis jel le gû,
 eljárási sza bá lyo kat ha gyott fi gyel men kí vül, ame lyek
– be tar tá suk ese tén – ér dem ben be fo lyá sol hat ták vol na a
ren de let ben fog lalt épí té si elõ írások tar tal mát. Az ön kor -

mány za ti ren de let al ko tá si el já rás so rán tör tént hi bák ese -
tén nem csak az el já rá si hiba meg lé tét vagy hi á nyát vizs -
gál ja az Al kot mány bí ró ság, ha nem arra is fi gye lem mel
van, hogy a sza bály ta lan ság ér dem ben be fo lyá sol ta-e a
ren de let meg al ko tá sát. (986/H/1997. AB ha tá ro zat, ABH
1998, 1038, 1041.)

6. Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te
meg, hogy az Ör1. mó do sí tás sal érin tett ren del ke zé sei – az
el fo ga dá sa so rán al kal ma zott tör vénysértõ el já rás ra te kin -
tet tel – sér tik az Ét. 9.  § (4)–(7) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se it, és ez ál tal, mi vel ma ga sabb szin tû jog sza bály ba, tör -
vénybe üt köz nek, el len té te sek az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé sé vel. Az Ör1.-be az Ör2.-vel be ik ta tott új szö -
veg ré szek, il let ve a mó do sí tá sok az Ör1. szá mos ren del ke -
zé sét érin tik. E szö veg ré szek nél kül az Ör1. ren del ke zé se i -
nek je len tõs ré sze nem vol na ön ál ló an al kal maz ha tó. Erre
te kin tet tel, va la mint figye lembe véve azt is, hogy az Ör1.
je len le gi szö ve ge alkot mány elle nes mó don, az Ét. garan -
ciális sza bá lya i nak meg sér té sé vel jött lét re, az Al kot mány -
bí ró ság az Ör2.-vel mó do sí tott Ör1. egé szét alkot mány -
elle nesnek mi nõ sí tet te és meg sem mi sí tet te. A meg sem mi -
sí tett ren de let az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban, az
 Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 43.  § (4) be kez dé sé nek al kal ma -
zá sá val meg ál la pí tott ké sõb bi idõ pont ban vesz ti ha tá lyát,
mely nek az az in do ka, hogy ez alatt az idõ alatt Bükk ara -
nyos köz ség ön kor mány za tá nak le he tõ sé ge lesz le foly tat ni 
az új épí té si sza bály zat és ren de zé si terv meg al ko tá sá hoz
elõ írt, az Ét. 9.  §-ában sza bá lyo zott el já rást.

7. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány azon ré sze vo -
nat ko zá sá ban, mely sze rint az Ör2. és a mó do sí tott ren del -
ke zé sek tar tal mu kat te kint ve el len té te sek a Tvt. tör vényi
elõ írásaival, az Ör1. mó do sí tott ren del ke zé sei alkot mány -
elle nességének utó la gos vizs gá la tát mel lõz te. Az Al kot -
mány bí ró ság a fen ti ek ben vá zolt in do kok alap ján az
 Alkotmány 44/A.  § (2) be kez dé sé re te kin tet tel oly mér té kû 
alkot mány elle nességet ál la pí tott meg, amely ön ma gá ban
is az Ör1. mó do sí tott szö veg ré sze i nek meg sem mi sí té sét
ered mé nyez te. [61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH
2000, 425, 429.; 56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 478, 482.; 7/2003. (III. 13.) AB ha tá ro zat]

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét az Abtv. 41.  §-a alap ján ren -
del te el.

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. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 17/H/2007.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A gazdasági és közlekedési miniszter
4/2008. (MK 32.) GKM

u t a s í t á s a
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti

és Mûködési Szabályzatáról  szóló 
2/2008. (MK 23.) GKM utasítás módosításáról

1.  §

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 65.  §-ában fog lal tak alap ján a Gaz da sá gi 
és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tá ról  szóló 2/2008. (MK 23.) GKM uta sí tást – a mi -
nisz ter el nök jó vá ha gyá sá val – je len uta sí tás mel lék le té ben
meg ha tá ro zot tak sze rint mó do sí tom.

2.  §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

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

Melléklet
a 4/2008. (MK 32.) GKM utasításhoz

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló 2/2008. (MK 23.) GKM 
uta sí tás mel lék le té nek 2. szá mú füg ge lé ke he lyé be a kö -
vet ke zõ füg ge lék lép:

„2. számú függelék 
a 2/2008. (MK 23.) GKM utasítás mellékletéhez

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
név- és feladatváltozással érintett szervezeti

egységeinek jogutódlása

JOGUTÓD SZERVEZETI
EGYSÉG

JOGELÕD SZERVEZETI
EGYSÉG

In fo kom mu ni ká ci ós és
Elekt ro ni kus Hír köz lé si

Fõ osz tály

Há ló za ti Inf ra struk tú ra 
Fõ osz tály, in fo kom mu ni -

ká ci ós és elekt ro ni kus 
hír köz lé si fel ada tok

JOGUTÓD SZERVEZETI
EGYSÉG

JOGELÕD SZERVEZETI
EGYSÉG

In fo kom mu ni ká ci ós és
Elekt ro ni kus Hír köz lé si

Fõ osz tály

Inf ra struk tú ra Sza bá lyo zá si 
Fõ osz tály, in fo kom mu ni -

ká ci ós és elekt ro ni kus 
hír köz lé si fel ada tok

Be fek te té si és Vé de lem-
ko or di ná ci ós Fõ osz tály /

Vé del mi ipa ri és Vé de lem -
ko or di ná ci ós Osz tály

Ál lam tit kár Tit kár sá ga, 
vé de lem ko or di ná ci ós 

fel ada tok

Be fek te té si és Vé de lem-
ko or di ná ci ós Fõ osz tály /

Be fek te té si és 
El len té te le zé si Osz tály

Nem zet kö zi Gaz da sá gi
Kap cso la tok Sza kál lam-
tit kár ság, be fek te té si és 
el len té te le zé si fel ada tok

Köz be szer zé si Fõ osz tály Köz be szer zé si, Ter ve -
zés-ko or di ná ci ós 

és Kont roll ing Fõ osz tály
Köz be szer zé si Osz tály

Ter ve zés-ko or di ná ci ós és
Kont roll ing Fõ osz tály

Köz be szer zé si, Ter ve -
zés-ko or di ná ci ós 

és Kont roll ing Fõ osz tály
Ter ve zés-ko or di ná ci ós 
és Kont roll ing Osz tály

Tár sa sá gi és In téz mény-
fel ügye le ti Fõ osz tály

In téz mény-fel ügye le ti 
Osz tály

Költ ség ve té si Fõ osz tály
In téz mény-fel ügye le ti 

Osz tály

Tár sa sá gi és In téz mény-
fel ügye le ti Fõ osz tály

Tár sa sá gi Osz tály

Va gyon gaz dál ko dá si 
Fõ osz tály

In fo kom mu ni ká ci ós 
Ügye kért Fe le lõs Szak ál -

lam tit kár Tit kár sá ga

Mi nisz te ri Ka bi net, in fo -
kom mu ni ká ci ós fel ada tok

Eu ró pai Or szá gok 
Fõ osz tá lya

Nem zet kö zi Kap cso la tok
Fõ osz tály

Eu ró pán Kí vü li és FÁK
Or szá gok Fõ osz tá lya

Nem zet kö zi Kap cso la tok
Fõ osz tály

Eu ró pán Kí vü li és FÁK
Or szá gok Fõ osz tá lya /

Nem zet kö zi Kap cso la tok
Szer ve zé se Osz tály

Hu mán igaz ga tá si Fõ osz -
tály / Nem zet kö zi Kap cso -
la tok Szer ve zé se Osz tály

”

Az Országos Választási Bizottság
6/2008. (II. 25.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a

a mozgóurnás szavazás egyes kérdéseirõl

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §
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(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 105/A.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban és
124/A.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban biz to sí tott ha tás -
kö ré ben el jár va a moz gó ur nás sza va zás egyes kér dé se i rõl
az aláb bi

állásfoglalást

adja ki.

A moz gó ur nás sza va zás ról a Ve. a kö vet ke zõk sze rint
ren del ke zik:

,,61.  § (3) A moz gá sá ban gá tolt vá lasz tó pol gárt sza va -
zá sá nak le he tõ vé té te le ér de ké ben – ké ré sé re – a sza va zat -
szám lá ló bi zott ság leg alább két tag ja, a sza va zat szám lá ló
bi zott ság ille té kességi te rü le tén be lül, moz gó ur ná val fel -
ke re si és amennyi ben iga zo lás sal kí ván sza vaz ni, a név -
jegy zék be fel ve szi. A moz gó ur nát a vá lasz tó pol gár írás ban 
kér he ti a he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl, il le tõ leg a sza -
va zás nap ján a sza va zat szám lá ló bi zott ság tól. A mozgó -
urnás sza va zás le bo nyo lí tá sá ra a vá lasz tó pol gár lakó -
helye sze rin ti sza va zat szám lá ló bi zott ság, iga zo lás sal sza -
va zó vá lasz tó pol gár ese té ben – a te le pü lés egé szé re ki ter -
je dõ ille té kességgel – a 10.  § (2) be kez dé se sze rint ki je lölt
sza va zat szám lá ló bi zott ság ille té kes. A moz gá sá ban gá tolt 
és iga zo lás sal sza va zó vá lasz tó pol gár név jegy zék be vé te -
lét a 10.  § (2) be kez dé se sze rint ki je lölt sza va zat szám lá ló
bi zott ság utó lag el len õr zi.”

A Ve. az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ra vo nat -
ko zó kü lö nös sza bá lyok kö zött a kö vet ke zõk sze rint ren -
del ke zik:

,,89.  § (8) Ha az iga zo lás mind két vá lasz tá si for du ló ra
szól, a vá lasz tás elsõ for du ló já ban a he lyi vá lasz tá si iro da
ve ze tõ je, il le tõ leg az iga zo lás sal sza va zás ra ki je lölt sza va -
zat szám lá ló bi zott ság az iga zo lá son fel tün te ti a vá lasz tó -
pol gár név jegy zék be vé te lé nek té nyét, és az iga zo lást le bé -
lyeg zi. A mind két vá lasz tá si for du ló ra  szóló iga zo lást az
elsõ for du ló ban a vá lasz tó pol gár ré szé re vissza kell adni.”

a) A moz gó ur na irán ti igény lés alap ján csak a sza va zat -
szám lá ló bi zott ság ren del he ti el a moz gó ur nás sza va zást,
az el já ró két tag erre nem jo go sult. A moz gó ur nás sza va zás 
so rán a sza va zás iga zo lá sá hoz a moz gó ur nát kérõ vá lasz -
tó pol gá rok nyil ván tar tá sát kell al kal maz ni.

b) A vá lasz tó pol gár írás be li ké rel mé nek el jut ta tá sá hoz
se gít sé get ve het igény be, de az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság ál lás pont ja sze rint sér ti a Ve. 3.  § a) és d) pont -
jaiban fog lalt, a vá lasz tás tisz ta sá gá nak meg óvá sa, vá lasz -
tá si csa lás meg aka dá lyo zá sa, va la mint a jó hi sze mû és ren -
del te tés sze rû jog gya kor lás vá lasz tá si alap el vét az, ha a
moz gó ur nás sza va zás ra bár ki fel hí vást tesz köz zé, köz re -
mû kö dõi szol gál ta tást, köz ve tí tõi te vé keny sé get kí nál,
vagy a sza va zás meg szer ve zé se ér de ké ben bár mely más
mó don moz gó sí tó te vé keny sé get fejt ki, il le tõ leg ha va la ki
más ré szé re – an nak tud ta és be le egye zé se nél kül – igé nyel 
moz gó ur nát.

c) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg íté lé se sze rint
a moz gó ur nás sza va zás nál is ér vé nye sül nie kell a sza va -

zás ra vo nat ko zó ga ran ci á lis sza bá lyok nak. Így a mozgó -
urnás sza va zás ese tén is csak olyan vá lasz tó pol gár sza vaz -
hat, aki a név jegy zék ben sze re pel. Ha a sza va zás nak nincs
aka dá lya, a sza va zat szám lá ló bi zott ság kép vi se le té ben
 eljáró ta gok át ad ják a moz gá sá ban gá tolt vá lasz tó pol gár -
nak a sza va zó la pot. Az el já ró ta gok a moz gó ur nás sza va -
zás hoz leg fel jebb két szer annyi elõ ze tesen le bé lyeg zett
sza va zó la pot vi het nek ma guk kal, mint ahány vá lasz tó pol -
gár a moz gó ur nát ké rõk nyil ván tar tá sá ban sze re pel. A sza -
va zó lap át vé te lét a vá lasz tó pol gár a nyil ván tar tá son sa ját
kezû alá írá sá val iga zol ja. Az írás kép te len vá lasz tó pol gár
he lyett – e tény fel tün te té sé vel – a sza va zat szám lá ló
 bizottság két tag ja írja alá a moz gó ur nás nyil ván tar tást.

A moz gó ur nás sza va zás so rán a tit kos ság he lyi kö rül -
mé nyek hez iga zo dó biz to sí tá sá nak kö te le zett sé ge nem
 követeli meg sza va zó fül ke fel ál lí tá sát. Így a sza va zó fül ke
hi á nya ön ma gá ban nem je len ti a vá lasz tás sza bá lya i nak,
kü lö nö sen a tit kos sza va zás el vé nek meg sér té sét. A tör -
vényi ren del ke zé sek sze rint ugyan is a sza va zó fül ke hasz -
ná la tá ra a vá lasz tó pol gár nem kö te lez he tõ, to váb bá a tit -
kos ság sza va zó fül ke igény be vé te le nél kül is biz to sít ha tó.

d) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán, az Eu ró -
pai Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sán, va la mint az or szá gos
nép sza va zá son a Ve. kü lön le ges ga ran ci á lis ren del ke zést
tar tal maz arra az eset re, ha olyan sze mély kér moz gó ur nát,
aki iga zo lás sal ren del ke zik, de a sza va zást meg elõ zõ en
nem kér te a he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl a név jegy -
zék be vé te lét. Eb ben az eset ben a ki je lölt sza va zó kör sza -
va zat szám lá ló bi zott sá gá nak kép vi se le té ben el já ró ta gok
elõ ze tes dön tést hoz nak ar ról, hogy a be mu ta tott iga zo lás
alap ján fenn áll nak-e a név jegy zék be vé tel jog sza bá lyi fel -
té te lei; ha igen, sor ke rül het a moz gó ur nás sza va zás ra, az
iga zo lás be vo ná sá val egy ide jû leg. A sza va zó he lyi ség be
vissza tér ve az iga zo lás alap ján a sza va zat szám lá ló bi zott -
ság is el len õr zi a név jegy zék be vé tel jog sza bá lyi fel té te le i -
nek fenn ál lá sát, és dönt a név jegy zék be vé tel rõl. Ha a sza -
va zat szám lá ló bi zott ság úgy dönt, hogy az iga zo lás alap -
ján a pol gárt még sem le het név jegy zék be ven ni, a Ve.
72.  § (5) be kez dé sé nek ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá nak elsõ for du -
ló já ban azon ban az ál ta lá nos tól el té rõ ren del ke zé sek az
irány adók: a mind két for du ló ra  szóló iga zo lást nem le het
be von ni, azon a ki je lölt sza va zó kör sza va zat szám lá ló
 bizottságának kép vi se le té ben el já ró ta gok fel tün te tik a
név jegy zék be vé tel té nyét, és azt le bé lyeg zik. A sza va zat -
szám lá ló bi zott ság eb ben az eset ben – mi vel az iga zo lás
nem áll ren del ke zé sé re – au to ma ti ku san név jegy zék be
 veszi a vá lasz tó pol gárt.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ezen ál lás fog la lás
meg je le né sé vel egy ide jû leg a 12/2002. (IV. 2.) OVB ál lás -
fog la lást, va la mint a 13/2006. (IV. 13.) OVB ál lás fog la lást 
ha tá lyon kí vül he lye zi.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nök he lyet te se
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Az Országos Választási Bizottság
63/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt hatás -
körében el jár va a Túl élés 98 Egye sü let (1046 Bu da pest,
Ná dor u. 36.) kép vi se le té ben H. P. és G. M. ál tal be nyúj tott 
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. ja nu ár 29-én nyúj tot ták be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven
a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Akar ja e, hogy az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csa ál tal fel -
ál lí tott Nem zet kö zi Bün te tõ Tör vény szék vizs gál ja, von ja
fe le lõs ség re a Ma gyar or szá gon rend õrök ál tal Pol gá ri
 lakósság el len el kö ve tett Em be ri ség el le ni bûn cse lek mé -
nyek el kö ve tõ it, a bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé re pa ran -
csot adó rend õrtiszteket/fõ tisz te ket, ezen cse lek mé nyek
 elkövetését tá mo ga tó, bûn pár to ló. Kor mány za ti tisztség -
viselõ sze mé lye ket”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gya csak az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó
kér dés le het. A kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér dés en nek
a fel té tel nek nem fe le l meg, hi szen a kez de mé nye zés ben
sze rep lõ „ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csa ál tal fel ál lí tott Nem -
zet kö zi Bün te tõ Tör vény szék”-et, azaz a Nem zet kö zi Bün -
te tõ bí ró sá got lét re ho zó Ró mai Sta tú tum ha zai ki hir de té se
– az Al kot mány mó do sí tá sá nak szük sé ges sé ge  miatt – még 
nem tör tént meg. En nek hi á nyá ban a Sta tú tum alap ján
a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se ese ti dön tést nem
hoz hat. Mind ezek alap ján a kez de mé nye zés ben sze rep lõ
kér dés ben nép sza va zás nem tart ha tó.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl

 szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának a) pont ján,
a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
64/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a B. B. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos népi
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len – a Ma gyar
Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az
Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az 
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax:
06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 29-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Sze ret nénk, ha a kó bor ál la tok lét szá má nak csökke -
nése ér de ké ben a ku tyák, macs kák ivar ta la ní tá sát ked vez -
mé nyes sé, rá szo ru lók ese té ben díj men tes sé te gyék.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a meg tár gya lás ra ja va solt kér dés re vo nat ko zó tar tal -
mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé nek
aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) bekez -
désén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
65/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a H. K. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos népi
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len – a Ma gyar
Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az
Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az 
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se -
velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax:
06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Az Or szág gyû lés al kos son olyan tör vényt a sze mé lyi
jö ve de lem adó val kap cso la tos jog sza bá lyok mó do sí tá sá -
ról, amely a sze mé lyi jö ve de lem adó mér té két egyet len,
a jö ve de lem nagy sá gá tól füg get len, egy sé ges adó kulcs
sze rint ha tá roz za meg.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a meg tár gya lás ra ja va solt kér dés re vo nat ko zó tar tal -
mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé nek
aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
66/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a H. K. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos népi
kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

In do ko lás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. ja nu ár 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Az Or szág gyû lés mó do sít sa a Ma gyar Köz tár sa ság
 Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. Tör vényt oly mó don,
hogy a 28/C.  § (5) a , c, d, e, f, h, va la mint i pon tok tör lés re
ke rül je nek.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a népi kez de mé nye zés tár gya nincs egy ér tel mû en meg -
fogalmazva. Az egy ér tel mû ség nek ugyan is nem csu pán a
konk rét fo gal ma zás az egyet len ele me, ha nem az is, hogy
a kez de mé nye zést tá mo ga tó vá lasz tó pol gár szá má ra egy -
ér tel mû en azo no sít ha tó le gyen a kez de mé nye zés tar tal ma.
Eb ben az eset ben ez azt fel té te lez né, hogy az alá író vá lasz -
tó pol gár pon to san is me ri, hogy a kez de mé nye zés ben
szám mal meg je lölt jog sza bály hely mi lyen szö ve get ta kar.
Ez az is me ret a vá lasz tó pol gár tól nem el vár ha tó, így a kez -
de mé nye zés sem te kint he tõ egy ér tel mû nek.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 17.  §-án,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
67/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a K. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá -
gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 1-jén nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,A Ma gyar Köz tár sa ság ban elõ re ho zott vá lasz tást és új 
Al kot mányt aka runk.”

A Ve. 118.  § (5) be kez dé se sze rint az alá írás gyûj tõ ívet
az alá írást gyûj tõ pol gár az alá írá sá val lát ja el. E ren del ke -
zés ér tel mé ben a már hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott – de
a kez de mé nye zést tá mo ga tó vá lasz tó pol gá rok alá írá sa it és
ada ta it még nem tar tal ma zó – alá írás gyûj tõ ív má so la tát
elõ ször az alá írá so kat gyûj tõ pol gár nak kell alá ír nia. Az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj tott
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban meg ál la -
pí tot ta, hogy az nem fe le l meg a fen ti jog sza bá lyi fel té te -
lek nek, az ív min ta pél dá nyát ugyan is az alá írást gyûj tõ
pol gár alá írá sa szá má ra fenn tar tott he lyen a be ad vány elõ -
ter jesz tõ je már alá ír ta.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy az alá írás gyûj tõ ív min tá ján sze rep lõ szö veg nem
 tekinthetõ kér dés nek, ez to váb bi for mai aka dá lya a hi te le -
sí tés nek.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé -
se in, 124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a jog or vos -

lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
68/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va az A. Zs. és A. Zs-né ma gán sze mé lyek ál tal
be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2008. feb ru ár 4-én nyúj tot ták be alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a 
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a já ru lék fi ze tés bõl kép zõ dõ
egy sé ges egész ség biz to sí tá si alap olyan szer ve ze ti va gyon, 
amely nek mû köd te té sé ben ma gán tõ ke tu laj do ni há nya dot
nem sze rez het.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
kez de mé nye zés nem fe le l meg az or szá gos nép sza va zás ról 
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
13.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mény nek,
amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
 válaszolni. A kér dés ben sze rep lõ azon ma gya rá zó ki ter -
jesz tés, hogy „egy sé ges egész ség biz to sí tá si alap olyan
szer ve ze ti va gyon” sem el mé le ti leg, sem szö veg sze rû sé -
gé ben nem fe le l meg az egész ség biz to sí tá si alap ra vo nat -
ko zó tör vényeknek, to váb bá a szer ve ze ti va gyon fo gal ma
nem ér tel mez he tõ a va gyon nal ren del ke zõ szer ve zet meg -
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je lö lé se nél kül. Erre te kin tet tel a kér dés a vá lasz tó pol gá -
rok szá má ra fél re ve ze tõ.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
69/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése úgy mó do sit sa az Al kot mányt, hogy az
mond ja ki: a ma gyar nép nép sza va zás út ján ho zott ilyen
ér tel mû dön té sé vel azon na li ha tállyal fel osz lat hat ja a
 Magyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sét?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány)
mó do sí tá sá ra irá nyul. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro -
za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,

28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
70/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése olyan tör vényt hoz zon vagy tör vénymódo -
sitást esz kö zöl jön, amely ki mond ja, hogy a ma gyar nép
nép sza va zás út ján ho zott ilyen ér tel mû dön té sé vel azon -
nali ha tállyal fel osz lat hat ja a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlését?”
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés az Or szág gyû lés meg bí za tá sá ra vo nat -
ko zó sza bály rend szer mó do sí tá sá ra irá nyul, ame lyet je len -
leg a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 20.  §-ának
(1) be kez dé se és 28.  §-a tar tal maz. Az Al kot mány bí ró ság
több ha tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999.
(XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.)
AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro -
za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon -
ban az Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez -
de mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le -
sí té sét – al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt –
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
71/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése a ren del ke zé sé re álló jog al ko tá si esz kö zök
kö zül sza ba don vá laszt va te remt se meg a tör vényes le he tõ -
sé gét an nak, hogy a ma gyar nép nép sza va zás út ján ho zott
ilyen ér tel mû dön té sé vel azon na li ha tállyal fel osz lat has sa
a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sét?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés meg bí za tá sá ra vonat -
kozó sza bály rend szer mó do sí tá sá ra irá nyul, ame lyet je len -
leg a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 20.  §-ának
(1) be kez dé se és 28.  §-a tar tal maz. Az Al kot mány bí ró ság
több ha tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999.
(XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.)
AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro -
za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon -
ban az Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez -
de mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le -
sí té sét – al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt –
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
deményezésrõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
72/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése úgy mó do sit sa az Al kot mányt, hogy az
mond ja ki: a köz tár sa sá gi el nök (vá lasz tá sok ki tû zé sé vel
egy ide jû leg) fel osz lat hat ja az Or szág gyû lést, ha a ma gyar
nép nép sza va zás út ján õt erre fel ha tal maz za?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a
 Magyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX.
tör vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott
 eljárását kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több
ha tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.)
AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB,
50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok]
ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az
Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé -
nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét
– al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
73/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ

15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése olyan tör vényt hoz zon vagy tör vény -
módositást esz kö zöl jön, amely ki mond ja, hogy a köz tár sa -
sá gi el nök (vá lasz tá sok ki tû zé sé vel egy ide jû leg) fel osz lat -
hat ja az Or szág gyû lést, ha a ma gyar nép nép sza va zás
 útján õt erre fel ha tal maz za?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több
 határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.)
AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB,
50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok]
ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az
Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé -
nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét
– al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
74/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
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 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése a ren del ke zé sé re álló jog al ko tá si esz kö zök
kö zül sza ba don vá laszt va te remt se meg a tör vényes le he tõ -
sé gét an nak, hogy a köz tár sa sá gi el nök (vá lasz tá sok ki tû -
zé sé vel egy ide jû leg) fel osz lat has sa az Or szág gyû lést, ha
a ma gyar nép nép sza va zás út ján õt erre fel ha tal maz za?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
75/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése úgy mó do sit sa az Al kot mányt, hogy az
mond ja ki: a köz tár sa sá gi el nök nek (vá lasz tá sok ki tû zé sé -
vel egy ide jû leg) kö te les sé ge fel osz lat ni az Or szág gyû lést,
ha a ma gyar nép nép sza va zás út ján õt erre fel szó lit ja?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
76/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése olyan tör vényt hoz zon vagy tör vénymódo -
sitást esz kö zöl jön, amely ki mond ja, hogy a köz tár sa sá gi
el nök nek (vá lasz tá sok ki tû zé sé vel egy ide jû leg) kö te les sé ge 
fel osz lat ni az Or szág gyû lést, ha a ma gyar nép nép sza va -
zás út ján õt erre fel szó lit ja?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,

10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
77/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése a ren del ke zé sé re álló jog al ko tá si esz kö zök
kö zül sza ba don vá laszt va te remt se meg a tör vényes le he tõ -
sé gét an nak, hogy a köz tár sa sá gi el nök nek (vá lasz tá sok
 kitûzésével egy ide jû leg) kö te les sé ge le gyen fel osz lat ni az
Or szág gyû lést, ha a ma gyar nép nép sza va zás út ján õt erre
fel szó lit ja?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több
 határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.)
AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB,
50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok]
ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az
Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé -
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nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét
– al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
78/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése úgy mó do sit sa az Al kot mányt, hogy az
mond ja ki: a köz tár sa sá gi el nök (vá lasz tá sok ki tû zé sé vel
egy ide jû leg) fel osz lat hat ja az Or szág gyû lést, ha megité -
lése sze rint a ma gyar nép bi zal ma tar tó san és je len tõ sen
meg gyen gült a Kor mány vagy az Or szág gyû lés iránt és
egy út tal Ma gyar or szág nak je len tõs tár sa dal mi vagy gaz -
da sá gi ér de ke in do kol ja elõ re ho zott or szá gos vá lasz tá sok
ki i rá sát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több
 határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.)
AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB,
50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok]
ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az
Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé -
nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét
– al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
79/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:
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,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése olyan tör vényt hoz zon vagy tör vénymódo -
sitást esz kö zöl jön, amely ki mond ja, hogy a köz tár sa sá gi
el nök (vá lasz tá sok ki tû zé sé vel egy ide jû leg) fel osz lat hat ja
az Or szág gyû lést, ha me gi té lé se sze rint a ma gyar nép
 bizalma tar tó san és je len tõ sen meg gyen gült a Kor mány
vagy az Or szág gyû lés iránt és egy út tal Ma gyar or szág nak
je len tõs tár sa dal mi vagy gaz da sá gi ér de ke in do kol ja elõ -
re ho zott or szá gos vá lasz tá sok ki i rá sát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
80/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál

(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06–1–441–1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése a ren del ke zé sé re álló jog al ko tá si esz kö zök
kö zül sza ba don vá laszt va te remt se meg a tör vényes le he tõ -
sé gét an nak, hogy a köz tár sa sá gi el nök (vá lasz tá sok ki tû -
zé sé vel egy ide jû leg) fel osz lat has sa az Or szág gyû lést, ha
me gi té lé se sze rint a ma gyar nép bi zal ma tar tó san és je len -
tõ sen meg gyen gült a Kor mány vagy az Or szág gyû lés iránt
és egy út tal Ma gyar or szág nak je len tõs tár sa dal mi vagy
gaz da sá gi ér de ke in do kol ja elõ re ho zott or szá gos vá lasz tá -
sok ki i rá sát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több
 határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.)
AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB,
50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok]
ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az
Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé -
nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét
– al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
81/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
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ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése úgy mó do sit sa az Al kot mányt, hogy az
mond ja ki: az Al kot mány bi ró ság (vá lasz tá sok ki tû zé sé vel
egy ide jû leg) fel osz lat hat ja az Or szág gyû lést, ha a ma gyar
nép nép sza va zás út ján õt erre fel ha tal maz za?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
82/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése olyan tör vényt hoz zon vagy tör vénymódo -
sitást esz kö zöl jön, amely ki mond ja, hogy az Alkotmány -
biróság (vá lasz tá sok ki tû zé sé vel egy ide jû leg) fel osz lat hat -
ja az Or szág gyû lést, ha a ma gyar nép nép sza va zás út ján õt 
erre fel ha tal maz za?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
83/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése a ren del ke zé sé re álló jog al ko tá si esz kö zök
kö zül sza ba don vá laszt va te remt se meg a tör vényes le he tõ -
sé gét an nak, hogy az Al kot mány bi ró ság (vá lasz tá sok ki tû -
zé sé vel egy ide jû leg) fel osz lat has sa az Or szág gyû lést, ha a
ma gyar nép nép sza va zás út ján õt erre fel ha tal maz za?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több
 határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.)
AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB,
50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok]
ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az
Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé -
nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét
– al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
84/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése úgy mó do sit sa az Al kot mányt, hogy az
mond ja ki: az Al kot mány bi ró ság nak (vá lasz tá sok ki tû zé sé -
vel egy ide jû leg) kö te les sé ge fel osz lat ni az Or szág gyû lést,
ha a ma gyar nép nép sza va zás út ján õt erre fel szó lit ja?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több
 határozatában is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.)
AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB,
50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok]
ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az
Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé -
nye zés re in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét
– al kot mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az
 Országos Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
85/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése olyan tör vényt hoz zon vagy tör vénymódo -
sitást esz kö zöl jön, amely ki mond ja, hogy az Alkotmány -
biróságnak (vá lasz tá sok ki tû zé sé vel egy ide jû leg) kö te les -
sé ge fel osz lat ni az Or szág gyû lést, ha a ma gyar nép nép -
sza va zás út ján õt erre fel szó lit ja?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,

10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
86/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése a ren del ke zé sé re álló jog al ko tá si esz kö zök
kö zül sza ba don vá laszt va te remt se meg a tör vényes le he tõ -
sé gét an nak, hogy az Al kot mány bi ró ság nak (vá lasz tá sok
ki tû zé sé vel egy ide jû leg) kö te les sé ge le gyen fel osz lat ni az
Or szág gyû lést, ha a ma gyar nép nép sza va zás út ján õt erre
fel szó lit ja?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.
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II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
87/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése úgy mó do sit sa az Al kot mányt, hogy az
mond ja ki: az Al kot mány bi ró ság (vá lasz tá sok ki tû zé sé vel
egy ide jû leg) fel osz lat hat ja az Or szág gyû lést, ha megité -
lése sze rint a ma gyar nép bi zal ma tar tó san és je len tõ sen
meg gyen gült a Kor mány vagy az Or szág gyû lés iránt és
egy út tal Ma gyar or szág nak je len tõs tár sa dal mi vagy gaz -
da sá gi ér de ke in do kol ja elõ re ho zott or szá gos vá lasz tá sok
ki i rá sát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több ha -

tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
88/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése olyan tör vényt hoz zon vagy tör vénymódo -
sitást esz kö zöl jön, amely ki mond ja, az Al kot mány bi ró ság
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(vá lasz tá sok ki tû zé sé vel egy ide jû leg) fel osz lat hat ja az
 Országgyûlést, ha a ma gyar nép bi zal ma tar tó san és je len -
tõ sen meg gyen gült a Kor mány vagy az Or szág gyû lés iránt
és egy út tal Ma gyar or szág nak je len tõs tár sa dal mi vagy
gaz da sá gi ér de ke in do kol ja elõ re ho zott or szá gos vá lasz tá -
sok ki i rá sát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
89/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
 Országgyûlése a ren del ke zé sé re álló jog al ko tá si esz kö zök
kö zül sza ba don vá laszt va te remt se meg a tör vényes le he tõ -
sé gét an nak, hogy az Al kot mány bi ró ság (vá lasz tá sok ki tû -
zé sé vel egy ide jû leg) fel osz lat has sa az Or szág gyû lést, ha
me gi té lé se sze rint a ma gyar nép bi zal ma tar tó san és je len -
tõ sen meg gyen gült a Kor mány vagy az Or szág gyû lés iránt
és egy út tal Ma gyar or szág nak je len tõs tár sa dal mi vagy
gaz da sá gi ér de ke in do kol ja elõ re ho zott or szá gos vá lasz tá -
sok ki i rá sát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés az Or szág gyû lés fel osz la tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény ben (a továb biak ban: Al kot mány) sza bá lyo zott el já -
rá sát kí ván ja ki egé szí te ni. Az Al kot mány bí ró ság több ha -
tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett
kö vet ke ze tes gya kor la tá ra te kin tet tel azon ban az Al kot -
mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re
in du ló nép sza va zás sal. Így a kér dés hi te le sí té sét – al kot -
mány mó do sí tás ra irá nyu ló tar tal ma  miatt – az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el uta sít ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
90/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a
 következõ kér dés sze re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû -
lé se a je len nép sza va zás ered mé nyé nek ki hir de té se utá ni
egy hó na pon be lül leg alább négy eset ben von ja meg a
 bizalmat a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá tól?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés cél ja olyan jogi hely zet te rem té se, amely -
ben le he tõ ség nyí lik az Or szág gyû lés fel osz lá sá ra/fel osz -
la tá sá ra. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vény 28/C.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont -
ja alap ján nem tart ha tó or szá gos nép sza va zás az Or szág -
gyû lés fel osz lá sá ról. A nép sza va zá si kez de mé nye zés, bár
köz vet le nül nem ten né szük sé ges sé az Or szág gyû lés fel -
osz lá sát/fel osz la tá sát, cél ját vizs gál va egy ér tel mû en erre
irá nyul, így az Al kot mány ban fog lalt ti la lom ba üt kö zik.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
91/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Akar ja-e Ön, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû -
lé se a je len nép sza va zás ered mé nyé nek ki hir de té se utá ni
há rom hó na pon be lül leg alább négy eset ben von ja meg a
bi zal mat a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá tól?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés cél ja olyan jogi hely zet te rem té se, amely -
ben le he tõ ség nyí lik az Or szág gyû lés fel osz lá sá ra/fel osz -
la tá sá ra. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vény 28/C.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont -
ja alap ján nem tart ha tó or szá gos nép sza va zás az Or szág -
gyû lés fel osz lá sá ról. A nép sza va zá si kez de mé nye zés, bár
köz vet le nül nem ten né szük sé ges sé az Or szág gyû lés fel -
osz lá sát/fel osz la tá sát, cél ját vizs gál va egy ér tel mû en erre
irá nyul, így az Al kot mány ban fog lalt ti la lom ba üt kö zik.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
92/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. M. A. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2008. feb ru ár 6-án nyúj tot ta be alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból. Az íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû -
lé se a je len nép sza va zás ered mé nyé nek ki hir de té se utá ni
ti zen két hó na pon be lül leg alább négy eset ben von ja meg
a bi zal mat a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá tól?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés cél ja olyan jogi hely zet te rem té se, amely -
ben le he tõ ség nyí lik az Or szág gyû lés fel osz lá sá ra/fel osz -
la tá sá ra. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vény 28/C.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont -
ja alap ján nem tart ha tó or szá gos nép sza va zás az Or szág -
gyû lés fel osz lá sá ról. A nép sza va zá si kez de mé nye zés, bár
köz vet le nül nem ten né szük sé ges sé az Or szág gyû lés fel -
osz lá sát/fel osz la tá sát, cél ját vizs gál va egy ér tel mû en erre
irá nyul, így az Al kot mány ban fog lalt ti la lom ba üt kö zik.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
93/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va az A. Zs. és A. Zs-né ma gán sze mé lyek ál tal
be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá -
ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. má jus 3-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz. Az íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon 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 kö ve tõ év tõl szá mí tott
10 éven át?”

A kez de mé nye zést az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
146/2007. (V. 31.) OVB szá mú ha tá ro za tá val hi te le sí tet te.
A ha tá ro zat el len ki fo gást nyúj tot tak be, amely nek alap ján
az Al kot mány bí ró ság 8/2008. (I. 24.) AB szá mú ha tá ro za -
tá val az OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí tet te, és a tes tü le tet
új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tot ta.

A meg is mé telt el já rás ban – az Al kot mány bí ró ság idé -
zett ha tá ro za ta alap ján – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ál la pít ja, hogy a kez de mé nye zés az or szá gos nép sza -
va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2007. de cem ber 17-én el fo -
ga dott, de fo lya mat ban lévõ hi te le sí té si el já rá sok ban is
 alkalmazandó 8.  §-ának (1) be kez dé sé be üt kö zik, amely
sze rint „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.” A kez de mé nye zés vi szont 10 éves ha tár idõt
szab, így sér ti az Nsztv. 10.  §-ának c) pont ját.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 8.  §-ának
(1) be kez dé sén, 10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
94/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va az A. Zs. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. jú li us 2-án alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon a je len le gi 
egy biz to sí tós szo li da ri tás elvû kö te le zõ egész ség biz to sí tá si 
rend szer ben az üz le ti biz to sí tók sem mi lyen for má ban ne
kap ja nak sze re pet a nép sza va zást kö ve tõ év tõl szá mí tott
5 éven át?”

A kez de mé nye zést az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
167/2007. (VII. 18.) OVB szá mú ha tá ro za tá val hi te le sí tet -
te. A ha tá ro zat el len ki fo gást nyúj tot tak be, amely nek alap -
ján az Al kot mány bí ró ság 10/2008. (I. 31.) AB szá mú ha tá -
ro za tá val az OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí tet te, és a tes tü -
le tet új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tot ta.

A meg is mé telt el já rás ban – az Al kot mány bí ró ság idé -
zett ha tá ro za ta alap ján – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ál la pít ja, hogy a kez de mé nye zés az or szá gos nép sza -
va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2007. de cem ber 17-én el fo -
ga dott, de fo lya mat ban lévõ hi te le sí té si el já rá sok ban is
 alkalmazandó 8.  §-ának (1) be kez dé sé be üt kö zik, amely
sze rint „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.” A kez de mé nye zés vi szont 5 éves ha tár idõt szab, 
így sér ti az Nsztv. 10.  §-ának c) pont ját.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 8.  §-ának
(1) be kez dé sén, 10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
95/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. V. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 24-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a fek võ be teg-gyógy in té ze ti
el lá tá sért, 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?”

A kez de mé nye zést az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
353/2007. (IX. 12.) OVB szá mú ha tá ro za tá val hitelesí -
tette. A ha tá ro zat el len ki fo gást nyúj tot tak be, amely nek
alap ján az Al kot mány bí ró ság 2/2008. (I. 17.) AB szá mú
ha tá ro za tá val az OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí tet te, és a
tes tü le tet új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta:
„A je len ügy ben vizs gá lan dó 353/2007. (IX. 12.) OVB ha -
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tá ro zat meg ho za ta la után, de az Al kot mány bí ró ság elõtt
fo lya mat ban lévõ je len jog or vos la ti el já rás be fe je zé se elõtt 
a kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyán sze -
rep lõ kér dés sel meg egye zõ tar tal mú kér dés ben az Or szág -
gyû lés nép sza va zást ren delt el. Az Al kot mány bí ró ság
57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za ta vizs gál ta azt, hogy mi a
te en dõ ab ban az eset ben, ha ugyan ab ban a tárgy kör ben
egy ko ráb bi nép sza va zá si kez de mé nye zés vizs gá la ta
 folyik, így az Nsztv. 12.  §-ában fog lal tak ér tel mé ben,
az ott meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén, nem nyújt ha tó be
ugyan azon kér dés ben alá írás gyûj tõ ívek újabb min ta pél -
dá nya. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ’az
Nsztv. hi vat ko zott ren del ke zé se egy ér tel mû en csak a hi te -
le sí tett alá írás gyûj tõ ívek re, il let ve kér dés re vo nat ko zik’.
A ha tá ro zat ér tel mé ben mind ad dig, amíg nem ke rült sor az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re, mert a ko ráb bi OVB ha tá ro -
zat el len ki fo gást nyúj tot tak be, mely rõl az OVB újabb ha -
tá ro za tá nak meg ho za ta la kor még nem dön tött az Al kot -
mány bí ró ság, nem le het aka dá lya an nak, hogy a szük sé ges 
al kot má nyi és tör vényi fel té te lek meg lé te ese tén el in dul -
has son az alá írás gyûj té se és – a szük sé ges szá mú alá írás
meg lé te ese tén – sor ke rül hes sen a nép sza va zás ra (ABH
2004, 809, 814–815.). Ha bár a je len eset ben is meg ál la pít -
ha tó, hogy az Al kot mány bí ró ság a ko ráb bi ügy ben az
OVB ha tá ro zat meg ho za ta la kor még nem dön tött, azon ban 
erre a jog or vos la ti el já rás alatt sor ke rült. Ezt az új kö rül -
ményt, ame lyet az OVB még nem vizs gál ha tott, a jog or -
vos la ti el já rás ban figye lembe kel lett ven ni. Az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta ér tel mé ben ’dön té se so rán mind
az OVB, mind jog or vos la ti el já rá sá ban az Al kot mány bí ró -
ság a fenn ál ló hely zet hez iga zo dik. Az OVB az Al kot -
mány és az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé se i re fi gye lem -
mel, a dön tés kor fenn ál ló hely ze tet ala pul véve dönt a nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve mintapél -
dányának hi te le sí té sé rõl, il let ve an nak meg ta ga dá sá ról’
[32/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. jú ni us, 477,
479.]. Az Nsztv. 12.  §-a ér tel mé ben ha az Or szá gos
 Választási Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér -
dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar tal mú kér dés ben nem
nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek újabb min ta pél dá nya a
nép sza va zás meg tar tá sá ig.”

A fen ti ek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (Nsztv.) 2.  §-án,
12.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
96/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va a dr. V. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
 országos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 24-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért,
a  fogászati 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?”

A kez de mé nye zést az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
354/2007. (IX. 12.) OVB szá mú ha tá ro za tá val hi te le sí tet -
te. A ha tá ro zat el len ki fo gást nyúj tot tak be, amely nek alap -
ján az Al kot mány bí ró ság 3/2008. (I. 17.) AB szá mú ha tá -
ro za tá val az OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí tet te, és a tes tü -
le tet új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta:
„A je len ügy ben vizs gá lan dó 354/2007. (IX. 12.) OVB ha -
tá ro zat meg ho za ta la után, de az Al kot mány bí ró ság elõtt
fo lya mat ban lévõ je len jog or vos la ti el já rás be fe je zé se elõtt 
a kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyán sze -
rep lõ kér dés sel meg egye zõ tar tal mú kér dés ben az Or szág -
gyû lés nép sza va zást ren delt el. Az Al kot mány bí ró ság
57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za ta vizs gál ta azt, hogy mi
a te en dõ ab ban az eset ben, ha ugyan ab ban a tárgy kör ben
egy ko ráb bi nép sza va zá si kez de mé nye zés vizs gá la ta
 folyik, így az Nsztv. 12.  §-ában fog lal tak ér tel mé ben, az
ott meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén, nem nyújt ha tó be
ugyan azon kér dés ben alá írás gyûj tõ ívek újabb minta -
példánya. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ’az
Nsztv. hi vat ko zott ren del ke zé se egy ér tel mû en csak a hi te -
le sí tett alá írás gyûj tõ ívek re, il let ve kér dés re vo nat ko zik’.
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A ha tá ro zat ér tel mé ben mind ad dig, amíg nem ke rült sor az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re, mert a ko ráb bi OVB ha tá ro -
zat el len ki fo gást nyúj tot tak be, mely rõl az OVB újabb
 határozatának meg ho za ta la kor még nem dön tött az Al kot -
mány bí ró ság, nem le het aka dá lya an nak, hogy a szük sé ges 
al kot má nyi és tör vényi fel té te lek meg lé te ese tén el in dul -
has son az alá írás gyûj té se és – a szük sé ges szá mú alá írás
meg lé te ese tén – sor ke rül hes sen a nép sza va zás ra (ABH
2004, 809, 814–815.). Ha bár a je len eset ben is meg ál la pít -
ha tó, hogy az Al kot mány bí ró ság a ko ráb bi ügy ben az
OVB ha tá ro zat meg ho za ta la kor még nem dön tött, azon ban 
erre a jog or vos la ti el já rás alatt sor ke rült. Ezt az új kö rül -
ményt, ame lyet az OVB még nem vizs gál ha tott, a jog -
orvoslati el já rás ban figye lembe kel lett ven ni. Az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta ér tel mé ben ’dön té se so rán mind
az OVB, mind jog or vos la ti el já rá sá ban az Al kot mány bí ró -
ság a fenn ál ló hely zet hez iga zo dik. Az OVB az Al kot -
mány és az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé se i re fi gye lem -
mel, a dön tés kor fenn ál ló hely ze tet ala pul véve dönt a nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá -
nyá nak hi te le sí té sé rõl, il let ve an nak meg ta ga dá sá ról’
[32/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. jú ni us, 477,
479.]. Az Nsztv. 12.  §-a ér tel mé ben ha az Or szá gos
 Választási Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér -
dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar tal mú kér dés ben nem
nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek újabb min ta pél dá nya a
nép sza va zás meg tar tá sá ig.”

A fen ti ek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (Nsztv.) 2.  §-án,
12.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
97/2008. (II. 26.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt hatás -
körében el jár va a dr. V. I. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét kö ve tõ
15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz cím zett ki fo -
gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nál
(1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél cím: 1903 Bu da -
pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 24-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze -
re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az 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?”

A kez de mé nye zést az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
355/2007. (IX. 12.) OVB szá mú ha tá ro za tá val hi te le sí tet -
te. A ha tá ro zat el len ki fo gást nyúj tot tak be, amely nek alap -
ján az Al kot mány bí ró ság 4/2008. (I. 17.) AB szá mú ha tá -
ro za tá val az OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí tet te, és a tes tü -
le tet új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta:
„A je len ügy ben vizs gá lan dó 355/2007. (IX. 12.) OVB ha -
tá ro zat meg ho za ta la után, de az Al kot mány bí ró ság elõtt
fo lya mat ban lévõ je len jog or vos la ti el já rás be fe je zé se elõtt 
a kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyán sze -
rep lõ kér dés sel meg egye zõ tar tal mú kér dés ben az Or szág -
gyû lés nép sza va zást ren delt el. Az Al kot mány bí ró ság
57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za ta vizs gál ta azt, hogy mi
a te en dõ ab ban az eset ben, ha ugyan ab ban a tárgy kör ben
egy ko ráb bi nép sza va zá si kez de mé nye zés vizs gá la ta
 folyik, így az Nsztv. 12.  §-ában fog lal tak ér tel mé ben, az
ott meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén, nem nyújt ha tó be
ugyan azon kér dés ben alá írás gyûj tõ ívek újabb minta -
példánya. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ’az
Nsztv. hi vat ko zott ren del ke zé se egy ér tel mû en csak a hi te -
le sí tett alá írás gyûj tõ ívek re, il let ve kér dés re vo nat ko zik’.
A ha tá ro zat ér tel mé ben mind ad dig, amíg nem ke rült sor az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re, mert a ko ráb bi OVB ha tá ro -
zat el len ki fo gást nyúj tot tak be, mely rõl az OVB újabb
 határozatának meg ho za ta la kor még nem dön tött az Al kot -
mány bí ró ság, nem le het aka dá lya an nak, hogy a szük sé ges 
al kot má nyi és tör vényi fel té te lek meg lé te ese tén el in dul -
has son az alá írás gyûj té se és – a szük sé ges szá mú alá írás
meg lé te ese tén – sor ke rül hes sen a nép sza va zás ra (ABH
2004, 809, 814–815.). Ha bár a je len eset ben is meg ál la pít -
ha tó, hogy az Al kot mány bí ró ság a ko ráb bi ügy ben az
OVB ha tá ro zat meg ho za ta la kor még nem dön tött, azon ban 
erre a jog or vos la ti el já rás alatt sor ke rült. Ezt az új kö rül -
ményt, ame lyet az OVB még nem vizs gál ha tott, a jog -
orvoslati el já rás ban figye lembe kel lett ven ni. Az Al kot -
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mány bí ró ság gya kor la ta ér tel mé ben ’dön té se so rán mind
az OVB, mind jog or vos la ti el já rá sá ban az Al kot mány bí ró -
ság a fenn ál ló hely zet hez iga zo dik. Az OVB az Al kot -
mány és az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé se i re fi gye lem -
mel, a dön tés kor fenn ál ló hely ze tet ala pul véve dönt a nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá -
nyá nak hi te le sí té sé rõl, il let ve an nak meg ta ga dá sá ról’
[32/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. jú ni us, 477,
479.]. Az Nsztv. 12.  §-a ér tel mé ben ha az Or szá gos
 Választási Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg a kér -
dést hi te le sí tet te, ugyan azon tar tal mú kér dés ben nem
nyújt ha tó be alá írás gyûj tõ ívek újabb min ta pél dá nya a
nép sza va zás meg tar tá sá ig.”

A fen ti ek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (Nsztv.) 2.  §-án,
12.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Horvát Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

50/3/2007. (IV. 21.) Köz gyû lé si ha tá ro zat

Az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat a nem ze ti és et ni kai 
ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény
(a továb biak ban: Nek. tv.) 37. § (1) be kez dés a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján szer ve ze té nek és mûködé -
sének rész le tes sza bá lya it (a továb biak ban: SZMSZ) az
aláb bi ak sze rint ha tá roz za meg:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Ön kor mány zat el ne ve zé se: Or szá gos Hor vát Ön -
kor mány zat

hor vá tul: Hrvats ka drñav na sa mo up ra va

2. Az ön kor mány zat szék he lye: 1089 Bu da pest, Bíró
La jos u. 24.

3. Az ön kor mány zat pe csét je: Négy szög le tes, 23×29 mm, 
ben ne:

Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat
Hrvats ka drñav na sa mo up ra va

4. Az ön kor mány zat jogi sze mély.

5. Az ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kö rök az ön kor -
mány zat tes tü le tét il le tik meg.

II. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

6. Az ön kor mány zat fel adat- és ha tás kö rét a köz gyû lés
gya ko rol ja.

7. A köz gyû lés tag ja i nak szá ma 39 fõ.
 

A köz gyû lés tag ja i nak név so rát és lak cí mét az SZMSZ
1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

8. A köz gyû lés egyes fel adat- és ha tás kö rö ket az el nök -
re, a bi zott sá gok ra, il let ve tár su lá sa i ra át ru ház hat. Az át ru -
há zott fel adat- és ha tás kö rök jegy zé két az SZMSZ
2.  számú mel lék le te tar tal maz za.

9. A köz gyû lés ha tás kö ré bõl nem ru ház ha tó át:
 

a) szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak meg al ko tá sa, 
fe lül vizs gá la ta, ezen be lül el ne ve zé sé nek, szék he lyé nek,
szer ve ze té nek és mû kö dé sé nek meg ha tá ro zá sa,

b) költ ség ve té sé nek meg ha tá ro zá sa és a zár szám adás
el fo ga dá sa,

c) dön tés az ön kor mány za ti törzs va gyon kö ré rõl, tu laj -
do nost meg il le tõ jo go sult ság ról,

d) az ön kor mány zat jel ké pe i nek, or szá gos ün ne pe i nek
meg ha tá ro zá sa,

e) az ön kor mány za ti va gyon el ide ge ní té sé vel, meg ter -
he lé sé vel kap cso la tos dön tés,

f) in téz mény ala pí tá sá ról, át vé te lé rõl, meg szün te té sé -
rõl, át szer ve zé sé rõl, in téz mény ve ze tõ jé nek ki ne ve zé sé -
rõl, fel men té sé rõl  szóló dön tés,

g) a Ma gyar or szá gi Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi
Köz ala pít vány Ku ra tó ri um hor vát tag já nak megválasz -
tása,

h) a he lyi ön kor mány zat tól vagy más ki sebb sé gi ön kor -
mány zat tól át vett fel adat tal kap cso la tos meg ál la po dás
meg kö té se,

i) ön kor mány za ti tár su lás lét re ho zá sá ról vagy ah hoz
való csat la ko zás ról  szóló dön tés,

j) ér dek-kép vi se le ti szerv hez tör té nõ csat la ko zás, kül -
föl di ön kor mány zat tal, más szer ve zet tel való együttmû -
ködési meg ál la po dás meg kö té se,

k) ki tün te tés, il let ve ezek oda íté lé sé re vo nat ko zó dön tés,
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l) a ren del ke zés re álló írott saj tó, rá dió és te le ví zió csa -
tor na fel hasz ná lá sá nak el ve i rõl, mód já ról, il let ve a mû sor -
idõ fel hasz ná lá sá nak el ve i rõl  szóló dön tés,

m) gaz dál ko dó szer ve zet vagy más szer ve zet lét re ho zá -
sá ról, meg szün te té sé rõl és az ezek ben való rész vé tel rõl
 szóló dön tés,

n) az ön kor mány zat el nö ké nek, el nök he lyet te se i nek
meg vá lasz tá sa,

o) bi zott sá gok lét re ho zá sa,
p) ül nö kök meg vá lasz tá sa,
q) va gyon nyi lat ko za ti el já rás sal kap cso la tos dön tés,
r) olyan ügy ben való dön tés, amely a tör vény sze rint át

nem ru ház ha tó ha tás kör be tar to zik.

III. fejezet

A KÖZGYÛLÉS SZERVEI

10. A köz gyû lés szer vei:

a) el nök,
b) el nök he lyet te sek,
c) bi zott sá gok,
d) a hi va tal.

IV. fejezet

A KÖZGYÛLÉS MÛKÖDÉSE

11. A köz gyû lés fel ada tai el lá tá sát éves mun ka terv
alap ján vég zi, ame lyet az el nök a tárgy évet meg elõ zõ de -
cem ber 31-ig el fo ga dás ra a köz gyû lés elé ter jeszt. A mun -
ka terv elõ ké szí té sé vel ide ig le nes bi zott ság is meg bíz ha tó.

12. A mun ka terv tar tal maz za:
a) a tárgy idõ szak fõ fel ada ta it;
b) ülés ter vet, mely ma gá ba fog lal ja
– a tes tü le ti ülé sek idõ sza ki meg osz lá sát,
– tár gya lás ra ter ve zett na pi ren di pon to kat,
– az elõ ter jesz tõ ket,
– egyéb meg ál la pí tá so kat.

13. A mun ka terv hez ok tó ber 31-éig írás be li ja vas la tot
te het nek a kép vi se lõk, a bi zott sá gok, a hi va tal ve ze tõ, az
ön kor mány zat ál ta la ala pí tott, fenn tar tott in téz mé nye i nek,
szer ve ze te i nek ve ze tõi, va la mint a Ma gyar or szá gon be -
jegy zett hor vát egye sü le tek.

14. Az el fo ga dott mun ka terv egy pél dá nyát meg kell
kül de ni a köz gyû lés tag ja i nak.

15. A köz gyû lés a fel ada tok – ha tás kö rök gya kor lá sa
ér de ké ben ala ku ló ülést, ren des ülést és rend kí vü li ülést
tart. Az ülé sek elõ ké szí té sét a hi va tal vég zi.

16. A köz gyû lés ülé sei nyil vá no sak.

17. Zárt ülés tar tá sa a Nek. tv. 30/E. § (3)–(4) be kez dé -
sé ben fog lal tak ra te kin tet tel bár me lyik kép vi se lõ ja vas la -
tá ra el ren del he tõ. Zárt ülés tar tá sá ról a köz gyû lés vita nél -
kül dönt. Zárt ülé sen a kép vi se lõk, a hi va tal ve ze tõ, a jegy -
zõ könyv ve ze tõ és a tárgy ban érin tet tek ve het nek részt.

A közgyûlés alakuló ülése

18. Az ala ku ló ülést – az el nök meg vá lasz tá sá ig – a leg -
idõ sebb ön kor mány za ti kép vi se lõ, mint kor el nök ve ze ti.
Aka dá lyoz ta tá sa vagy a tiszt ség nem vál la lá sa ese tén a
sor ban kö vet ke zõ leg idõ sebb kép vi se lõ lát ja el az ülés
 vezetõi (a továb biak ban: kor el nök) fel ada to kat.

19. Az ala ku ló ülés na pi rend jé be fel kell ven ni:

– man dá tum vizs gá ló bi zott ság meg vá lasz tá sa,

– je len tés a man dá tum vizs gá lat ered mé nyé rõl,

– el nök meg vá lasz tá sa, jut ta tá sa i nak meg ha tá ro zá sa,

– el nök he lyet te sek meg vá lasz tá sa, jut ta tá sa i nak meg -
ha tá ro zá sa,

– gaz da sá gi, pénz ügyi és el len õr zõ bi zott ság meg vá -
lasz tá sa.

20. A man dá tum vizs gá ló bi zott ság tag ja i ra a kor el nök
tesz ja vas la tot és a köz gyû lés vita nél kül, nyílt sza va zás sal
ha tá roz a meg vá lasz tá suk ról.

21. Az ala ku ló ülé sen tör té nõ vá lasz tá sok kal kap cso -
lat ban a man dá tum vizs gá ló bi zott ság jár el sza va zat sze dõ
és szám lá ló bi zott ság ként. Amennyi ben a bi zott ság va la -
mely tag ja a vá lasz tá si el já rás so rán össze fér he tet len ség be
ke rül meg bí za tá sá val, úgy he lyé re új ta got kell vá lasz ta ni.

A közgyûlés rendes ülése

22. A köz gyû lés éven te üte me zet ten négy ülést tart.

23. A mun ka terv tar tal maz za a tes tü le ti ülé sek ter ve zett 
he lyét, ter ve zett idõ pont ját, a ter ve zett meg tár gya lan dó
 témaköröket, elõ adó kat.

Rendkívüli ülés

24. Rend kí vü li ülést kell tar ta ni leg alább 14 kép vi se lõ
(ta gok több mint 1/3-a), il let ve a köz gyû lés bár me lyik
 bizottságának írá sos in dít vá nyá ra. Az in dít vány nak tar tal -
maz nia kell a rend kí vü li ülés össze hí vá sá nak in do kát és az
ülés ja va solt na pi ren di pont ja it. A bi zott ság írá sos in dít vá -
nyát ha tá ro zat ba kell fog lal ni.

25. Az in dít ványt az el nök nek kell be nyúj ta ni.
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26. Az ülé sét az el nök az in dít vány be nyúj tá sát kö ve tõ
8 na pon be lül kö te les össze hív ni. A meg hí vó hoz csa tol ni
kell a rend kí vü li ülés össze hí vá sá ra vo nat ko zó in dít vány
má so la tát.

27. Rend kí vü li ülés hív ha tó össze, amennyi ben ön kor -
mány za ti ügy el bí rá lá sa ezt igény li.

Az ülések összehívása

28. a) A köz gyû lés ülé se it az el nök írás be li meg hí vó -
val, le he tõ ség sze rint mun ka szü ne ti nap ra hív ja össze.

b) Az ülés re ta nács ko zá si jog gal meg kell hív ni a
 Magyarországi Hor vá tok Szö vet sé ge min den ko ri el nö két
és a me gyei hor vát kép vi se lõ tes tü le tek el nö ke it.

29. A meg hí vó nak tar tal maz nia kell az ülés he lyét, ide -
jét, a ja va solt na pi ren di pon to kat az elõ adó meg je lö lé sé -
vel. A meg hí vó hoz mel lé kel ni kell a na pi ren di pon tok hoz
tar to zó elõ ter jesz té se ket.

30. A tes tü le ti anya got a meg hí vot tak ré szé re – a rend -
kí vü li ülés ki vé te lé vel – az ülés ter ve zett idõ pont ja elõtt
leg alább 8 nap pal fel kell adni. A köz gyû lés idõ pont ját és
he lyét a köz gyû lés el nö ke a Hrvats ki glas nik-ban, va la -
mint a Bu da pest, Bíró La jos u. 24. alatt lévõ önkormány -
zati hir de tõ táb lá ján (a továb biak ban: hir de tõ táb la) és az
in ter ne tes hon la pon köz zé te szi.

A tanácskozási rendje

31. Az el nök ve ze ti az ülést és tart ja be a ren det. A meg -
nyi tás után fel ada ta a je len le võk szám ba vé te le, a ha tá ro -
zat ké pes ség meg ál la pí tá sa.

32. Az ülés ak kor ha tá ro zat ké pes, ha azon a kép vi se lõk
több mint fele je len van. Ha tá ro zat kép te len ség ese tén az
ülést vál to zat lan na pi rend del 15 na pon be lül újra össze
kell hív ni.

33. A le ve ze tõ ja vas la tá ra a köz gyû lés kép vi se lõk
 közül jegy zõ könyv hi te le sí tõt je löl ki vita nél kül.

34. Az ülés kö te le zõ na pi ren di pont jai:
a) az el nök be szá mo ló ja a két köz gyû lés kö zöt ti mun -

ká já ról,
b) a le járt ha tár ide jû ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról  szóló

be szá mo ló,
c) be szá mo ló az át ru há zott ha tás kör ben ho zott dön té -

sek rõl.

35. Az el nök is mer te ti a ki kül dött na pi ren di ja vas la tot.
Az ülést meg elõ zõ en a köz gyû lés bár mely tag ja írás ban
 további na pi ren di ja vas la tot jut tat hat el az el nök höz, ame -

lyet az el nök kö te les a köz gyû lés elé ter jesz te ni. A na pi -
ren di pont fel vé te lé re ja vas la tot tévõ kép vi se lõ a na pi rend
meg ál la pí tá sát meg elõ zõ en két perc ben in do kol hat ja
 javaslatát. Az ülé sen to váb bi szó be li mó do sí tó vagy ki egé -
szí tõ ja vas lat csak sür gõs és in do kolt eset ben te he tõ.
A pót ló la gos ja vas la tok na pi rend re vé te lé rõl a köz gyû lés
kü lön-kü lön dönt. Az így ki ala kult na pi ren di ja vas lat ról
a köz gyû lés vita nél kül dönt.

36. Az el nök az egyes elõ ter jesz té sek fe lett külön-
 külön vi tát nyit. A na pi rend elõ adó já nak a Köz gyû lés tag -
jai és az ülés re ta nács ko zá si jog gal meg hí vot tak kér dést
 tehetnek fel, mely re vita elõtt vá laszt kell adni. Az írás be li
elõ ter jesz tést az elõ adó is meg in do kol hat ja vagy kiegészít -
heti, ha az anyag le adá sa és az ülés idõ pont ja kö zött be kö -
vet ke zett vál to zá sok ezt szük sé ges sé te szik.

37. A vi tá ban a szót az el nök adja meg és õ ha tá roz za
meg a hoz zá szó lá sok rend jét.1

38. A vita vagy hoz zá szó lá sok idõ tar ta má nak kor lá to -
zá sá ra bár me lyik kép vi se lõ ja vas la tot te het. A ja vas lat ról a 
Köz gyû lés vita nél kül egy sze rû szó több ség gel dönt.

39. A hoz zá szó lá sok be fe je zé se után az el nök a vi tát
 lezárja, majd az elõ ter jesz tés ben sze rep lõ és a vita so rán
el hang zott ha tá ro za ti ja vas la to kat egyen ként sza va zás ra
bo csát ja. Elõbb a mó do sí tó és ki egé szí tõ ja vas la tok ról, az
el hang zás for dí tott sor rend jé ben, majd az ere de ti ja vas lat -
ról kell dön te ni.

40. A sze mé lyek re vo nat ko zó sza va zást min den eset -
ben kü lön-kü lön sze mé lyen ként kell meg ej te ni, több sze -
mély ese tén ABC-s sor rend ben.

41. A ja vas lat el fo ga dá sá hoz a je len lé võ kép vi se lõk
több mint fe lé nek „igen” sza va za ta szük sé ges. A meg vá -
lasz tott kép vi se lõk több mint fe lé nek sza va za ta  (mi nõ sí -
tett több ség) szük sé ges a Nek. tv. 30/H. § (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ügyek ben.

42. A Köz gyû lés dön té se it, amennyi ben az SZMSZ
más ként nem ren del ke zik nyílt sza va zás sal, kéz fel eme lés -
sel hoz za. A nyílt sza va zás nál az el nök elõ ször a ja vas lat tal 
egyet ér tõ ket, má sod szor a ja vas lat el len zõ it, majd a tar tóz -
ko dó kat kéri fel sza va zás ra. A sza va za tok össze szám lá lá sa 
után az el nök meg ál la pít ja a ja vas lat mel lett, a ja vas lat el -
len sza va zók, a tar tóz ko dók és a nem sza va zók szá mát.

43. Bár me lyik kép vi se lõ in dít vá nyá ra tit kos, il let ve
név sze rin ti sza va zás tart ha tó, mely rõl a köz gyû lés vita
nél kül dönt. Az el nök név sze rin ti sza va zást rend el el a je -
len lé võ kép vi se lõk több mint a fe lé nek kez de mé nye zé sé re.

1 Mó do sít va a Köz gyû lés 148/6/2007. (XII. 15.) sz. ha tá ro za tá val.
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44. Egyik ha tá ro za ti ja vas lat sem kap ta meg a szük sé -
ges sza va za tot, ugyan azon a Köz gyû lé sen a vi tát új ból
meg kell nyit ni és leg fel jebb egy al ka lom mal a sza va zást
meg kell is mé tel ni, ha ek kor sem szü le tik dön tés, a kö vet -
ke zõ ülé sen újra na pi rend re kell tûz ni.

A Közgyûlés döntései

45. A köz gyû lés dön té se: köz gyû lé si ha tá ro zat.

46. A ha tá ro za tot nap tá ri éven ként sor szám mal és a
dön tés dá tu má val kell meg je löl ni.

A több fel ada tot tar tal ma zó ha tá ro za tot al pon tok ban
szed ve kell rög zí te ni. Az al pon to kat arab szám mal kell
 jelölni. Min den egyes al pon tot a fe le lõs és a ha tár idõ meg -
je lö lé sé vel kell el lát ni. A ha tá ro zat vé gén a be szá mo lá si
ha tár idõt is fel kell tün tet ni.

47. Az ön kor mány zat költ ség ve té sé rõl, be szá mo ló já -
ról, SZMSZ-rõl  szóló ha tá ro za tot a Ma gyar Köz löny ben és 
az in ter ne tes hon la pon köz zé kell ten ni.

48. A ha tá ro za to kat a hi va tal a Ha tá ro za tok Tá rá ban
tart ja nyil ván, amely tar tal maz za:

– a ha tá ro zat szá mát,
– a ren del ke zést,
– az el in té zé si ha tár idõt,
– a fe le lõst,
– az el in té zés mód ját.

Jegyzõkönyv

49. A köz gyû lés ülé se i rõl jegy zõ könyv ve ze tõ köz re -
mû kö dé sé vel ma gyar és hor vát nyel ven jegy zõ könyv ké -
szül há rom-há rom pél dány ban.

50. A jegy zõ könyv ere de ti pél dá nyá hoz csa tol ni kell:
a) a meg hí vót,
b) a na pi ren di pon tok hoz kap cso ló dó írá sos do ku men -

tá ci ót,
c) a je len lé ti ívet,
d) a mel lék let ként meg fo gal ma zott ha tá ro za to kat, do ku -

men tu mo kat.

51. A jegy zõ könyv el ké szí té sé rõl az el nök gon dos ko dik.

52. A jegy zõ köny vet az el nök és a köz gyû lés ál tal ki je -
lölt jegy zõ könyv-hi te le sí tõ írja alá.

53. A jegy zõ könyv az ön kor mány zat hi va ta lá ban meg -
te kint he tõ, ki vé ve a zárt ülé sek jegy zõ köny ve it, ame lye ket 
el kü lö ní tet ten kell ke zel ni és csak az ön kor mány za ti kép -
vi se lõk, va la mint az érin tet tek te kint het nek bele.

V. fejezet

A KÉPVISELÕK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI,
JUTTATÁSAI

54. A kép vi se lõk jo ga it és kö te les sé ge it a vo nat ko zó
jog sza bá lyok és je len sza bály zat ha tá roz zák meg.

55. A kép vi se lõ nek joga van:
a) részt ven ni a köz gyû lés dön té se i nek elõ ké szí té sé -

ben, vég re haj tá suk szer ve zé sé ben és el len õr zé sé ben,
b) az el nök tõl, az el nök he lyet tes tõl, a bi zott sá gok el nö -

ke i tõl, az in téz mé nyek, szer ve ze tek ve ze tõ i tõl fel vi lá go sí -
tást kér ni, amely re 15 na pon be lül ér de mi vá laszt kell adni,

c) be te kin te ni az ön kor mány zat ira ta i ba,
d) az el nök meg bí zá sa alap ján kép vi sel ni a köz gyû lést,
e) a köz gyû lés hi va ta lá tól a kép vi se lõi mun ká já hoz

szük sé ges tá jé koz ta tást, ügy vi te li jel le gû se gít sé get meg -
kap ni.

56. A kép vi se lõ kö te les sé ge:
a) a köz gyû lés mun ká já ban te vé ke nyen részt ven ni,
b) ja vas la ta i val a köz gyû lés mun ká ját se gí te ni,
c) a köz gyû lés dön tés ho za ta li te vé keny sé gé ben részt

ven ni,
d) el lát ni azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel je len sza -

bály zat, va la mint a köz gyû lés meg bíz za,
e) be je len te ni az el nök nek vagy az el nök he lyet tes nek,

ha a köz gyû lé sen való rész vé tel ben aka dá lyoz tat va van.
A kép vi se lõ az ülés rõl iga zol tan vagy iga zo lat la nul le het
tá vol. Iga zol tan van tá vol, ha – el nem há rít ha tó – aka dá -
lyoz ta tá sát az el nök nek, vagy az el nök he lyet tes nek leg ké -
sõbb az ülést meg elõ zõ na pon dél elõtt 12.00 órá ig írás ban
be je len ti. El nem há rít ha tó aka dá lyoz ta tás kü lö nö sen:

– iga zolt, vagy meg ala po zott egész ség ügyi ok, il let ve
be teg ség,

– tény le ges kül föl di tar tóz ko dás,
– más – iga zol ha tó – ha laszt ha tat lan köz fel adat el lá tá -

sa, vagy
– egyéb – mél tá nyos sá got ér dem lõ – iga zolt, vagy iga -

zol ha tó ok: csa lá di ese mény (hoz zá tar to zó ha lá la, há zas -
ság kö té se, ke resz te lõ je, ... stb.), mun ka he lyi kö te le zett ség,

f) elõ írt va gyon nyi lat ko zat meg té te le.

A képviselõ tiszteletdíja

57. A köz gyû lés a kép vi se lõ, a bi zott ság el nö ke, tag ja
ré szé re – meg vá lasz tá sá nak idõ pont já tól meg bí za tá sa
meg szû né sé ig – tisz te let dí jat ál la pít meg.

Az el nök és az el nök he lyet te sek az el nö ki, el nök he lyet -
te si tisz te let dí jon fe lül kép vi se lõi mi nõ ség ben nem kap -
hat nak tisz te let dí jat.2

2 Mó do sít va a Köz gyû lés 148/6/2007. (XII. 15.) sz. ha tá ro za tá val.
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58. A kép vi se lõ havi tisz te let dí ja (alap díj) 10 000 Ft.
Amennyi ben a kép vi se lõ bi zott ság nak tag ja, tisz te let dí ja
az alap dí jon fe lül 5000 Ft-tal nö vek szik. A bi zott ság el nö -
ké nek tisz te let dí ja az alap dí jon fe lül 9500 Ft-tal nö vek -
szik.

59. A köz gyû lés a kö te le zett sé ge it meg sze gõ kép vi se lõ 
meg ál la pí tott tisz te let dí ját csök ken ti. A kép vi se lõ kö te le -
zett ség sze gés nek mi nõ sül, amennyi ben az ülé sek rõl iga -
zo lat la nul van tá vol. Az iga zol tan, il le tõ leg iga zo lat la nul
tá vol le võ kép vi se lõk név jegy zé két – az ülés ve ze tõ elõ ter -
jesz té se alap ján – a köz gyû lés vita nél kül ál la pít ja meg.

60. Iga zo lat lan tá vol lét ese tén, az 56. e) pont sze rin ti
be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a tisz te let dí -
jat 25%-kal kell csök ken te ni:

– 6 hó nap ra, amennyi ben 2-szer nem tesz ele get egy
nap tá ri éven be lül,

– 12 hó nap ra, amennyi ben 4-szer nem tesz ele get egy
nap tá ri éven be lül.

Az iga zo lat lan tá vol lét rõl a nyil ván tar tást a hi va tal ve -
ze ti, a tisz te let díj meg vo ná sá ról az el nök in téz ke dik.

A képviselõ költségeinek megtérítése

61. A kép vi se lõt mun ká já val össze füg gés ben fel me rült 
költ sé gei (uta zá si költ ség, pa pír-, író szer-, hi va ta los rep re -
zen tá ció fel me rü lõ költ sé ge, uta zás sal kap cso la tos egyéb
költ sé gek, gép ko csi hasz ná lat) meg té rí té sé re jo go sult.

62. Költ ség ként csak az el is mer he tõ és az elõ írt bi zony -
la tok kal alá tá masz tott ki adá sok, az el nök ál tal iga zol tan
szá mol ha tók el.

63. Az uta zá si költ ség el szá mo lá sa
a) tö meg köz le ke dé si esz köz igény be vé te le ese tén a

me net jegy, vagy a ment jegy alap ján – az Or szá gos Hor vát
Ön kor mány zat ne vé re – ki ál lí tott szám la el le né ben,

b) gép ko csi hasz ná lat ese tén, az APEH ál tal ne gyed -
éven ként hi va ta lo san köz zé tett – a gép ko csi ra elõ írt üzem -
anyag faj ta sze rin ti – adó men te sen el szá mol ha tó üzem -
anyag ár, fo gyasz tá si nor ma és amor ti zá ci ós költ ség alap -
ján ki ál lí tott ki kül de té si ren del vény, va la mint gépkocsi -
útnyilvántartás alap ján tör té nik.

64. A fel me rült egyéb költ sé gek az Or szá gos Hor vát
Ön kor mány zat ne vé re ki ál lí tott szám lák el le né ben szá -
mol ha tók el.

VI. fejezet

A KÖZGYÛLÉS BIZOTTSÁGAI

A közgyûlés bizottsági szervezete

65. A köz gyû lés egyes át ru há zott ha tás kö rök gyakor -
lására, dön té se i nek elõ ké szí té sé re, azok vég re haj tá sá nak

szer ve zé sé re, el len õr zé sé re ál lan dó és ide ig le nes bi zott sá -
go kat hoz hat lét re.

66. A bi zott sá gok lét szá ma 3–7 fõ.

67. A köz gyû lés 5 ál lan dó bi zott sá got vá laszt.

68. a) Gaz da sá gi, Pénz ügyi és El len õr zõ Bi zott ság, tag -
ja i nak szá ma 3 fõ.

b) A bi zott ság fel ada ta az ön kor mány zat nál és in téz mé -
nye i nél:

– az éves költ ség ve té si ter ve zet nek, a fél éves és éves
be szá mo ló ter ve ze té nek vé le mé nye zé se,

– a pénz ügyi fo lya ma tok fi gye lem mel kí sé ré se és ér té -
ke lé se,

– a pénz ügyi dön té sek (kü lö nö sen hi tel fel vé te lek)
meg ala po zott sá gá nak vizs gá la ta,

– a pénz ügyi jog sza bá lyok és bel sõ sza bály za tok ha tá -
lyo su lá sá nak vizs gá la ta,

– a meg ál la pí tá sok ha la dék ta la nul köz gyû lés elé ter -
jesz té se,

– szük ség ese tén in téz ke dés az Ál la mi Szám ve võ szék
felé,

– a Nek. tv. mel lék le te sze rin ti va gyon nyi lat ko za tok
nyil ván tar tá sa, el len õr zé se és el já rás le foly ta tá sa.

69. a) Ok ta tá si és Ne ve lé si Bi zott ság, tag ja i nak szá ma
6 fõ.

b) A bi zott ság fel ada ta és ha tás kö re:
– a ma gyar or szá gi hor vát ne ve lés sel-ok ta tás sal kap -

cso la tos kér dé sek ben ja vas la tok, ha tá ro za tok ter ve ze té nek 
el ké szí té se, az ezek kel kap cso la tos köz gyû lé si ha tá ro za -
tok elõ ké szí té se,

– köz re mû kö dés a szak te rü le ten be lü li költ ség ve té si
pri o ri tá sok meg ha tá ro zá sá ban,

– nem ze ti sé gi ne ve lés sel-ok ta tás sal kap cso la tos jog -
sza bály-ter ve ze tek vé le mé nye zé se,

– a ma gyar or szá gi hor vát ne ve lés-ok ta tás fo lya ma ta i -
nak, ada ta i nak, vál to zá sa i nak fi gye lem mel kí sé ré se, elem -
zé se, in téz ke dé si ter vek ké szí té se,

– meg ál la pí tá sok ha la dék ta la nul köz gyû lés elé ter jesz -
té se,

– ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek kel kap -
cso la tos mé ré sek-ér té ke lé sek kez de mé nye zé se, ered mé -
nyek elem zé se, tel je sít mény ér té ke lés,

– ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek kel kap -
cso la tos köz gyû lé si in téz ke dé sek elõ ké szí té se, el len õr zé si
fel ada tok vég re haj tá sa (SZMSZ, há zi rend, IMIP, IPP,
mun ka terv stb.),

– az ön kor mány zat nak in téz mény fenn tar tó stá tu szá ból
ere dõ do ku men tu mok, ter vek, in téz ke dé sek elõ ké szí té se,
elõ ter jesz té se,

– az in téz mé nyek tan év vel és vizs gák kal kap cso la tos
be szá mo ló i nak át te kin té se, in téz ke dé si ja vas la tok meg -
tétele,

– in téz mény ve ze tõi pá lyá za tok vé le mé nye zé se, ezek -
nek a köz gyû lés elé ter jesz té se,
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– in téz mé nyi do ku men tu mok vé le mé nye zé se,
– az ön kor mány zat el nö ké nek mun kál ta tói fel ada ta i -

hoz való szak mai se gít ség nyúj tás,
– szak te rü le té nek meg fe le lõ en részt vesz a nem zet kö zi

kap cso la tok ki ala kí tá sá ban, ko or di ná lá sá ban,
– vé le mé nye zi a szak te rü le tét érin tõ be ru há zá sok, fej -

lesz té sek ter ve it,
– a hor vát nem ze ti sé gi ne ve lés-ok ta tás sal kap cso la tos

ha gyo má nyok, év for du lók, ki tün te té sek fi gye lem mel kí sé -
ré se, ja vas la tok köz gyû lés elé ter jesz té se.3

70. a) Kul tu rá lis, Val lás ügyi Bi zott ság, tag ja i nak szá -
ma 5 fõ.

b) A bi zott ság fel ada ta és ha tás kö re:
– az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat éves kul tu rá lis

prog ram já nak elõ ké szí té se,
– az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat ál tal ki írt kul tu rá -

lis és val lás ügyi te vé keny ség tá mo ga tá sá ra be nyúj tott pá -
lyá za ti anya gok vé le mé nye zé se,

– a hor vát kul tú ra te rén vég zett mun ká ért c. ki tün te tés -
rõl  szóló ja vas la tok elõ ké szí té se,

– a hor vát hit élet te rén dol go zó lel ki pász to rok, hit ok ta -
tók ré szé re ta lál ko zó szer ve zé se,

– ja vas lat té tel az éves költ ség ve té si kon cep ci ó hoz,
– a ré gi ók kul tu rá lis és val lás ügyi együtt mû kö dé sé nek

szer ve zé se,
– év köz ben ér ke zett, ki sebb sé gi ön kor mány za tok,

 civilszervezetek ál tal be nyúj tott kul tu rá lis ren dez vé nyek
tá mo ga tá si ké rel mé nek el bí rá lá sá nak elõ ké szí té se4.

71. a) If jú sá gi és Sport bi zott ság, tag ja i nak szá ma 5 fõ.
b) A bi zott ság fel ada ta és ha tás kö re:
– a ma gyar or szá gi hor vát if jú ság gal kap cso la tos kér dé -

sek ben, ja vas la tok, ha tá ro za tok el ké szí té se, az ezek kel
kap cso la tos köz gyû lé si ha tá ro za tok elõ ké szí té se, köz re -
mû kö dés a szak te rü le ten be lü li költ ség ve té si pri o ri tá sok
meg ha tá ro zá sá ban,

– az if jú ság gal kap cso la tos jog sza bály-ter ve ze tek vé le -
mé nye zé se,

– a ma gyar or szá gi hor vát if jú ság fel mé ré se, igé nye i -
nek, ada ta i nak vál to zá sa i nak fi gye lem mel kí sé ré se, elem -
zé se in téz ke dé si ter vek ké szí té se,

– a meg ál la pí tá sok ha la dék ta la nul a köz gyû lés elé ter -
jesz té se,

– az Ön kor mány zat in téz mé nye i nek if jú ság gal és a
sport tal kap cso la tos te vé keny sé gé nek el len õr zé se, eset leg
meg ter ve zé se, ja vas lat té tel,

– szak te rü le té nek meg fe le lõ en részt vesz a nem zet kö zi
kap cso la tok ki ala kí tá sá ban ko or di ná lá sá ban,

– a hor vát nem ze ti sé gi if jú sá gi és sport ha gyo má nyok,
év for du lók, ki tün te té sek fi gye lem mel kí sé ré se, ja vas la tok
köz gyû lés elé ter jesz té se.5

3 Ha tály ba lép tet te a Köz gyû lés 148/6/2007. (XII. 15.) sz. ha tá ro za ta.
4 Ha tály ba lép tet te a Köz gyû lés 148/6/2007. (XII. 15.) sz. ha tá ro za ta.
5 Ha tály ba lép tet te a Köz gyû lés 148/6/2007. (XII. 15.) sz. ha tá ro za ta.

72. a) Jogi Bi zott ság, tag ja i nak szá ma 3 fõ.
b) A bi zott ság fel ada ta és ha tás kö re:
– fi gye lem mel kí sé ri az OHÖ SZMSZ ha tá lyo su lá sát,
– elõ ké szí ti az SZMSZ fe lül vizs gá la tát, mó do sí tá sát,
– vé le ményt, ja vas la tot tesz a hor vát kö zös sé get érin tõ

jog sza bá lyok, ter ve ze tek vo nat ko zá sá ban,
– in téz ke dé se ket kez de mé nyez a ki sebb sé gi vá lasz tó -

jo gi rend szer mû kö dé sé vel kap cso lat ban,
– fi gye lem mel kí sé ri a Nek. tv. vég re haj tá sát az ön kor -

mány zat és szer ve i nél,
– sza bá lyo zá si kér dé sek ben ja vas la tot, vé le ményt

 készít6.

73. a) A bi zott sá gok tag ja it a köz gyû lés sa ját tag ja i ból
vá laszt ja meg.

b) A bi zott ság mun ká já nak se gí té sé re szak ér tõ ket kér -
het fel.

74. Min den kép vi se lõ leg fel jebb egy bi zott ság nak le het 
a tag ja.

A bizottságok megválasztása

75. A bi zott sá gok tag ja i nak meg vá lasz tá sa:
a) Bi zott sá gi tag ra bár mely kép vi se lõ ja vas la tot te het.

A je lölt nek nyi lat koz nia kell, hogy el fo gad ja-e a je lö lést.
Je lölt az lesz, akit a je len lé võ kép vi se lõk leg alább 15%-a
nyílt sza va zás sal tá mo gat. A je löl tek ABC-sor rend ben
 kerülnek a lis tá ra.

b) A je lö lést le kell zár ni ami kor egyik kép vi se lõ sem
jel zi már je lö lé si szán dé kát.

c) A je lö lés le zá rá sát kö ve tõ en a köz gyû lés a bi zott ság
tag ja i nak sze mé lyé rõl tit kos sza va zás sal dönt.

d) A sza va zó la pon a kép vi se lõ ér vé nye sen leg fel jebb
annyi je lölt re sza vaz hat, ahány tag ja a bi zott ság nak le het.

Bi zott sá gi tag az a je lölt lesz, aki leg alább 20 sza va za tot
(mi nõ sí tett több ség) ka pott.

Több mi nõ sí tett több sé gi sza va zat ese tén a bi zott sá gi ta -
gok szá má nak meg fe le lõ leg több sza va za tot ka pott je löl -
tek lesz nek a bi zott ság tag jai.

76. Ér vé nye sen sza vaz ni csak a köz gyû lés ál tal ki bo -
csá tott és az OHÖ pe csét jé vel el lá tott sza va zó la pon, a je -
lölt neve mel lett el he lye zett két egy mást met szõ vo nal lal
le het.

77. A köz gyû lés ese ten kén ti fel ada tok ra ide ig le nes
 bizottságokat hoz hat lét re, amely nek mû kö dé sé re, az
 állandó bi zott sá gok mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat
kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

78. A bi zott ság tag já nak vissza hí vá sa kez de mé nyez he tõ
a) az érin tett bi zott sá gi ta gok fe lé nek, vagy
b) a köz gyû lé si ta gok 1/3-ának egy be hang zó írás be li

in dít vá nyá ra.

6 Ha tály ba lép tet te a Köz gyû lés 148/6/2007. (XII. 15.) sz. ha tá ro za ta.

2008/32. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1405



79. Az in dít ványt az el nök höz kell be nyúj ta ni, aki azt
a so ron kö vet ke zõ ren des köz gyû lé sen kö te les elõ ter jesz -
te ni. A vissza hí vás ról a köz gyû lés mi nõ sí tett több ség gel
ha tá roz és vissza hí vás ese tén új ta got vá laszt.

80. A bi zott sá gi tag sá gi hely meg üre se dé se ese tén az új 
ta got a so ron kö vet ke zõ ülé sen, de leg alább a meg üre se -
dés tõl szá mí tott 60 na pon be lül meg kell vá lasz ta ni.

A közgyûlés bizottságainak mûködése

81. A bi zott sá gok mû kö dé si sza bá lya i ra a köz gyû lés re
vo nat ko zó mû kö dé si sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

82. A bi zott ság a bi zott sá gi el nök vissza hí vá sá ról
 minõsített több ség gel dönt.

83. A bi zott ság a vissza hí vást kö ve tõ en új bi zott sá gi
 elnököt vá laszt.

VII. fejezet

AZ ELNÖK

84. Az el nö köt tag jai so rá ból tit kos sza va zás sal a köz -
gyû lés vá laszt ja. A köz gyû lés bár mely tag ja ja vas la tot
 tehet az el nök je lölt sze mé lyé re vo nat ko zó an.

85. A je lölt nyi lat ko zik ar ról, hogy el fo gad ja-e a je lö -
lést, va la mint ar ról, hogy meg vá lasz tá sa ese tén fõ ál lás ban
vagy tisz te let dí jas ként kí ván ja-e be töl te ni az el nö ki posz -
tot.

86. El nök je lölt az a kép vi se lõ lesz, akit a je len lé võ kép -
vi se lõk leg alább 25%-a nyílt sza va zás sal tá mo gat. A je lö -
lést le kell zár ni mi u tán az ülés ve ze tõ jé nek fel hí vá sá ra
több aján lás nem ér ke zik.

87. A sza va zó lap ra: a je lölt neve, va la mint a „fõ ál lá sú”
vagy a „tisz te let dí jas” meg je lö lés ke rül.

Ér vé nye sen sza vaz ni csak a köz gyû lés ál tal ki bo csá tott,
és az Ön kor mány zat pe csét jé vel el lá tott sza va zó la pon a je -
lölt neve mel lett el he lye zett, két egy mást met szõ vo nal lal
le het.

88. A köz gyû lés el nö ke az el nök je lölt lesz, aki a meg -
vá lasz tott kép vi se lõk több sé gé nek, leg alább 20 fõ nek
(a továb biak ban: mi nõ sí tett több ség) sza va za tát meg kap ta
(ered mé nyes vá lasz tás).

89. Amennyi ben egyik el nök je lölt sem kap ta meg a mi -
nõ sí tett több sé get, a sza va zást meg kell is mé tel ni úgy,
hogy a má so dik kör ben a sza va zó lap ra csak az elõ zõ sza -
va zás so rán a két leg több sza va za tot ka pott je lölt, il let ve

sza va zat egyen lõ ség ese tén a leg több azo nos sza va za tot
ka pott je löl tek ne vei ke rül het nek fel.

90. A sza va zást az ered mé nyes vá lasz tá sig foly tat ni
kell.

91. A tiszt ség meg üre se dé se ese tén, a so ron kö vet ke zõ
ülé sen, de leg ké sõbb a be töl tet len ség idõ pont já tól szá mí -
tott 60 na pon be lül új vá lasz tást kell tar ta ni.

92. Az el nök fö lött a mun kál ta tói jo go kat a köz gyû lés
gya ko rol ja, meg ál la pít ja jut ta tá sa it:

– a köz tiszt vi se lõi il let mény alap tíz sze re sé nek meg -
felelõ il let mény re,

– vá lasz tá sa ese tén il let mé nye har minc szá za lé ká nak
meg fe le lõ költ ség áta lány ra jo go sult.

93. Az el nök hív ja össze és ve ze ti a köz gyû lést. Az
 elnöki és az el nök he lyet te si tiszt ség egy ide jû be töl tet len -
sé ge, il let ve tar tós aka dá lyoz ta tá suk ese tén a köz gyû lés
össze hí vá sá ra és ve ze té sé re a kor ban leg idõ sebb kép vi se lõ 
jo go sult.

94.  Az el nök fel ada ta kü lö nö sen:
a) a köz gyû lés dön té se i nek elõ ké szí té se,
b) a köz gyû lés dön té se i nek vég re haj tá sa,
c) meg ha tá roz za az el nök he lyet te sek fel adat kö rét és

irá nyít ja te vé keny sé gü ket,
d) ja vas la tot tesz a hi va tal ve ze tõ sze mé lyé re, és vele

szem ben gya ko rol ja az egyéb mun kál ta tói jo go kat,
e) a hi va tal ve ze tõ ja vas la tá ra elõ ter jesz tést nyújt be a

hi va tal bel sõ szer ve ze ti ta go zó dá sá nak, mun ka rend jé nek
meg ha tá ro zá sá ra,

f) gya ko rol ja az egyéb mun kál ta tói jo go kat az ön kor -
mány za ti in téz mény ve ze tõk te kin te té ben,

g) az ön kor mány zat mû kö dé sé vel kap cso la tos kép vi se -
let, kap cso lat tar tás kü lön bö zõ szer ve ze tek kel, sze mé lyek -
kel,

h) az ön kor mány zat két köz gyû lés kö zöt ti tevékeny -
ségének irá nyí tá sa,

i) a gaz dál ko dás sza bály sze rû sé gé nek biz to sí tá sa,
j) min den egyéb fel adat, ame lyet a je len sza bály zat tar -

tal maz, il let ve amellyel a köz gyû lés meg bíz za.

95. a) Az el nök mun ká já nak se gí té sé re, ta nács adói és
ko or di ná ci ós fel adat tal El nö ki Ta nács adó Tes tü le tet
(ETT) hoz hat lét re, amely leg fel jebb 3-5 fõs. Az ETT leg -
alább fél éven te ülé se zik, ülé se it az el nök hív ja össze. Tag -
jai – a meg be szé lés tár gyá tól, il let ve a szak te rü let tõl füg -
gõ en – szak em be rek, a hor vát sá got rep re zen tá ló tu dó sok,
mû vé szek, nagy te kin té lyû sze mé lyek, akik tu dá suk kal,
 tapasztalatukkal, kap cso lat rend sze rük kel ha té kony se gít -
sé get tud nak nyúj ta ni az Or szá gos Ön kor mány zat ré szé re.
A Tes tü let tag jai te vé keny sé gü kért kü lön nem ré sze sül nek
tisz te let díj ban, il let ve jut ta tás ban7.

7 Mó do sít va a Köz gyû lés 148/6/2007. (XII. 15.) sz. ha tá ro za tá val.
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b) Az el nök egyes fel ada tok elõ ké szí té sé re, se gí té sé re
szak em be re ket bíz hat meg, il let ve ve lük szer zõ dést köt het.

VIII. fejezet

AZ ELNÖKHELYETTES

96. A köz gyû lés az el nök he lyet te sí té sé re, mun ká já nak
se gí té sé re, egyes ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ra, tag -
jai so rá ból, tit kos sza va zás sal ket tõ el nök he lyet test
 választ.

97. Az el nök he lyet te sek meg vá lasz tá sá ra az elnök -
választás sza bá lya it ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

98. Az el nök he lyet te sek a köz tiszt vi se lõi il let mény alap 
há rom szo ro sá nak meg fe le lõ tisz te let díj ra, il let ve válasz -
tásuk ese tén tisz te let dí juk húsz szá za lé ká nak meg fe le lõ
költ ség áta lány ra jo go sul tak, ame lyet összeg sze rû en a köz -
gyû lés ha tá roz meg.

99. Az el nök he lyet te sek az el nök irá nyí tá sá val és az ál -
ta la meg ha tá ro zott mun ka meg osz tás ban vég zik te vé keny -
sé gü ket.

100. Az el nök he lyet tes fel ada tai:
a) az el nök tá vol lé te ese tén el lát ja az el nök tel jes körû

he lyet te sí té sét,
b) össze han gol ja a bi zott sá gok mun ká ját, mû kö dé sük -

höz szak mai se gít sé get nyújt,
c) kap cso la tot tart a ki sebb sé gi ön kor mány za tok kal, a

hor vát szer ve ze tek kel, egye sü le tek kel, ala pít vá nyok kal,
d) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel az

 elnök meg bíz za,
e) el lát min den egyéb olyan fel ada tot, amellyel je len

sza bály zat, il let ve a köz gyû lés meg bíz za,
f) fi gye lem mel kí sé ri az ön kor mány za tok ki sebb sé gi

szer ve ze tek, egye sü le tek köz ok ta tá si és köz mû ve lõ dé si
prog ram ja it és kez de mé nye zé se it,

g) vizs gál ja a hor vát kul tú ra hely ze tét, fej lesz té sé re
 javaslatokat tesz az ön kor mány zat nak,

h) ja vas la tot tesz a kul tu rá lis és ok ta tá si fej lesz tés re
 vonatkozó kon cep ci ók ki dol go zá sá ra,

i) ko or di nál ja a hor vát or szá gi ösz tön dí jas kép zés sel
kap cso la tos fel ada to kat,

j) az el nök meg bí zá sa alap ján el jár a hor vát sá got érin tõ
egye di meg ke re sé sek ben, pa nasz ügyek ben,

k) köz re mû kö dik a köz mû ve lõ dés szak em be re i nek
kép zé sé ben, to vább kép zé sé ben,

l) se gít sé get nyújt az anya nyel vi ki ad vá nyok meg je len -
te té sé vel járó fel ada tok el lá tá sá ban.

101. Az el nök he lyet te sek fi gye lem mel kí sé rik, szük ség 
ese tén össze han gol ják és fel ügye lik az ön kor mány za ti fel -
adat kör meg ha tá ro zott rész te rü le te it és az az zal össze füg -
gés ben fel me rü lõ ügye ket az aláb bi ak sze rint:

– a pénz ügyi te rü let,

– a kul tu rá lis, az if jú sá gi és a sport élet,
– az ok ta tás és ne ve lés,
– a jo gi és a val lás ügyek kel kap cso la tos te vé keny ség

mû kö dé se.

102. Az el nök he lyet te sek e te vé keny sé gük rõl éven te
a köz gyû lés nek be szá mol nak.

IX. fejezet

A KÖZGYÛLÉS HIVATALA, A HIVATALVEZETÕ

103. A köz gyû lés az ön kor mány zat ha tá ro za ta i nak elõ -
ké szí té se és azok vég re haj tá sa, va la mint gaz dál ko dá si fel -
ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben, az SZMSZ 3. szá mú mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott ala pí tó ok irat ban hi va talt hoz lét re.

104. A hi va tal el lát ja a tes tü le ti szer vek hez kap cso ló dó
ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat, az ön kor mány za ti kép vi se lõk
mun ká já nak se gí té sét, a ve ze tést se gí tõ törzs ka ri funk ci ó -
kat, va la mint bel sõ mun ka szer ve zé si és igaz ga tá si te vé -
keny sé ge ket.

105. A hi va tal or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti
költ ség ve té si szerv, amely nek szer ve ze tét, va la mint rész -
le tes mû kö dé sé nek sza bá lya it az SZMSZ 4. szá mú mel lék -
le te tar tal maz za.

106. A hi va talt az el nök ja vas la tá ra a köz gyû lés ál tal
ha tá ro zat lan idõ re ki ne ve zett hi va tal ve ze tõ ve ze ti.

107. Hi va tal ve ze tõ jé nek az ne vez he tõ ki, aki ren del ke -
zik igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok -
to ri ké pe sí tés sel, va la mint köz igaz ga tá si szak vizs gá val.

X. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA,
VAGYONA, KÖLTSÉGVETÉSE

108. Az ön kor mány zat a köz pon ti költ ség ve té si szer -
vek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó – a Nek. tv-ben meg ha tá ro -
zott el té rés sze rin ti – sza bá lyok sze rint gaz dál ko dik.

109. A gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada to kat a hi va -
tal lát ja el. A gaz dál ko dás biz ton sá gá ért a köz gyû lés, a
sza bály sze rû sé gé ért az el nök fe le l.

110. Az ön kor mány zat va gyo nát, il let ve be vé te le it
 képezik kü lö nö sen:

a) ál lam költ ség ve té si hoz zá já ru lá sa,
b) sa ját be vé te lek,
c) a tá mo ga tá sok,
d) ha zai és kül föl di szer ve ze tek tõl ka pott tá mo ga tá sok,
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e) va gyo ná nak ho za dé ka,
f) az ado má nyok,
h) mind az az ingó és in gat lan va gyon, ame lyet az ál -

lam, a jogi sze mé lyek, egyéb szer ve ze tek és ter mé sze tes
sze mé lyek bár mi lyen jog cí men tu laj do ná ba ad tak.

111. Az ön kor mány zat va gyo ná nak el kü lö ní tett ré sze a 
törzs va gyon, ame lyet for ga lom kép te len és kor lá to zot tan
for ga lom ké pes meg osz tás ban az SZMSZ 5. szá mú mel lék -
le te sze rint ha tá roz meg a köz gyû lés.

112. A va gyon ál la po tot az éves zár szám adás hoz csa -
tolt lel tár ban kell ki mu tat ni.

113. A költ ség ve tés és a zár szám adás ter ve ze té nek ha -
tár idõ ben való be nyúj tá sá ért az el nök fe le lõs. Az éves
költ ség ve tés rõl és zár szám adás ról  szóló elõ ter jesz tés, va -
la mint a ha tá ro zat-ter ve zet csak a köz gyû lés bi zott sá ga i -
nak elõ ze tes ál lás fog la lá sá val ter jeszt he tõ a köz gyû lés elé.

114. Az ön kor mány zat költ ség ve té sét és zár szám adá -
sát, va la mint mó do sí tá sa it a köz gyû lés ha tá ro zat ban ál la -
pít ja meg, ame lyet a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell ten ni.

115. Az ön kor mány zat sa ját és in téz mé nyei pénz ügyi
el len õr zé sét jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí té sû bel -
sõ el len õr út ján lát ja el.

116. Az ön kor mány zat nak és in téz mé nye i nek ada ta it
össze von tan tar tal ma zó, éves pénz for gal mi je len té sét,
könyv vi te li mér le gét, pénz ma rad vány- és ered mény ki mu -
ta tá sát az ön kor mány zat a Bel ügyi Köz löny ben és a Cég -
köz löny ben köz zé te szi.

117. A könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra a köz gyû lés 
ál tal ki vá lasz tott könyv vizs gá ló val vagy arra jo go sult
szer ve zet tel kell a szer zõ dést meg köt ni.

XI. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MÛKÖDTETETT
INTÉZMÉNYEK

118. Az ön kor mány zat ál tal, il let ve az ön kor mány zat
köz re mû kö dé sé vel ala pí tott, mû köd te tett, fenn tar tás ra
 átvett or szá gos ön kor mány za ti köz ok ta tá si in téz mény,
 országos ön kor mány za ti kul tu rá lis, mu ze á lis és egyéb
 országos vagy re gi o ná lis (több me gyé re ki ter je dõ) ha tás -
kö rû in téz mény, az or szá gos ön kor mány zat ál tal ala pí tott
jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, az
 országos ön kor mány zat ál tal ala pí tott vagy köz re mû kö dé -
sé vel lét re ho zott és fenn tar tott mû sor szol gál ta tó, il let ve
saj tó ter mék (a to váb bi ak ban: in téz mé nyek) ve ze tõ i nek a
ki ne ve zé sé re nyil vá nos pá lyá zat út ján ke rül sor.

119. Pá lyá zat út ján, ha tá ro zott idõ re kell ki ne vez ni
 különösen:

a) a her ceg szán tói Hor vát Ta ní tá si Nyel vû Óvo da,
 Általános Is ko la és Di ák ott hon igaz ga tó ját,

b) a Hrvats ki Glas nik he ti lap fõ szer kesz tõ jét,
c) a Ma gyar or szá gi Hor vá tok Tu do má nyos In té ze té nek 

ve ze tõ jét,
d) a Cro a ti ca Kht. ügy ve ze tõ jét,
e) a „Za vi�aj” d.o.o. Kul tu rá lis, Ok ta tá si és Sza bad idõ

Köz pont já nak ve ze tõ jét.

120. Az egyes pá lyá za to kat az egyes in téz mé nyek re
vo nat ko zó ága za ti jog sza bá lyok figye lembe véte lével az
or szá gos ön kor mány zat köz gyû lé se írja ki. A pá lyá za tok
tar tal mát – a ha tá lyos jog sza bá lyok kal össz hang ban – az
egyes in téz mé nyek sa já tos sá ga i nak figye lembe véte lével
ha tá roz za meg.

XII. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGE

121. Az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat alap fel ada tai
el lá tá sá nak ve szé lyez te té se nél kül vál lal ko zá si te vé keny -
sé get foly tat hat oly mó don, hogy a vál lal ko zás ban való fe -
le lõs sé ge nem ha lad hat ja meg a va gyo ni hoz zá já ru lá sá nak
mér té két.

122. Te vé keny sé gei a TEÁOR sze rint:

55.10.03 Szál lo dai szol gál ta tás
55.21.03 If jú sá gi tu ris ta szál lás-szol gál ta tás
55.22.03 Kem ping szol gál ta tás
55.23.03 Egyéb szál lás hely szol gál ta tás
55.30.03 Ét ke zõ he lyi ven dég lá tás
55.40.03 Bá rok, ha son ló ven dég lá tás
80.10.03 Alap fo kú ok ta tás
80.21.03 Ál ta lá nos kö zép fo kú ok ta tás
80.22.03  Szak mai kö zép fo kú ok ta tás
80.42.03 Más ho va nem so rolt fel nõtt- és egyéb ok ta tás

XIII. fejezet

VEGYES, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A fõállásban betöltött vezetõi tisztség megszûnése

123. A vá lasz tott tiszt sé get fõ ál lás ban be töl tõ el nök,
va la mint el nök he lyet tes tiszt sé gé nek meg szû né sé re az
1994. évi LXIV. tör vény 2. § (1) be kez dés a) pont já nak,
va la mint a (3) be kez dés a) pont já nak tel je sü lé se ese tén, az
(5) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni az aláb bi el té -
rés sel:
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a) az el nök, el nök he lyet tes tiszt sé ge meg szû nik az új
(más sze mély) el nök, el nök he lyet tes meg vá lasz tá sá val,

b) az el nök, el nök he lyet tes fog lal koz ta tá si jog vi szo nya 
meg szû nik tiszt sé ge meg szû né sé vel,

c) az el nö köt, el nök he lyet test, ha e tiszt sé get leg alább
2 évig be töl töt te és meg bí za tá sa a fen ti ek alap ján szûnt
meg – ak kor is ha a vá lasz tá son nem volt el nök je lölt, il let -
ve el nök he lyet tes je lölt – vég ki elé gí tés ként 3 havi il let mé -
nyé nek meg fe le lõ jut ta tás il le ti meg, to váb bá ré szé re az új
köz gyû lés to váb bi 3 havi il let mé nyé nek meg fe le lõ jut ta -
tást ad hat,

d) az el nö köt, el nök he lyet test, ha e tiszt sé get több vá -
lasz tá si pe ri ó du son ke resz tül, foly ta tó la go san töl ti be,
min den ki töl tött 4 éves pe ri ó dus után – az a) pont tel je sü lé -
se ese tén – to váb bi 1 havi il let mé nyé nek meg fe le lõ jut ta tás 
il le ti meg.

124. A köz gyû lés ha tás kö ré be tar to zó vá lasz tá si meg -
bí zás, ki ne ve zés fel té te le a hor vát nyelv anya nyel vi szin tû
is me re te.

Hatálybalépés

125. a) Az SZMSZ a ki hir de tés nap ján lép ha tály ba az -
zal, hogy az SZMSZ 3–5. szá mú mel lék le te it a ha tály ba lé -
pés nap já tól szá mí tott 6 hó na pon be lül kell meg al kot ni.

b) A köz gyû lés a 69–72. pon tok ban fog lalt bi zott sá gi
fel adat- és ha tás kö rök ha tály ba lé pés tõl szá mí tott 3 hó na -
pon be lül ha tá roz za meg.

126. Je len sza bály za tot az el fo ga dást kö ve tõ en az ön -
kor mány zat in ter ne tes hon lap ján, va la mint a Ma gyar Köz -
löny ben 45 na pon be lül köz zé kell ten ni.

Hepp Mi hály s. k.,
el nök

Zá ra dék:
 

Az SZMSZ a köz gyû lés 2007. áp ri lis 20. nap ján meg tar -
tott ülé sén fo gad ta el, az in ter ne tes hon la pon 2007. má jus
15. nap ján je len t meg, a Ma gyar Köz löny ben 2007. ok tó -
ber 19. nap ján ki hir de tés re ke rült.

Hepp Mi hály s. k.,
el nök

Zá ra dék:
 

A köz gyû lés 2007. de cem ber 15-i ülé sén el fo ga dott mó -
do sí tá sok kal és ki egé szí té sek kel egy sé ges szer ke zet be
fog lal va.

Bu da pest, 2007. de cem ber 29.

Hepp Mi hály s. k.,
el nök

1. számú melléklet

Az Országos Horvát Önkormányzat
Közgyûlése tagjainak névsora

 1. Oszt ro go nácz Jó zsef
 2. Aga tics Haj nal ka „Zo ri ca”
 3. Dr. Al-Emad né Ba la ti nácz Ma ri an na
 4. Ba la ti nácz Ist ván
 5. Ba rics Ar nold
 6. Draj kó Pé ter né
 7. Du dás Gyu la
 8. Du dás Jó zsef
 9. Fa ra gó Zol tán Gá bor
10. Go hér Mik lós né
11. Gyõr vá ri Gá bor
12. Gyu ricz Jó zsef
13. Hepp Mi hály
14. Hor váth Csa ba
15. Jak sics György
16. Ka ra gity Ist ván
17. Ko lo szár Ist ván
18. Ko vács né Kõ vá gó Anna Má ria
19. Kré kity Ist ván
20. Kriz ma nich Ist ván
21. Mar ko vics Jó zsef né
22. Mi á to vics Mi hály
23. Né meth Gá bor né
24. Nickl Pál
25. Dr. Pa y rits Fe renc
26. Pet ko vits Sán dor
27. Pet rics Má ria
28. Schma to vich Má tyás
29. Skra pits Lász ló
30. Stan do vár Mi hály
31. Szi ge csán Jó zsef né
32. Szi lá gyi Béla
33. Szol ga Jó zsef
34. Ta kács Jó zsef
35. Tar agyia György né
36. Tu rul Ist ván
37. Var ga Ár pád né Gre ges Zsu zsan na
38. Var go vics Jó zsef Ár pád né
39. Völ gyi Géza

2. számú melléklet

Közgyûlés által átruházott feladat- és hatáskörök
jegyzéke

Köz gyû lés el nö ké re át ru há zott ha tás kör:
 

– az éves költ ség ve té sen be lül 1000 E Ft fel hasz ná lá sá -
ról, el nö ki ke ret cí mén ön ál ló an dönt.
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3. számú melléklet8

Alapító Okirat

Az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat Köz gyû lé se a nem -
ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény (a továb biak ban: Nek. tv.) 39/B. §-a
alap ján Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat Hi va ta la né ven
ala pít ja meg mun ka szer ve ze tét 2008. ja nu ár 1-jé vel.

1. A szerv neve: Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat Hi va -
ta la

2. A szerv szék he lye: Bu da pest, Bíró La jos utca 24.

3. A szerv ille té kessége: Az Or szá gos Hor vát Ön kor -
mány zat ille té kességi te rü le te.

4. El lá tan dó alap te vé keny sé gek:

Or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti szerv, mely az
 országos ön kor mány zat szer ve ze te ként elõ ké szí ti és vég -
re hajt ja an nak ha tá ro za ta it, el lát ja a gaz dál ko dás sal kap -
cso la tos fel ada to kat, to váb bá az or szá gos ön kor mány zat
meg szû né sét kö ve tõ en el lát ja a meg szûnt or szá gos ön kor -
mány zat in téz mény mû köd te té si és egyéb, az or szá gos
 önkormányzat ál tal lét re ho zott szer ve zet mû kö dé sé hez
kap cso ló dó tu laj do no si (rész tu laj do no si), fenn tar tói (rész -
fenn tar tói) fel ada to kat, ide nem ért ve az e tör vény sze rin ti
ha tás kör át adás ból, köz ok ta tá si meg ál la po dás ból, il le tõ leg
köz ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mény fenn tar tói jo gá nak
 átvételébõl adó dó fel ada to kat.

Vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly tat.

5. A szerv gaz dál ko dá si jog kö re: Az elõ irány za tai
 felett tel jes jog kör rel ren del ke zõ, ön ál ló an gaz dál ko dó
szerv.

6. Fel ügye le ti szerv neve: Or szá gos Hor vát Ön kor -
mány zat Köz gyû lé se.

7. Ala pí tó szerv neve: Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat

8. A szerv ve ze tõ jé nek ki ne ve zé si rend je: A Hi va tal
 vezetõjét a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján az el nök ja -
vas la tá ra a Köz gyû lés mi nõ sí tett több ség gel ho zott dön -
tés sel, ha tá ro zat lan idõ re ne ve zi ki.

8 Ha tály ba lép tet te a Köz gyû lés 149/6/2007. (XII. 15.) sz. ha tá ro za ta.

Az Országos Horvát Önkormányzat
14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ határozata

az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl

Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat Köz gyû lé se a ki sebb -
sé gi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá ról  szóló 376/2007.
(XII. 23.) Korm. ren de let 5.  §-ának (1) be kez dé se alap ján
a 2008. évi költ ség ve té sé rõl az aláb bi ha tá ro za tot al kot ja
meg:

1. A ha tá ro zat ha tá lya a Köz gyû lés re, an nak szer ve i re
( elnök, el nök he lyet tes, bi zott sá gok, hi va tal) és az Ön kor -
mány zat in téz mé nye i re ter jed ki.

2. a) A Köz gyû lés a cím ren det a b)–c) pon tok sze rint
ál la pít ja meg.

b) Az ön ál ló an és rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szerv ként mû kö dõ in téz mé nyek, a hi va tal kü lön- 
kü lön al kot nak egy-egy cí met:

– a hi va tal ki adá si és be vé te li elõ irány za ta it e ha tá ro zat
2. szá mú mel lék le te sze rint hagy ja jóvá;

– az ön ál ló an gaz dál ko dó her ceg szán tói hor vát ok ta tá si 
in téz mény be vé te li és ki adá si elõ irány za ta it e ha tá ro zat
3. szá mú mel lék le te sze rint hagy ja jóvá;

– a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó hor vát tu do má nyos
in té zet be vé te li és ki adá si elõ irány za ta it e ha tá ro zat 4. szá -
mú mel lék le te sze rint hagy ja jóvá.

c) Az Ön kor mány zat költ ség ve té sé ben sze rep lõ- nem
in téz mé nyi ki adá sok e ren de let 5. szá mú mel lék le te sze -
rinti fel so ro lás ban kü lön-kü lön cí met al kot nak.

3. A Köz gyû lés az Ön kor mány zat és költ ség ve té si szer -
vei együt tes 2008. évi költ ség ve té sét

326 336 ezer Ft be vé tel lel,
326 336 ezer Ft ki adás sal és
0 ezer Ft hi tel lel

ál la pít ja meg.
Ezen be lül:
– a mû kö dé si célú be vé telt 323 336 E Ft-ban
– a mû kö dé si célú ki adá so kat 301 536 E Ft-ban
– a fel hal mo zá si célú be vé telt 3 000 E Ft-ban
– a fel hal mo zá si célú ki adást 24 800 E Ft-ban

ál la pít ja meg.

4. a) A 3. pont ban meg ál la pí tott be vé te li és ki adá si fõ -
összeg meg bon tá sát mér leg sze rû en e ha tá ro zat 1. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

b) A Köz gyû lés a fel újí tá si elõ irány za to kat cé lon ként
e ha tá ro zat 6. szá mú mel lék le te sze rint hagy ja jóvá. A jó -
vá ha gyott új in du ló cé lok a ke ret össze gen be lül az el fo ga -
dott rang sor nak meg fele lõen va ló sít ha tók meg.

c) A Köz gyû lés a fej lesz té si ki adá so kat e ha tá ro zat
7. szá mú mel lék le te sze rint ál la pít ja meg.

d) A Köz gyû lés az ön kor mány zat éves lét szám ke re tét
össze sen 36 fõ, mely bõl 7 fõ igaz ga tá si hagy ja jóvá. Az
ön ál ló an és rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
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szer ven ként, va la mint a nem in téz mé nyi fel ada tok sze rin ti
lét szá mo kat e ha tá ro zat 2–5. szá mú mel lék le tek sze rint
 állapítja meg.

e) A Köz gyû lés az eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal meg va -
ló su ló prog ra mok, pro jek tek hez a pá lyá za tok is me re té ben
ké sõbb csat la ko zik.

5. A Köz gyû lés fel ha tal maz za az El nö köt a számlave -
zetõ bank kal a fo lyó szám la hi tel ke ret meg ál la po dás nak
a bank szám la-szer zõ dés ben rög zí tett 2008. évi kon dí ci ók -
kal tör té nõ alá írá sá ra, il let ve amennyi ben a lik vi di tá si
hely zet  indokolja a szám la ve ze tõ bank tól mun ka bér és
más rö vid le já ra tú hi tel fel vé te lé re.

6. a) A gaz dál ko dás so rán az év köz ben lét re jött be vé -
te li több le tet a Köz gyû lés ér ték pa pír vá sár lás, il let ve pénz -
in té ze ti le kö tés út ján hasz no sít hat ja.

b) Az a) pont sze rin ti hasz no sí tás sal kap cso la tos szer -
zõ dé sek, il let ve pénz ügyi mû ve le tek le bo nyo lí tá sát
500 000 Ft-ig a Köz gyû lés az el nök ha tás kö ré be utal ja. Az
el nök a meg tett in téz ke dé sek rõl a kö vet ke zõ köz gyû lé sen
tá jé koz ta tást ad.

c) A b) pont ban meg ha tá ro zott össze get meg ha la dó be -
vé te li több let fel hasz ná lá sá ról a Köz gyû lés an nak fel me rü -
lé sét kö ve tõ tes tü le ti ülé sén ese ten ként dönt.

d) Az ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv a jó vá ha gyott
be vé te li elõ irány za ta in fe lül több let be vé te lét a fel ügye le -
tét el lá tó szerv egy ide jû tá jé koz ta tá sá val, a tény le ges több -
let tel jes össze gû, sa ját ha tás kö rû elõ irány zat-mó do sí tás
után hasz nál hat ja fel. A Köz gyû lés ezt az elõirányzat-
 módosítási jo go sult sá got in do kolt eset ben az érin tett költ -
ség ve té si szerv ér te sí té se mel lett ma gá hoz von hat ja.

7. a) A Köz gyû lés az Ön kor mány zat cél tar ta lé kát
20 000 ezer Ft összeg ben ál la pít ja meg, amely a fej lesz té si
pá lyá za tok ön ré szé nek fe de ze té re hasz nál ha tó fel.

b) A Köz gyû lés az Ön kor mány zat ál ta lá nos tar ta lé kát
12 504 ezer Ft összeg ben ál la pít ja meg.

c) Az ál ta lá nos tar ta lék fel hasz ná lá sá ról az erre vo nat -
ko zó igény fel me rü lé se kor 500 E Ft elõ irány zat mér té ké ig
az el nök dönt a Köz gyû lés utó la gos tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé ge mel lett. Egyéb ese tek ben a Köz gyû lés ha tás kö ré -
be tar to zik a tar ta lék fel hasz ná lá sa.

8. A Köz gyû lés a több éves ki ha tás sal járó fel ada tok elõ -
irány za ta it e ha tá ro zat 8. szá mú mel lék le te sze rint fo gad ja
el az zal, hogy a ké sõb bi évek elõ irány za ta it vég le ge sen az
adott évi költ ség ve tés el fo ga dá sa kor ál la pít ja meg.

9. A 2008. évi költ ség ve tés be vé te li és ki adá si elõ irány -
za ta i nak fel hasz ná lá si ütem ter vét havi bon tás ban a 9. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.

10. A Köz gyû lés a 2008–2010 költ ség ve té si évek vár -
ha tó be vé te le it és ki adá sa it a 10. szá mú mel lék let sze rint
hagy ja jóvá.

11. a) Az át ru há zott ha tás kör ben ho zott dön té sek a
 késõbbi évek ben – a Köz gyû lés ál tal jó vá ha gyott nál na -
gyobb több let ki adás sal nem jár hat nak.

b) Az át ru há zott ha tás kör ben tör tént át cso por to sí tá sok -
ról az ér de kelt ne gyed éven te, a ne gye dé vet kö ve tõ elsõ
Köz gyû lé sen kö te le sek be szá mol ni. A költ ség ve té si ha tá -
ro zat mó do sí tá sá ra az el nök ez zel egy ide jû leg ja vas la tot
tesz.

c) A jó vá ha gyott költ ség ve té sen, köz gyû lé si vagy el -
nö ki dön té sen ala pu ló elõ irány za tok ról, elõ irány zat mó do -
sí tá sok ról az in téz mé nyek in téz mé nyi ki adá si és be vé te lei
fõ cso por tok ra  szóló ki ér te sí té sét a Köz gyû lés Hi va ta la
vég zi.

12. a) Az ön ál ló an gaz dál ko dó in téz mé nyek éves költ -
ség ve té sé nek vég re haj tá sá ért, a gaz dál ko dás jog sze rû sé -
gé ért, a ta ka ré kos ság ér vé nye sí té sé ért, a be vé te lek nö ve lé -
sé ért az alap fel ada tok sé rel me nél kül az in téz mény ve ze tõ -
je a fe le lõs.

b) Az ön ál ló an gaz dál ko dó in téz mény éves költ ség ve -
té sét a meg ál la pí tott ön kor mány za ti tá mo ga tás és sa ját be -
vé te lei ter hé re úgy kö te les meg ter vez ni, hogy ab ból biz to -
sí tott le gyen az éves gaz dál ko dás, kö te le zõ en el lá tan dó
fel ada ta it ma ra dék ta la nul tel je sí te ni tud ja.

c) Az in téz mé nyek nél ter ve zett be vé te lek el ma ra dá sa
nem von ja au to ma ti ku san maga után a költ ség ve té si tá mo -
ga tás nö ve ke dé sét. A ki adá si elõ irány za tok – amennyi ben
a ter ve zett be vé te lek nem foly nak be – nem tel je sít he tõk.

d) Az in téz mé nyek szám adá si kö te le zett ség gel tar toz -
nak a ré szük re jut ta tott cél jel le gû tá mo ga tás ren del te tés -
sze rû fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó an.

e) Az in téz mé nyek ki zá ró lag a Köz gyû lés elõ ze tes jó -
vá ha gyá sá val nyújt hat nak be szak mai pá lyá za to kat ab ban
az eset ben, ha a pá lyá zat tal meg va ló su ló fel adat el lá tá sa
költ ség ve té si több let tá mo ga tást igé nyel.

13. Az év köz ben en ge dé lye zett köz pon ti pót elõ irány -
za tok fel osz tá sá ról – ha az ér de mi dön tést igé nyel – a Köz -
gyû lés dönt az el nök elõ ter jesz tésére a költ ség ve té si ha tá -
ro zat egy ide jû mó do sí tá sá val.

14. a) Az in téz mény sa ját elõ irány zat mó do sí tá si ha tás -
kö ré ben el jár va, be vé te li és ki adá si elõ irány za tá nak fõ
össze gét, ezen be lül a ki emelt elõ irány za to kat és ezek hez
kap cso ló dó an a ré sze lõ irány za to kat fel emel he ti:

– az élel me zé si be vé te le ken kí vül a ter ve zett összes
 bevételi elõ irány za tot meg ha la dó több let be vé te lé bõl,

– elõ zõ évi (évek) tar ta lék ként ke zelt pénzmaradvá -
nyából.

b) Az in téz mény az a) pont sze rin ti ha tás kö ré ben el jár -
va tar tós, a költ ség ve té si évet meg ha la dó idõ tar ta mú kö te -
le zett sé get nem vál lal hat.

c) Az in téz mény sa ját ha tás kö ré ben el jár va, az in téz -
mé nyi költ ség ve tést az aláb bi ak sze rint mó do sít hat ja:

– a do lo gi ki adá son be lül, fõ cso port jai kö zött elõ irány -
zat vál toz ta tá so kat hajt hat vég re;
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– a mû kö dé si költ ség ve tés és fel hal mo zá si jel le gû
 kiadások kö zöt ti elõ irány zat mó do sí tás, il let ve a mû kö dé si 
és fel hal mo zá si célú tá mo ga tá sok meg vál toz ta tá sa fel -
ügye le ti en ge déllyel, a Köz gyû lés jó vá ha gyá sa után hajt -
ha tó vég re;

– a ki adá si fõ cso port ja in be lül az egyes részelõirány -
zatok kö zött az elõ irány za to kat meg vál toz tat hat ja;

– a be vé te li elõ irány za tán be lül az egyes ré sze lõ irány -
za ta it (az ön kor mány za ti tá mo ga tás és ezen be lül a mû kö -
dé si és fel hal mo zá si célú tá mo ga tás) meg vál toz tat hat ja;

– az in téz mény sze mé lyi jut ta tás és já ru lé kai elõ irány -
za ta in téz mé nyi ha tás kör ben csak a fenn tar tó en ge dé lyé vel 
a jog sza bá lyi elõ írások figye lembe véte lével mó do sít ha tó.

d) A 2007. évi pénz ma rad vány jó vá ha gyá sát köve tõen
pénz ma rad vány ból in téz mé nyi ha tás kör ben, sze mé lyi jut -
ta tás ra a fel adat el ma ra dás és a cél tar ta lék té te le i vel kor ri -
gált ma rad vány hasz nál ha tó fel.

e) Az in téz mény a sa ját ha tás kö rû elõ irány zat mó do sí -
tá sok ról a fel ügye le ti szer vét ne gyed éven ként tá jé koz tat ja.

15. a) Az in téz mény ve ze tõ je ön ál ló lét szám- és bér -
gaz dál ko dá si jog kö ré ben el jár va az in téz mény ré szé re
 engedélyezett lét szám (ál lás hely) ke re tet a tény le ges
foglalkoz tatás so rán kö te les be tar ta ni.

b) Az egyes fog lal koz ta tá si for mák ra (tel jes mun ka -
idõs, rész mun ka idõs, va la mint a meg bí zá si, tisz te let dí jas
fog lal koz ta tás) ál lás he lyen ként, il let ve összes sé gé ben az
ele mi költ ség ve tés ben ter ve zett (sze mé lyi jut ta tás) elõ -
irány za tot nem lép he ti túl.

c) Az in téz mény csak ab ban az eset ben for dul hat a
fenn tar tó hoz sze mé lyi jut ta tá si pót elõ irány zat ké re lem -
mel, ha elõ irány za ta, il let ve ma rad vá nya nem biz to sít ja
tör vény ben elõ írt kö te le zett sé gei tel je sí té sét.

d) Az in téz mény nél ke let ke zett bér ma rad vány ból ju ta -
lom ki fi ze té sé re – ki vé ve a több let be vé tel bõl tör té nõ ki fi -
ze tést – csak ab ban az eset ben ke rül het sor, ha va la mennyi
jog sza bály sze rin ti fi ze té si kö te le zett sé gét tel je sí ti.

e) Az in téz mény nél túl óra, he lyet te sí té si díj el szá mo lá -
sá ra, ki fi ze té sé re áta lány al kal ma zá sá val nem ke rül het sor.

16. Az ön kor mány zat in téz mé nyei éven túli fej lesz té si
kö te le zett sé get csak a Köz gyû lés jó vá ha gyá sá val vál lal -
hat nak.

17. Az ön ál ló an gaz dál ko dó in téz mé nyek költ ség ve té si
 támogatását a Köz gyû lés az in téz mé nyek pénz el lá tá si
rend je sze rint biz to sít ja. Az egyéb szer ve ze tek ré szé re
nyúj tott tá mo ga tá sok a meg ál la po dá sok nak meg fele lõen,

il let ve ne gyed éven te egyen lõ rész le tek ben ke rül je nek
 kiutalásra.

18. A Köz gyû lés a köz al kal ma zot ti il let mé nyek meg ál -
la pí tá sá nál csak a tör vény ál tal kö te le zõ en elõ írt, il let ve
a tes tü let ál tal en ge dé lye zett át so ro lá sok, il let ve ked vez -
mé nyek több let költ sé ge i re biz to sít ön kor mány za ti tá mo -
ga tást.

19. Az ön kor mány zat ál tal fel ügyelt költ ség ve té si szer -
vek ben szak mai alap fel adat ke re té ben szel lem i te vé keny -
ség szol gál ta tá si szer zõ dés sel, szám la el le né ben tör té nõ
igény be vé te lé nek sza bá lyai:

– a szol gál ta tá si szer zõ dést írás ban kell meg köt ni,
– a szer zõ dés kö tés fel té te le, hogy a költ ség ve té si szerv

az adott fel adat el lá tás hoz meg fe le lõ szak ér te lem mel ren -
del ke zõ sze mélyt nem fog lal koz tat, vagy ese ti, nem rend -
sze res jel le gû fel adat el lá tá sa szük sé ges és a költ ség ve té si
szer ven be lül a fel adat el lá tá sá hoz meg fe le lõ szak ér te lem -
mel ren del ke zõ sze mély át me ne ti leg nem áll rendelke -
zésre,

– jog sza bály ban vagy a költ ség ve té si szerv szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott ve ze tõi fel adat 
el lá tá sá ra szol gál ta tá si szer zõ dés nem köt he tõ,

– a fel adat el lá tá sá nak – a fenn tar tó val egyez te tett –
rész le tes fel té te le it, az el lát ha tó fel ada to kat a költ ség ve té si 
szerv Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban ha tá roz za
meg,

– a szer zõ dés tar tal maz za az el lá tan dó fel ada tot, a dí ja -
zás mér té két, a szer zõ dés idõ tar ta mát, szer ve zet tel kö ten -
dõ szer zõ dés ese tén azt, hogy a szer ve zet ré szé rõl sze mély
sze rint ki(k) kö te les(ek) a fel adat el lá tá sá ra, va la mint a tel -
je sí tés iga zo lá sá ra fel ha tal ma zott sze mély meg ne ve zé sét.

20. a) A Köz gyû lés az el nök nek e ha tá ro zat el fo ga dá -
sá ig az át me ne ti idõ szak ban tett in téz ke dé sei (be vé te lek
be sze dé se, az elõ zõ évi ki adá si elõ irány za to kon be lül a
 kiadások ará nyos tel je sí té se) e ha tá ro zat ba be épí tés re
 kerültek.

b) Ez a ha tá ro zat a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Hepp Mi hály s. k.,
el nök

A ha tá ro zat ki hir det ve: 2008. feb ru ár 9.

Szol ga Jó zsef s. k.,
hi va tal ve ze tõ
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1. szá mú mel lék let
a 14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ ha tá ro zat hoz

Az Országos Horvát Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételi
és kiadási fõelõirányzatai mérlegszerûen

 Ezer fo rint ban

Meg ne ve zés
Sor -
szám

Ön kor mány za ti
össze sen

I. Mû kö dé si be vé te lek és ki adá sok

In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek (le von va a fel hal mo zá si áfa-vissza té rü lé sek, ér té ke sí tett
tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak áfája, mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar -
tá son kí vül rõl)

01 18 700

Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 02 0

Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 03 201 151

Mû kö dési célú pénz esz köz át vé tel 04 3 000

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel 05 53 000

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si be vé tel 06 3 930

Mû kö dé si célú köl csö nök vissza té rü lé se, igény be vé te le 07 7 000

Rö vid le já ra tú hi tel 08 0

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok ér té ke sí té se, ki bo csá tá sa 09 0

Mû kö dé si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány igény be vé te le 10 36 555

Mû kö dé si célú be vé te lek össze sen (01+....+10) 11 323 336

Sze mé lyi jut ta tá sok 12 110 754

Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 30 758

Do lo gi ki adá sok és egyéb fo lyó ki adá sok (le von va az ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök, im ma te -
ri á lis ja vak utá ni áfa be fi ze tés és ka mat ki fi ze tés)

14 103 720

Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kí vül re, egyéb tá mo ga tás 15 12 000

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás 16 10 800

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si ki adás 17 1 000

Tár sa da lom-szoc.pol, egyéb jut ta tás tá mo ga tá sa 18 0

Mû kö dé si célú köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se 19 0

Rö vid le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 20 0

Rö vid le já ra tú hi tel ka ma ta 21 0

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa, vá sár lá sa 22 0

Tar ta lé kok 23 32 504

Mû kö dé si célú ki adá sok össze sen (12+....+23) 24 301 536

II. Fel hal mo zá si célú be vé te lek és ki adá sok

Ön kor mány za tok fel hal mo zá si és tõke jel le gû be vé te lei (le von va a fel hal mo zá si célú pénz -
esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl)

25 0

Ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 26 3 000

Fej lesz té si célú tá mo ga tá sok 27 0

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl 28 0

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé tel 29 0

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si be vé tel 30 0

Fel hal mo zá si áfa vissza té rü lé se 31 0

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak áfája 32 0

Fel hal mo zá si célú köl csö nök vissza té rü lé se, igény be vé te le 33 0

Hosszú le já ra tú hi tel 34 0
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Meg ne ve zés
Sor -
szám

Ön kor mány za ti
össze sen

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok ki bo csá tá sa 35 0

Fel hal mo zá si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány igény be vé te le 36 0

Fel hal mo zá si célú be vé te lek össze sen (25+....+36) 37 3 000

Fel hal mo zá si ki adá sok (áfá val együtt) 38 13 000

Fel újí tá si ki adá sok (áfá val együtt) 39 11 800

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak utá ni áfabe fi ze tés 40 0

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son  kívülre 41 0

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás 42 0

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si ki adás 43 0

Fel hal mo zá si célú köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se 44 0

Hosszú le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 45 0

Hosszú le já ra tú hi tel ka ma ta 46 0

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa 47 0

Tar ta lé kok 48 0

Fel hal mo zá si célú ki adá sok össze sen (38+....+48) 49 24 800

Ön kor mány zat be vé te lei össze sen (11+37) 50 326 336

Ön kor mány zat ki adá sai össze sen (24+49) 51 326 336

                               Lét szám ke ret: 36 fõ

2. szá mú mel lék let
a 14/2008. (II. 9.) OHÖ ha tá ro zat hoz

Az Önkormányzati Hivatal 2008. évi bevételi és kiadási elõirányzatai

Ezer fo rint ban

Meg ne ve zés
Sor -
szám

Ön kor mány za ti
igaz ga tás

Össze sen

I. Mû kö dé si be vé te lek és ki adá sok

In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek (le von va a fel hal mo zá si áfa vissza té rü -
lé sek, ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak áfája, mû kö dé si
célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son  kívülrõl)

01 200

Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 02

Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 03

Mû kö dé sû célú pénz esz köz át vé tel 04

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel 05

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si  bevétel 06

Mû kö dé si célú köl csö nök vissza té rü lé se, igény be vé te le 07

Rö vid le já ra tú hi tel 08

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok ér té ke sí té se, ki bo csá tá sa 09

Mû kö dé si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány igény be vé te le 10 34 055

Mû kö dé si célú be vé te lek össze sen (01+....+10) 11 34 255

Sze mé lyi jut ta tá sok 12 38 223

Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 8 832

Do lo gi ki adá sok és egyéb fo lyó ki adá sok ( levonva az ér té ke sí tett tár gyi
esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak utá ni áfa be fi ze tés és kamatkifi zetés)

14 41 146
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Meg ne ve zés
Sor -
szám

Ön kor mány za ti
igaz ga tás

Össze sen

Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kí vül re, egyéb tá mo -
ga tás

15

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás 16

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si  kiadás 17 1 000

El lá tot tak pénz be li jut ta tá sa 18

Mû kö dé si célú köl csö nök nyúj tá sa és törlesz tése 19

Rö vid le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 20

Rö vid le já ra tú hi tel ka ma ta 21

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa, vá sár lá sa 22

Tar ta lé kok 23 32 504

Mû kö dé si célú ki adá sok össze sen (12+....+23) 24 121 705

II. Fel hal mo zá si célú be vé te lek és ki adá sok

Ön kor mány za tok fel hal mo zá si és tõke jel le gû be vé te lei (le von va a fel -
hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl)

25

Ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke be vé te lei 26 3 000

Fej lesz té si célú tá mo ga tá sok 27

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl 28

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé tel 29

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si be vé tel 30

Fel hal mo zá si áfa vissza té rü lé se 31

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak áfája 32

Fel hal mo zá si célú köl csö nök vissza té rü lé se, igény be vé te le 33

Hosszú le já ra tú hi tel 34

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok ki bo csá tá sa 35

Fel hal mo zá si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány igény be vé te le 36

Fel hal mo zá si célú be vé te lek össze sen (25+....+36) 37 3 000

Fel hal mo zá si ki adá sok (áfá val együtt) 38 8 000

Fel újí tá si ki adá sok (áfá val együtt) 39

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak utá ni áfabe fi ze tés 40

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kí vül re 41

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás 42

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si ki adás 43

Fel hal mo zá si célú köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se 44

Hosszú le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 45

Hosszú le já ra tú hi tel ka ma ta 46

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa 47

Tar ta lé kok 48

Fel hal mo zá si célú ki adá sok össze sen (38+....+48) 49 8 000

Ön kor mány zat be vé te lei ÖSSZESEN (11+37) 50 37 255

Ön kor mány zat ki adá sai ÖSSZESEN (24+49) 51 129 705

                      Ál lo má nyi lét szám: 7 fõ
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3. szá mú mel lék let
a 14/2008. (II. 9.) OHÖ ha tá ro zat hoz

Hercegszántói horvát oktatási intézmény 2008. évi költségvetése

Ezer fo rint ban

Meg ne ve zés
Sor -
szám

Ál ta lá nos
is ko la

Nap kö zi ott ho -
nos óvo da

Di ák ott hon Nap kö zi Össze sen

I. Mû kö dé si be vé te lek és ki adá sok

In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek (le von va a fel -
hal mo zá si áfa-vissza té rü lé sek, ér té ke sí tett
 tárgyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak áfája, mû -
kö dé si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son
kí vül rõl)

01

Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 02 690 1 350 960 3 000

Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa és
át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó be vé te le

03

Mû kö dé sû célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar -
tá son kí vül rõl

04

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel 05 137 801 137 801

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si be -
vé tel

06

Mû kö dé si célú köl csö nök vissza té rü lé se, igény -
be vé te le

07

Rö vid le já ra tú hi tel 08

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok ér té ke sí té se, ki bo -
csá tá sa

09

Mû kö dé si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány igény -
be vé te le

10

Mû kö dé si célú be vé te lek össze sen (01+....+10) 11 137 801 690 1 350 960 140 801

Sze mé lyi jut ta tá sok 12 39 296 10 518 18 683 2 754 71 251

Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 11 953 3 125 5 594 799 21 471

Do lo gi ki adá sok és egyéb fo lyó ki adá sok (le -
von va az ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök, im ma te ri -
á lis ja vak utá ni áfabe fi ze tés és ka mat ki fi ze tés)

14 9 926 4 522 16 938 3 093 34 479

Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá -
son kí vül re, egyéb tá mo ga tás

15

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás 16 1 800 1 800

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si ki -
adás

17

El lá tot tak pénz be li jut ta tá sa 18

Mû kö dé si célú köl csö nök nyúj tá sa és törlesz -
tése

19

Rö vid le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 20

Rö vid le já ra tú hi tel ka ma ta 21

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa, vá sár lá sa 22

Tar ta lé kok 23

Mû kö dé si célú ki adá sok össze sen (12+....+23) 24 62 975 18 165 41 215 6 646 129 001
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Meg ne ve zés
Sor -
szám

Ál ta lá nos
is ko la

Nap kö zi ott ho -
nos óvo da

Di ák ott hon Nap kö zi Össze sen

II. Fel hal mo zá si célú be vé te lek és ki adá sok

Ön kor mány za tok fel hal mo zá si és tõke jel le gû
be vé te lei (le von va a fel hal mo zá si célú pénz esz -
köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl)

25

Ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõ ke -
be vé te lei

26

Fej lesz té si célú tá mo ga tá sok 27

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház -
tar tá son kí vül rõl

28

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé tel 29

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si
be vé tel

30

Fel hal mo zá si áfa vissza té rü lé se 31

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja -
vak áfája

32

Fel hal mo zá si célú köl csö nök vissza té rü lé se,
igény be vé te le

33

Hosszú le já ra tú hi tel 34

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok ki bo csá tá sa 35

Fel hal mo zá si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány
igény be vé te le

36

Fel hal mo zá si célú be vé te lek össze sen
(25+....+36)

37

Fel hal mo zá si ki adá sok (áfá val együtt) 38

Fel újí tá si ki adá sok (áfá val együtt) 39 2 400 9 400 11 800

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak
utá ni áfabe fi ze tés

40

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás ál lam ház -
tar tá son kí vül re

41

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás 42

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si
ki adás

43

Fel hal mo zá si célú köl csö nök nyúj tá sa és tör -
lesz té se

44

Hosszú le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 45

Hosszú le já ra tú hi tel ka ma ta 46

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa 47

Tar ta lé kok 48

Fel hal mo zá si célú ki adá sok össze sen
(38+....+48)

49 2 400 0 9 400 0 11 800

Ön kor mány zat be vé te lei ÖSSZESEN (11+37) 50 137 801 690 1 350 960 140 801

Ön kor mány zat ki adá sai ÖSSZESEN (24+49) 51 65 375 18 165 50 615 6 646 140 801

              Lét szám ke ret: 14 fõ 4 fõ 9 fõ 1 fõ 28 fõ
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4. szá mú mel lék let
a 14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ ha tá ro zat hoz

Horvát tudományos intézet 2008. évi bevételi és kiadási elõirányzatai

Ezer fo rint ban

Meg ne ve zés
Sor -
szám

Hzz Össze sen

I. Mû kö dé si be vé te lek és ki adá sok

In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek (le von va a fel hal mo zá si áfa-visszatérü -
lések, ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak áfája, mû kö dé si
célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son  kívülrõl)

01

Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 02

Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 03

Mû kö dé sû célú pénz esz köz át vé tel 04

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel 05 8 000

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si  bevétel 06

Mû kö dé si célú köl csö nök vissza té rü lé se, igény be vé te le 07

Rö vid le já ra tú hi tel 08

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok ér té ke sí té se, ki bo csá tá sa 09

Mû kö dé si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány igény be vé te le 10 2 500

Mû kö dé si célú be vé te lek össze sen  (01+....+10) 11 10 500

Sze mé lyi jut ta tá sok 12 1 040

Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 378

Do lo gi ki adá sok és egyéb fo lyó ki adá sok ( levonva az ér té ke sí tett tár gyi
esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak utá ni áfa be fi ze tés és kamatkifi zetés)

14 9 082

Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kí vül re, egyéb tá mo -
ga tás

15

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás 16

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si  kiadás 17

El lá tot tak pénz be li jut ta tá sa 18

Mû kö dé si célú köl csö nök nyúj tá sa és törlesz tése 19

Rö vid le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 20

Rö vid le já ra tú hi tel ka ma ta 21

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa, vá sár lá sa 22

Tar ta lé kok 23

Mû kö dé si célú ki adá sok össze sen  (12+....+23) 24 10 500

II. Fel hal mo zá si célú be vé te lek és ki adá sok

Ön kor mány za tok fel hal mo zá si és tõke jel le gû be vé te lei (le von va a fel -
hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl)

25

Ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõkebe vé te lei 26

Fej lesz té si célú tá mo ga tá sok 27

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son kí vül rõl 28

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé tel 29

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si be vé tel 30

Fel hal mo zá si áfa vissza té rü lé se 31

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak áfája 32

Fel hal mo zá si célú köl csö nök vissza té rü lé se, igény be vé te le 33

Hosszú le já ra tú hi tel 34
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Meg ne ve zés
Sor -
szám

Hzz Össze sen

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok ki bo csá tá sa 35

Fel hal mo zá si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány igény be vé te le 36

Fel hal mo zá si célú be vé te lek össze sen  (25+....+36) 37

Fel hal mo zá si ki adá sok (áfá val együtt) 38

Fel újí tá si ki adá sok (áfá val együtt) 39

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak utá ni áfa be fi ze tés 40

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kí vül re 41

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás 42

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si ki adás 43

Fel hal mo zá si célú köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se 44

Hosszú le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 45

Hosszú le já ra tú hi tel ka ma ta 46

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa 47

Tar ta lé kok 48

Fel hal mo zá si célú ki adá sok össze sen (38+....+48) 49

Ön kor mány zat be vé te lei össze sen (11+37) 50 10 500

Ön kor mány zat ki adá sai össze sen (24+49) 51 10 500

                     Ál lo má nyi lét szám: 1 fõ 1 fõ
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5. szá mú mel lék let
a 14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ ha tá ro zat hoz

Az Országos Horvát Önkormányzat 2008. évi költségvetés nem intézményi feladatainak bevételi és kiadási elõirányzata

Ezer fo rint ban

Meg ne ve zés Sorsz.
Könyv-
ki adás

Fo lyó irat-
ki adás Üdül te tés

Sa ját v.
bé relt

ing.haszn.

Hu mán és
társ. tud.
ku ta tás

Ön korm.
igazg. tev.

Ön korm.
el szá mo lá -

sai

Ön korm.
fel. nem

terv.

Kö zös sé gi
színte rek

tev.

Kul tu rá lis
tev.

Mú ze u mi
tev. Sporttev.

Egyéb
szolg.

Okt.
igaz ga tás Össze sen

I. Mû kö dé si be vé te lek és ki adá sok

In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek (le von va a
fel hal mo zá si áfa-vissza té rü lé sek, ér té ke sí tett tár gyi
esz kö zök és im ma te ri á lis javak áfája)

01 15 500 200 15 700

Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 02 0

Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 03 88 600 88 600

Mû kö dé sû célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son
kívülrõl

04 3 000 3 000

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel 05 47 000 47 000

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si bevétel 06 830 450 112 551 750 1 900 6 000 122 481

Mû kö dé si célú köl csö nök vissza té rü lé se, igény be vé te le 07 7 000 7 000

Rö vid le já ra tú hi tel 08 0

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok ér té ke sí té se, ki bo csá tá sa 09 0 0

Mû kö dé si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány igény be vé te le 10 34 055 34 055

Mû kö dé si célú be vé te lek össze sen  (01+....+10) 11 830 7 000 3 450 15 500 0 34 255 0 248 151 750 1 900 0 0 0 6 000 317 836

Sze mé lyi jut ta tá sok 12 38 223 240 38 463

Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 8 832 77 8 909

Do lo gi ki adá sok és egyéb fo lyó ki adá sok (le von va az
ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak utá ni
áfabe fi ze tés és kamatfizetés)

14 830 10 000 41 146 1 000 2 000 4 683 500 60 159

Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son
kí vül re, egyéb támogatás

15 2 000 10 000 12 000

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si kiadás 16 9 000 8 000 137 801 154 801

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si kiadás 17 1 000 1 000

Tár sa da lom-szoc.pol, egyéb jut ta tás tá mo ga tás 18 0

Mû kö dé si célú köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se 19 0

Rö vid le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 20 0

Rö vid le já ra tú hi tel ka ma ta 21 0

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa, vá sár lá sa 22 0

Tar ta lé kok 23 32 504 32 504

Mû kö dé si célú ki adá sok össze sen  (12+....+23) 24 830 9 000 10 000 0 10 000 121 705 0 0 1 000 12 000 5 000 500 137 801 307 836

II. Fel hal mo zá si célú be vé te lek és ki adá sok

Ön kor mány za tok fel hal mo zá si és tõke jel le gû be vé te lei 25 0

Ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõke be vé te lei 26 3 000 3 000

Fej lesz té si célú tá mo ga tá sok 27 0

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son
kívülrõl

28 0

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si bevétel 29 0

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si bevétel 30 0
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Meg ne ve zés Sorsz.
Könyv-
ki adás

Fo lyó irat-
ki adás Üdül te tés

Sa ját v.
bé relt

ing.haszn.

Hu mán és
társ. tud.
ku ta tás

Ön korm.
igazg. tev.

Ön korm.
el szá mo lá -

sai

Ön korm.
fel. nem

terv.

Kö zös sé gi
színte rek

tev.

Kul tu rá lis
tev.

Mú ze u mi
tev. Sporttev.

Egyéb
szolg.

Okt.
igaz ga tás Össze sen

Fel hal mo zá si áfa vissza té rü lé se 31 0

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak áfája 32 0

Fel hal mo zá si célú köl csö nök vissza té rü lé se,
igény be vé te le

33 0

Hosszú le já ra tú hi tel 34 0

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok ki bo csá tá sa 35 0

Fel hal mo zá si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány
igény be vé te le

36 0

Fel hal mo zá si célú be vé te lek összesen  (25+....+36) 37 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000

Fel hal mo zá si ki adá sok (áfával együtt) 38 8 000 5 000 13 000

Fel újí tá si ki adá sok (áfával együtt) 39 0

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak utá ni
áfabefizetés

40 0

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son
kívülre

41 0

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si kiadás 42 0

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si kiadás 43 0

Fel hal mo zá si célú köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se 44 0

Hosszú le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 45 0

Hosszú le já ra tú hi tel  ka ma ta 46 0

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa 47 0

Tar ta lé kok 48 0

Fel hal mo zá si célú ki adá sok összesen (38+....+48) 49 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 13 000

Ön kor mány zat be vé te lei össze sen (11+37) 50 830 7 000 3 450 15 500 0 37 255 0 248 151 750 1 900 0 0 0 6 000 320 836

Ön kor mány zat ki adá sai össze sen  (24+49) 51 830 9 000 10 000 0 10 000 129 705 0 0 1 000 12 000 10 000 500 0 137 801 320 836

         Lét szám ke ret:      7 fõ
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6. szá mú mel lék let
a 14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ ha tá ro zat hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási elõirányzatai célonként

Ezer fo rint ban

Sorszám Fel újí tá si cél meg ne ve zé se Elõ irány zat össze ge

1. Her ceg szán tói Hor vát Ál ta lá nos Is ko la fel újí tá sa 2 400

2. Her ceg szán tói Hor vát Is ko la Di ák ott hon fel újí tá sa 9 400

Fel újí tá si költ sé gek össze sen 11 800

7. szá mú mel lék let
a 14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ ha tá ro zat hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei fejlesztési elõirányzatai célonként

Ezer fo rint ban

Sorszám Fej lesz té si cél meg ne ve zé se Elõ irány zat össze ge

1. Mú ze u mi te vé keny ség

Ma gyar or szá gi Hor vá tok Ke resz tény Gyûj te mé nye – be fe je zé si mun ká la tok 5 000

2. Ön kor mány za ti igaz ga tá si te vé keny ség

Szol gá la ti gép jár mû vá sár lás 8 000

Fej lesz té si elõ irány zat össze sen: 13 000

8. szá mú mel lék let
a 14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ ha tá ro zat hoz

A többéves kihatással járó feladatok elõirányzatai

Fel adat meg ne ve zé se:

A tár gyi esz kö zök elõ ál lí tá si, il let ve be szer zé si költ sé ge i nek, az im ma te ri á lis ja vak vé tel árá nak elõ irány za ta:

Ada tok fo rint ban

Meg ne ve zés
Fej lesz té si költ sé gek üte me zé se

2008 2009 2010 2011 össze sen

a) Tár gyi esz kö zök

Épü le tek, épít mé nyek lé te sí té sé nek, vá sár lá sá nak,
át ala kí tá sá nak költ sé gei

Föld te rü let vá sár lá sa

Gép

Egyéb

Tár gyi esz kö zök össze sen:

b) Im ma te ri á lis ja vak

c) Fej lesz té si célú pénz esz kö zök át adá sa

d) Vissza nem igé nyel he tõ áfa

Össze sen (a+b+c+d)
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A fej lesz tés pénz igé nyé nek pénz ügyi for rá sai és éves üte me zé se:

Ada tok fo rint ban     

Meg ne ve zés
For rá sok éves üte me zé se

2008 2009 2010 2011 össze sen

A fej lesz tés for rá sai:

Sa ját for rás

Hi tel

..... igé nyelt tá mo ga tás

Egyéb tá mo ga tás

Egyéb for rás ...................................

...............................................................

Össze sen

9. szá mú mel lék let
a 14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ ha tá ro zat hoz

Az Országos Horvát Önkormányzat 2008. évi elõirányzat-felhasználási ütemterve

Meg ne ve zés Ja nu ár Feb ru ár Már ci us Áp ri lis Má jus Jú ni us Jú li us Au gusz tus Szep tem ber Ok tó ber No vem ber De cem ber Össze sen

Be vé te lek

 1 Sa ját be vé tel 10 10 010 1 568 1 568 1 568 1 568 1 568 1 568 1 568 1 568 1 568 1 568 25 700

 2 Tá mo ga tás 21 760 21 126 21 126 21 126 22 436 21 126 22 436 21 126 21 126 21 126 22 436 21 131 258 081

 3 Át vett p. e. 3 000 3 000

 4 Pénz ma rad vány 34 055 34 055

 5 Hi tel, köt vény, egyéb 0

 6 Be vé te lek össze sen 55 825 31 136 22 694 22 694 24 004 25 694 24 004 22 694 22 694 22 694 24 004 22 699 320 836

Ki adá sok

 7 Mû kö dé si ki adá sok 16 222 19 392 23 397 23 891 24 224 24 224 33 224 19 792 25 891 19 092 25 891 20 092 275 332

 8 Adós ság szol gá lat

 9 Fel újí tá si ki adá sok 0

10 Fej lesz té si ki adá sok 8 000 5 000 13 000

11 Tar ta lék fel hasz ná lá sa 32 504 32 504

12 Ki adá sok össze sen 16 222 19 392 31 397 23 891 24 224 29 224 33 224 19 792 25 891 51 596 25 891 20 092 320 836
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10. szá mú mel lék let
a 14/2008. (II. 9.) sz. OHÖ ha tá ro zat hoz

Országos Horvát Önkormányzat bevételi és kiadási fõelõirányzatok
2008–2009–2010. évre

Ezer fo rint ban

Meg ne ve zés
Sor -
szám

2008 2009 2010

I. Mû kö dé si be vé te lek és ki adá sok

In téz mé nyi mû kö dé si be vé te lek (le von va a fel hal mo zá si áfa
vissza té rü lé sek, ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis
ja vak áfája, mû kö dé si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá -
son kí vül rõl)

01 18 700 19 635 20 617

Ön kor mány za tok sa já tos mû kö dé si be vé te lei 02 0 0 0

Ön kor mány za tok költ ség ve té si tá mo ga tá sa 03 201 151 210 543 221 070

Mû kö dé sû célú pénz esz köz át vé tel 04 3 000 3 150 3 300

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si be vé tel 05 53 000 55 650 58 433

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si be vé tel 06 3 930 4 127 4 333

Mû kö dé si célú köl csö nök vissza té rü lé se, igénybevé tele 07 7 000 7 350 7 718

Rö vid le já ra tú hi tel 08 0 0 0

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok ér té ke sí té se, ki bo csá tá sa 09 0 0 0

Mû kö dé si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány igénybevé tele 10 36 555 38 383 40 302

Mû kö dé si célú be vé te lek össze sen (01+....+10) 11 323 336 338 838 355 773

Sze mé lyi jut ta tá sok 12 110 754 115 788 121 577

Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13 30 758 32 134 33 740

Do lo gi ki adá sok és egyéb fo lyó ki adá sok (le von va az ér té ke -
sí tett tár gyi esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak  utáni áfa be fi ze tés és 
ka mat ki fi ze tés)

14 103 720 108 906 114 351

Mû kö dé si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son  kívülre,
egyéb tá mo ga tás

15 12 000 12 600 13 230

Tá mo ga tás ér té kû mû kö dé si ki adás 16 10 800 11 340 11 907

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú mû kö dé si ki adás 17 1 000 1 050 1 100

Tár sa da lom-szoc.pol, egyéb jut ta tás tá mo ga tá sa 18 0 0 0

Mû kö dé si célú köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se 19 0 0 0

Rö vid le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 20 0 0 0

Rö vid le já ra tú hi tel ka ma ta 21 0 0 0

Rö vid le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa, vá sár lá sa 22 0 0 0

Tar ta lé kok 23 32 504 34 129 35 835

Mû kö dé si célú ki adá sok össze sen (12+....+23) 24 301 536 315 947 331 740

II. Fel hal mo zá si célú be vé te lek és ki adá sok

Ön kor mány za tok fel hal mo zá si és tõke jel le gû bevé telei
( levonva a fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel államház -
tartáson kí vül rõl)

25 0 0 0

Ön kor mány za tok sa já tos fel hal mo zá si és tõke bevé telei 26 3 000 0 0

Fej lesz té si célú tá mo ga tá sok 27 0 0 0

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át vé tel ál lam ház tar tá son
 kívülrõl

28 0 0 0

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si be vé tel 29 0 0 0
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Meg ne ve zés
Sor -
szám

2008 2009 2010

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si be vé tel 30 0 0 0

Fel hal mo zá si áfa vissza té rü lé se 31 0 0 0

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök és im ma te ri á lis ja vak áfája 32 0 0 0

Fel hal mo zá si célú köl csö nök vissza té rü lé se, igény be vé te le 33 0 0 0

Hosszú le já ra tú hi tel 34 0 0 0

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok ki bo csá tá sa 35 0 0 0

Fel hal mo zá si célú elõ zõ évi pénz ma rad vány igény be vé te le 36 0 0 0

Fel hal mo zá si célú be vé te lek össze sen (25+....+36) 37 3 000 0 0

Fel hal mo zá si ki adá sok (áfá val együtt) 38 13 000 13 650 14 330

Fel újí tá si ki adá sok (áfá val együtt) 39 11 800 12 390 13 000

Ér té ke sí tett tár gyi esz kö zök, im ma te ri á lis ja vak utá ni áfa be fi -
ze tés

40 0 0 0

Fel hal mo zá si célú pénz esz köz át adás ál lam ház tar tá son kí vül re 41 0 0 0

Tá mo ga tás ér té kû fel hal mo zá si ki adás 42 0 0 0

To vább adá si (le bo nyo lí tá si) célú fel hal mo zá si ki adás 43 0 0 0

Fel hal mo zá si célú köl csö nök nyúj tá sa és tör lesz té se 44 0 0 0

Hosszú le já ra tú hi tel vissza fi ze té se 45 0 0 0

Hosszú le já ra tú hi tel ka ma ta 46 0 0 0

Hosszú le já ra tú ér ték pa pí rok be vál tá sa 47 0 0 0

Tar ta lé kok 48 0 0 0

Fel hal mo zá si célú ki adá sok össze sen (38+....+48) 49 24 800 26 040 27 330

Ön kor mány zat be vé te lei ÖSSZESEN (11+37) 50 326 336 338 838 355 773

Ön kor mány zat ki adá sai ÖSSZESEN (24+49) 51 326 336 341 987 359 070

                   Lét szám ke ret:  36 fõ

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
k ö z l e m é n y e

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII. tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert hez
tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket és te me -
té si he lye ket a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság ha tá roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Em lék hely
és Ke gye le ti Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999. (X. 1.) Kor m. ren de let 3.  § a) pont já ban biz to sí tott
dön té si jog alap ján:

1. A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság 2007. má jus 22-én tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:
43/2007. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta Tol na me gye te me tõ i bõl

az aláb bi sír he lye ket:

Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

Bá ta szék

Köz te me tõ

K 43 Her mann Egye d Ist ván pre mont rei szer ze tes, tör té nész, le vél tá ros,
egye te mi ta nár
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Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

Bony hád

Kál vá ria dom bi ká pol na

Per czel De zsõ, bony há di po li ti kus, bel ügy mi nisz ter, kép vi se lõ há zi
el nök

Per czel Mór, bony há di tá bor nok, po li ti kus

Du na föld vár

Fe hér vá ri úti te me tõ

I 175 Be szé des Jó zsef víz épí tõ és vas út ter ve zõ mér nök, az MTA
tag ja

VI 45 Egye d An tal pap, köl tõ, mû for dí tó, az MTA tag ja

Fadd

Ka to li kus (I-es) te me tõ

B/2 14 2 (466-os
krip ta)

Bar tal György, be le há zi és
et re kar chai

po li ti kus, föld mû ve lés-, ipar- és ke res ke -
de lem ügyi mi nisz ter

Hõ gyész

Ka to li kus te me tõ

B papi sor 2 Gá los Lász ló pap, egy ház jo gász, író, fõ is ko lai ta nár

Kaj dacs

Ka to li kus temp lom kert je

Hra bovsz ky Já nos, hra bo vai 
báró

al tá bor nagy

Csa lá di ma u zó le um

Sztan ko vánsz ky Imre,
sztan ko vá ni

po li ti kus, fõ is pán

Kop pány szán tó

Ka to li kus te me tõ

ma u zó le um Kam me rer Ernõ tör té nész, a Szép mû vé sze ti Mú ze um igaz -
ga tó ja

Kö lesd

Köz te me tõ

10 1 4. sír bolt Ko rit sánsz ky Ottó gyógy sze rész

Len gyel

Temp lom kert

csa lá di
sír bolt

Ap po nyi Sán dor, na gyap po -
nyi gróf

könyv gyûj tõ, bib li og rá fus, tör té nész,
az MTA tag ja

Paks

Kál vá ria-te me tõ

V 168 Pá ko litz Ist ván köl tõ, író

Sár szent lõ rinc–Uzd

Köz te me tõ

Pest hy Pál jo gász, po li ti kus, igaz ság ügyi mi nisz ter

Szed res–Hid ja pusz ta

Régi te me tõ

Be ze rédj Amá lia, be ze ré di író, kis ded óvó-ala pí tó

Be ze rédj Ist ván, be ze ré di po li ti kus, író, me zõ gaz dász, kis ded -
óvó-ala pí tó

Be ze rédj Pál, be ze ré di me zõ gaz dász, az MTA tag ja
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Par cel la Sor Sír Név Fog lal ko zás

Szek szárd

Al só vá ro si te me tõ

D IV 18 Had nagy Al bert tör té nész, le vél tá ros

E IX 24 Baka Ist ván köl tõ, író, mû for dí tó

E XIV 11 Csen gey Dé nes író, po li ti kus

F XXXIX 19 Ga ray Ala jos pap, író, köl tõ

Új vá ro si te me tõ

A XVII 11 Hol lós Lász ló bo ta ni kus, az MTA tag ja

E X 21 Matt io ni Esz ter fes tõ, gra fi kus, ipar mû vész

Ten ge lic

Kö zép ten ge lic pusz tai te me tõ

csa lá di
sír bolt

Csa pó Dá ni el, ta gyo si me zõ gaz dász

csa lá di
sír bolt

Csa pó Vil mos, ta gyo si ez re des

Tol na

Köz te me tõ

F XXVIII 1 Wo sins ky Mór pap, ré gész, mú ze um igaz ga tó, a mú ze u -
mok és könyv tá rak or szá gos fel ügye lõ je,
az MTA tag ja

Zom ba

Köz te me tõ

I/A 1001 Dõry Fe renc, jo ba há zi tör té nész, jo gász, or szá gos fõ le vél tár nok

Dr. Bo ross Pé ter s. k.,
a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság

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)  bekezdése alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá -
mát te szi köz zé:
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288120B
502351D
059285H
775147A
634806A
408097G
361845A
059651G
293203C
037148B
601339E
954706D
609896D
795669D

866170A
183375F
490285A
214270E
417024B
725721E
359480G
462222E
289725B
177812D
241021D
810907A
160939F
050214D

633186F
526838E
578740H
185202F
463685F
763917A
440553E
127299C
135986B
514658G
418240E
369633F
987059E
969584G

558280H
902940F
891484C
310377G
454861G
918470E
097243E
995167E
894561G
267709G
990589C
494229C
416823G
730426D

227140B
272979H
732603E
000635B
290018G
266149D
829613D
649068F
716795H
426380B
475172C
476281C
903063D
335636G

806049D
308369C
603715A
101540F
505354F
975342F
272259H
519970D
593232A
687730A
073139G
508279F
931256G
952793G
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530860E
067040F
642280G
391773D
552884B
076370E
198423A
954514B
501099B
042154F
752992G
637594F
807288F
575326A
098536D
779940F
835485C
303651E
505953C
531529F
261409F
940508G
895774C
420121E
339857B
501903A
833981A
943158F
617654B
347546G
582693F

995264F
319405A
611478A
104808G
989754G
262573E
247753G
735034D
679723A
437003H
091354A
838775D
533936H
675725F
029097C
431213E
710117C
309348B
720940G
071092A
012602F
775422D
218010D
205785B
433739F
739385A
988438C
354837C
287560C
476583A
582816E

690270F
709866D
142780G
838240A
848013G
666449F
223025B
764390A
136339G
629671E
136866H
294145G
316042B
272353B
871017D
706544B
944471C
251678E
312315E
510373F
131509C
451190F
243512H
189902D
229523D
403621F
421801B
689441G
803954E
204021B
519228A

588569F
203515G
334729G
071520F
844296E
143688G
696121A
898159C
148330E
893122C
744683F
234636B
860574E
011743A
476538E
726299F
421320H
755099A
638174E
951922E
181029F
563797E
218415H
330348D
428717A
230519A
984911C
915269A
447798E
807042F
498791F

228887G
649569F
514590G
251112C
155024C
177872D
143127D
159708E
434527E
237868A
378180E
450500D
710979C
718209F
465585F
218673G
334206H
144619D
304640G
925216E
460140D
521733G
322952E
663739G
209265F
569306H
340073C
698240F
088734G
630827E
266859E

788628E

909332F

791132G

559453B

135623E

759292B

210180C

875253D

940285C

099534B

950856E

026368A

842711D

944741G

379011F

716853C

662529A

728309G

681702B

068518C

309814E

009616D

134912F

440200D

204491D

467501A

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la



MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2008. január hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2008. évi 32. szá ma tartalmazza.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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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



2008/32. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1431

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve 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 a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá 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 uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás



2008/32. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1433

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na-
pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i
rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály-
 változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. 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: 235-4554, 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

08.0598 – 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.



I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél -

kü li mi nisz ter a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992.

évi XXI II. tör vény 10. § (1) be kez dé se alap ján, fi gye lem -

mel a 10/A. § ren del ke zé se i re pá lyá za tot hir det a Nem ze ti

Biz ton sá gi Fel ügye let Elekt ro ni kus Biz ton sá gi osz tály

osz tály ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . 1139

A Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si

Kép zé si Köz pont (KSZK) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ne -

vé ben pá lyá za tot hir det a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Poli -

tikai Kom mu ni ká ci ós Fõ igaz ga tó-he lyet tes Tit kár sá ga,

Szö veg-elõkészítõ osz tály osz tály ve ze tõ mun ka kö ré nek

be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140

Csong rád Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak

jegy zõ je ál lást hir det vá ro si fõ épí té szi mun ka kör be . . . . 1141

Õsi Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za -

tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . 1142

Szi get vár vá ros cím ze tes fõ jegy zõ je pá lyá za tot hir det a pol -

gár mes te ri hi va tal ban be töl ten dõ ok mány iro dai ügy in té -

zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142

Szi get vár vá ros cím ze tes fõ jegy zõ je pá lyá za tot hir det a pol -

gár mes te ri hi va tal ban be töl ten dõ épí tés ügyi elõ adói ál lás

be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143

Szi get vár vá ros cím ze tes fõ jegy zõ je pá lyá za tot hir det a pol -

gár mes te ri hi va tal ban be töl ten dõ szo ci ál po li ti kai elõ adói

ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143

Szi get vár vá ros cím ze tes fõ jegy zõ je pá lyá za tot hir det a pol -

gár mes te ri hi va tal ban be töl ten dõ adó ügyi elõ adói ál lás

be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143

Mak lár és Nagy tá lya köz sé gek kör jegy zõ je pá lyá za tot hir det

a kör jegy zõ ség nagy tá lyai hi va ta lá ba gaz dál ko dá si és ha -

tó sá gi elõ adói csa tolt mun ka kör be töl té sé re, na pi 8 órás

mun ka idõ vel, pró ba idõ vel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144

Fo nyód Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la (8640 Fo nyód, Fõ

u. 19.) pá lyá za tot hir det épí tés ha tó sá gi és mû sza ki osz tály

épí tés ha tó sá gi ügy in té zõ mun ka körének be töl té sé re . . . 1144

Fo nyód Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la (8640 Fo nyód, Fõ

u. 19.) pá lyá za tot hir det pénz ügyi osz tály pénz ügyi ügy in -

té zõ mun ka körének be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145

Fo nyód Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la (8640 Fo nyód, Fõ

u. 19.) pá lyá za tot hir det ha tó sá gi osz tály ügy ke ze lõ mun -

ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146

Az ÁNTSZ Dél-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te pá lyá za tot hir -

det az ÁNTSZ Szek szár di, Bony há di, Pak si Kis tér sé gi In -

té zet kis tér sé gi tisz ti fõ or vo si mun ka kör be töl té sé re. . . . 1147

Bá ta szék Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -

lyá za tot hir det al jegy zõi ál lás be töl té sé re iro da ve ze tõi fel -

ada tok el lá tá sa mel lett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148

Bé kés vá ros jegy zõ je pá lyá za tot ír ki Bé kés Vá ros Pol gár -

mes te ri Hi va ta lá ba épí tés ha tó sá gi ügy in té zõi ál lás hely re 1148

Dom bó vár Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te

pá lyá za tot hir det jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . 1149

Emõd Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det

ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi ügy in té zõ mun ka kör be töl té -

sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150

Az Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal pá lyá za -

tot hir det 2 fõ épí tés igaz ga tá si ha tó sá gi ügy in té zõ mun ka -

kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150

Az Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal pá lyá za -

tot hir det 3 fõ épí tésfel ügye le ti ha tó sá gi ügy in té zõ mun ka -

kör be töl té sé re, ha tá ro zat lan idõ re. . . . . . . . . . . . . . . . . 1150

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak

Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det 2 fõ jo gi elõ adó

ál lás hely be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak

Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det szám vi te li ve -

zetõ ál lás hely be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,

figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire
pályázatot hirdet

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
Elektronikus Biztonsági osztály

osztályvezetõi munkakörének betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-

tározatlan idõre szól.
A munkavégzés helye: 1023 Budapest, Tövis utca 13.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 27. Biztonságtechnikai feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Végzi a nemzeti elektronikus biztonsági szervezetek te-

vékenységének koordinációjával, ellenõrzésével és fel-
ügyeletével kapcsolatos teendõket; közremûködik a nem-
zeti szabályozók kidolgozásában; kapcsolatot tart a NATO
és EU központi INFOSEC szervezeteivel, a tagországok
nemzeti biztonsági hatóságaival, illetve azok elektronikus
biztonságért felelõs munkatársaival.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Biztonságtechnikai tevékenységi kör.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek megnevezése: Elektronikus Biztonsági osz-
tály.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma összesen: 4 fõ.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a

juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a Miniszterelnöki Hivatal Szo-
ciális szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetemen, mûszaki

felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– angol nyelvbõl felsõfokú C típusú általános nyelv-

vizsga,
– rejtjeleszközök engedélyezése és alkalmazása terén

szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– nemzetközi együttmûködés, illetve nemzetközi kap-

csolattartás terén szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasz-
talat,

– közbeszerzési eljárások terén szerzett legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat,

– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– legalább 10 év biztonsági területen szerzett szakmai

tapasztalat, ebbõl legalább 5 év vezetõként eltöltött tapasz-
talat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– felsõfokú képesítés, közgazdasági szakirányú felsõ-

fokú képesítés,
– magas szintû informatikai szakismeret, nemzetbiz-

tonsági szolgálatoknál szerzett tapasztalat.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû vezetõi készség,
– jó szintû együttmûködés,
– jó szintû kreativitás,
– jó szintû problémamegoldás,
– jó szintû felelõsségtudat.

Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat so-
rán – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:

– szakmai önéletrajz referenciát adó személyek megje-
lölésével,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló dokumentumok,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. április 8. napjától tölt-

hetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 10.
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A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további
információt Zala Mihály elnök nyújt a 06 (1) 346-9652-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûköd-

tetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy

– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személy-
ügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Buda-
pest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.). Amennyi-
ben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, ki-
nyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adat-
tartalommal bíró dokumentummal. A pályázat postai
úton történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK6.

A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Sze-
mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ-
nál:

1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:

– személyes interjú (motivációalapú),
– munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus ké-

pességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
– az elõzõ bekezdésekben foglalt vizsgálatok eredmé-

nyétõl függõen a KSZK által meghatározott körben: sze-
mélyes interjú (kompetencia alapú).

2. A KSZK kompetenciavizsgálatához kapcsolódóan a
munkáltató a személyes interjú során méri a pályázó szak-
mai tudását.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. április 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu) –

2008. február 29.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. február 29.

A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indo-
kairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájé-
koztatja a pályázót.

A munkáltató döntését követõ 5 munkanapon belül a
KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás
eredményérõl.

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltató-
val kapcsolatban a www.nbf.hu honlapon szerezhet.

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

a Miniszterelnöki Hivatal nevében

pályázatot hirdet

a Miniszterelnöki Hivatal

Politikai Kommunikációs Fõigazgató-helyettes

Titkársága, Szöveg-elõkészítõ osztály

osztályvezetõ munkakörének betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, fi-
gyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-
tározatlan idõre szól.

A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 2–4.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 3. számú melléklet 110. Sajtó- és
tájékoztatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Részt vesz a kabinet számára a döntés-elõkészítést segí-

tõ háttéranyagok készítésében; támogatást nyújt a kor-
mány hosszabb távú tevékenységével kapcsolatos tájékoz-
tató munka megvalósításához; értékeli a kormányzati kez-
deményezések médiában történõ megjelenését; folyama-
tos kapcsolatot tart a meghatározott külsõ kormányzati
szervekkel, segíti a szervek és a kabinet közötti információ
áramlását.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Sajtó- és tájékoztatási tevékenységi kör.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek megnevezése:

Szöveg-elõkészítõ osztály.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma összesen: 2 fõ.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a

juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a Szociális szabályzat rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
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– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetem,
– B típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a munkakör betöltéséhez elvárt végzettség: egyetemi

szintû jogász vagy kommunikáció szakon szerzett szakkép-
zettség, fõiskolai szintû államigazgatási felsõoktatásban
szerzett szakképzettség. Angol és német nyelv társalgási
szintû ismerete. Nagyobb példányszámú napilapnál szerzett
rovatvezetõi, tudósítói gyakorlat. Felhasználói szintû szá-
mítógépes ismeret (Excel, Power Point, internet).

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû vezetõi készség,
– jó szintû empátia,
– jó szintû kommunikáció,
– jó szintû együttmûködés,
– jó szintû felelõsségtudat.

Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat so-
rán – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:

– szakmai önéletrajz, nyelvtudást, iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. március 28. napjától

tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 10.

A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatban további
információt Vánkos Ildikó nyújt, a 06 (1) 441-4711-es te-
lefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûköd-

tetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy

– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személy-
ügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest,
Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.). Amennyiben a
pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a www.kozigal-
las.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályá-
zati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró do-
kumentummal. A pályázat postai úton történõ benyújtása
esetén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító számot: KSZK5.

A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:

1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:

– személyes interjú (motivációalapú),
– munkaalkalmassági teszt; verbális és numerikus ké-

pességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
– az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl

függõen a KSZK által meghatározott körben: személyes
interjú (kompetenciaalapú).

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu) –

2008. február 29.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. február 29.

A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indo-
kairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájé-
koztatja a pályázót.

A munkáltató döntését követõ 5 munkanapon belül a
KSZK írásban értesíti a pályázókat a kiválasztási eljárás
eredményérõl.

A közigállás publikálási idõpontja:
A pályázati felhívás kiírója, valamint közzétevõje a

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). A pályázati felhívás a közigaz-
gatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tar-
talmazza, így annak tartalmáért a pályázati kiírást kezde-
ményezõ szerv felel.

Csongrád Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

állást hirdet
városi fõépítészi munkakörbe

Feladatkör: az épített környezet elemeinek alakításával
és védelmével, továbbá a terület- és településrendezéssel,
a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok el-
látása, az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellátásá-
nak részletes szakmai szabályairól és feltételeirõl szóló
9/1998. (IV. 3.) KTM rendeletben foglaltak alapján.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– építészmérnöki egyetemi végzettség (okleveles),
– legalább ötéves – a településrendezésben, az építé-

szeti tervezésben, illetve az építésügyi igazgatásban össze-
sen eltöltött gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– legalább középfokú angol- vagy németnyelv-ismeret,
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– önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gya-
korlat,

– közigazgatási szakvizsga,
– Csongrád város és térsége helyismerete,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret.

A pályázathoz mellékelni kell:
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos rövid elképzelést,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Bérezés: az 1992. évi XXIII. tv. alapján.
Kinevezés: határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõvel, az

elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A pályázók írásban
értesítést kapnak a döntés eredményérõl.

Jelentkezési határidõ: a Magyar Közlöny Hivatalos Ér-
tesítõjében történt megjelenéstõl (2008. február 25–29.)
számított 15. nap.

A pályázatot zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal
jegyzõjéhez kell benyújtani Csongrád, Kossuth tér 7. szám
alá. A borítékra kérjük ráírni: „Fõépítészi munkakör”.

A pályázati felhívással kapcsolatban felvilágosítás kér-
hetõ dr. Berkes István jegyzõtõl a (63) 571-968-as, és Se-
res Balázs mérnöki irodavezetõtõl a (63) 571-981-es tele-
fonszámon.

Õsi Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

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

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– a Ktv. szervi hatálya alá tartozó szerveknél szerzett

legalább 2 éves szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a

Ktv. 7. § (7) bekezdése szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– a képesítést tanúsító okirat fénymásolatát (az eredeti
okiratokat a pályázó a személyes meghívásakor köteles
bemutatni),

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a hivatali munka szervezésével, irányításával kapcso-

latos elképzeléseit,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. alapján kerül megálla-
pításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben való közzétételtõl számított 30. nap.

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

Az elbírálás módja: az írásos pályázat megtekintése és
személyes meghallgatás után a képviselõ-testület dönt.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A ki-
nevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ kiköté-
sével.

A pályázatot Kerekes Anna, Õsi község polgármesteré-
hez kell benyújtani személyesen vagy postai úton zárt bo-
rítékban. Cím: 8161 Õsi, Kossuth L. u. 40. [telefon: (88)
496-192]. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pá-
lyázat”.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

Szigetvár város címzetes fõjegyzõje
pályázatot hirdet

a polgármesteri hivatalban betöltendõ
okmányirodai ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– teljes cselekvõképesség,
– általános egészségügyi alkalmasság,
– középiskolai végzettség és középfokú számítástech-

nikai szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ
szerint: nyilvántartási és okmányügyintézõ, információ-
rendszer-szervezõ, számítástechnikai szoftverüzemeltetõ
szakképesítés.

A pályázat tartalmazza:
– a pályázói kérelmet,
– az oklevelek, bizonyítványok hitelesített másolatát,
– a szakmai életút dokumentált bemutatását.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

1142 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/9. szám



Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat
alapján.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zott idõre szól.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázatokat Szigetvár város címzetes fõjegyzõjéhez

címzetten (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.) zárt borítékban,
„Pályázat” megjelöléssel kérjük beadni.

Részletes tájékoztatást személyesen vagy a (73)
514-303-as telefonszámon a jegyzõtõl lehet kérni.

Szigetvár város címzetes fõjegyzõje
pályázatot hirdet

a polgármesteri hivatalban betöltendõ
építésügyi elõadói állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– teljes cselekvõképesség,
– általános egészségügyi alkalmasság,
– szakirányú végzettség: egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû építésmérnöki, építõmérnöki szakképzettség, fõiskola-
szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szak-
képzettség.

A pályázat tartalmazza:
– a pályázói kérelmet,
– az oklevelek, bizonyítványok hitelesített másolatát,
– a szakmai életút dokumentált bemutatását.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat
alapján.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Az állás 2008. május 1-jétõl betölthetõ.
A pályázatokat Szigetvár város címzetes fõjegyzõjéhez

címzetten (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.) zárt borítékban,
„Pályázat” megjelöléssel kérjük beadni.

Részletes tájékoztatást személyesen vagy a (73)
514-303-as telefonszámon a jegyzõtõl lehet kérni.

Szigetvár város címzetes fõjegyzõje
pályázatot hirdet

a polgármesteri hivatalban betöltendõ
szociálpolitikai elõadói állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jogtudományi egyetemi, államigazgatási fõiskolai,

pedagógiai egyetemi vagy fõiskolai végzettség.

A pályázat tartalmazza:
– a pályázói kérelmet,
– az oklevelek, bizonyítványok hitelesített másolatát,
– a szakmai életút dokumentált bemutatását.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat
alapján.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázatokat Szigetvár város címzetes fõjegyzõjéhez

címzetten (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.) zárt borítékban,
„Pályázat” megjelöléssel kérjük beadni.

Részletes tájékoztatást személyesen vagy a (73)
514-303-as telefonszámon a jegyzõtõl lehet kérni.

Szigetvár város címzetes fõjegyzõje
pályázatot hirdet

a polgármesteri hivatalban betöltendõ
adóügyi elõadói állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és

közgazdasági szakképzettség, vagy középiskolai végzett-
ség és az OKJ szerint pénzügyi-számviteli szakképesítés.

A pályázat tartalmazza:
– a pályázói kérelmet,
– az oklevelek, bizonyítványok hitelesített másolatát,
– a szakmai életút dokumentált bemutatását.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
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Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi
önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat
alapján.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázatokat Szigetvár város címzetes fõjegyzõjéhez

címzetten (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.) zárt borítékban,
„Pályázat” megjelöléssel kérjük beadni.

Részletes tájékoztatást személyesen vagy a (73)
514-303-as telefonszámon a jegyzõtõl lehet kérni.

Maklár és Nagytálya községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

a körjegyzõség nagytályai hivatalába
gazdálkodási és hatósági elõadói csatolt munkakör
betöltésére, napi 8 órás munkaidõvel, próbaidõvel

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-

zettség,
– OKJ szerinti számviteli szakképesítés,
– középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi

képesítés,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (Word,

Excel).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a mérlegképes
könyvelõi képesítés és regisztráció, valamint közigazga-
tási szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett szak-
mai gyakorlat.

Az elõadó feladatai:
– a könyvelés, a gazdálkodásfeladatok ellátása az ön-

kormányzat és szakfeladatai tekintetében,
– hagyatéki ügyek intézése,
– szociális ügyek döntésre való elõkészítése,
– gyámügyek döntésre való elõkészítése,
– birtokvitás ügyek intézése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljá-

rásban részt vevõk a pályázati anyagát megismerhessék.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõtõl számított 15. nap.

A munkakör betölthetõ 2008. április 1-jétõl.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónap próbaidõ

kikötésével. A kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettség vállalása.

A pályázatot a hirdetés megjelenését követõ 15 napon
belül lehet benyújtani Maklár és Nagytálya községek kör-
jegyzõjének (3398 Nagytálya, Kossuth u. 34.) címezve.

Fonyód Város Polgármesteri Hivatala
(8640 Fonyód, Fõ u. 19.)

pályázatot hirdet
építéshatósági és mûszaki osztály

építéshatósági ügyintézõ munkakörének betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony (6 hónap próbaidõ
kikötésével).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8640 Fonyód,

Fõ u. 19.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 4. pontban az „Építésügyi hatósági ügyek
döntésre való szakmai elõkészítése kiemelt munkakörre”
meghatározott képesítés.

Ellátandó feladatok: építésügyi hatósági ügyintézés.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: dön-
tés-elõkészítõ munkakör az 1997. évi LXXVIII. törvény
alapján, a 220/1997. (XII. 5.) kormányrendelet 1. számú
mellékletében meghatározott illetékességi területen épí-
téshatósági ügyekben (elvi építési, építési, bontási, hasz-
nálatbavételi, fennmaradási és ezekkel összefüggõ ellen-
õrzési és kötelezési ügyek) elsõ fokon.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, valamint az illetménykiegészítés 30%, és Fonyód
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének mindenkori
költségvetési rendeletében megállapított juttatásokra
vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
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– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség: egyetemi vagy fõiskolai

szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, ma-
gasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû
településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakkép-
zettség,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
– idegen nyelv (német és/vagy angol) társalgási szintû

ismerete.

Elvárt kompetenciák:
– magas szintû írásbeli és szóbeli kifejezõkészség,
– gyors és folyamatos tanulási képesség,
– önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkérésérõl
szóló postai feladószelvény másolata.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör 2008. április 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 10. 16 óra.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Szabóné Lukács Márta nyújt a 06 (85) 562-989-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Városi Polgármesteri

Hivatal címére történõ megküldésével (8640 Fonyód,
Fõ u. 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését: „Építéshatósági ügyintézõ”,

– vagy személyesen a Városi Polgármesteri Hivatal-
nál (8640 Fonyód, Fõ u. 19.) a 13. sz. irodában történõ át-
adással.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelõ pályázatot
benyújtók az elõértékelés után személyes meghallgatáson
vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és az interjún
tapasztaltak alapján történik a kiválasztás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 22.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely
szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2008. február 8.,
– www.fonyod.hu – 2008. február 8.,
– Városi Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblája – 2008.

február 8.

Fonyód Város Polgármesteri Hivatala
(8640 Fonyód, Fõ u. 19.)

pályázatot hirdet
pénzügyi osztály

pénzügyi ügyintézõ munkakörének betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony (6 hónap próbaidõ kiköté-
sével).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8640 Fonyód,

Fõ u. 19.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:

1. melléklet II.2. pontban a II. besorolási osztályban
meghatározott képesítés.

Ellátandó feladatok: pénzügyi ügyintézés.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: kis

értékû tárgyi eszközök, személyi eszközök nyilvántartása,
a leltározási munkák elõkészítése, önkormányzati lakás-
építési hitelek ügyintézése, bérlemények, lakbérek, bérleti
díjak nyilvántartása, hátralékok kezelése, kapcsolattartás a
vagyongazdálkodói ügyintézõvel, negyedéves, éves beru-
házási jelentés elkészítése, nyomtatvány, irodaszer beszer-
zése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, valamint az illetménykiegészítés 10%, és Fonyód
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének mindenkori
költségvetési rendeletében megállapított juttatásokra vo-
natkozó rendelkezések az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
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– középfokú iskolai végzettség: középiskolai végzett-
ség és közgazdasági szakképzettség, vagy középiskolai
végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakké-
pesítés, gazdasági elemzõ és szakstatisztikus ügyintézõ,
banki ügyintézõ szakképesítés,

– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

Elvárt kompetenciák:
– magas szintû írásbeli és szóbeli kifejezõkészség,
– gyors és folyamatos tanulási képesség,
– önálló munkavégzés,
– kapcsolattartási képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkérésérõl
szóló postai feladószelvény másolata,

– hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagot az eljá-
rásban részt vevõk megismerhessék.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör 2008. április 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 10. 16 óra.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Szabóné Lukács Márta nyújt a 06 (85) 562-989-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Városi Polgármesteri

Hivatal címére történõ megküldésével (8640 Fonyód,
Fõ u. 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését: „Pénzügyi ügyintézõ”,

– vagy személyesen a Városi Polgármesteri Hivatal-
nál (8640 Fonyód, Fõ u. 19.) a 13. sz. irodában történõ át-
adással.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelõ pályázatot
benyújtók az elõértékelés után személyes meghallgatáson
vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és az interjún
tapasztaltak alapján történik a kiválasztás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 22.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely

szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2008. február 15.,
– www.fonyod.hu – 2008. február 15.,
– Városi Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblája – 2008.

február 15.

Fonyód Város Polgármesteri Hivatala
(8640 Fonyód, Fõ u. 19.)

pályázatot hirdet
hatósági osztály

ügykezelõ munkakörének betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony (6 hónap próbaidõ kiköté-
sével).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8640 Fonyód,

Fõ u. 19.

Ellátandó feladatok: iktatás, ügyiratkezelés.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: ügy-
iratok iktatása, irattározása, selejtezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény, valamint az illetménykiegészítés 10%, és Fonyód
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének mindenkori
költségvetési rendeletében megállapított juttatásokra vo-
natkozó rendelkezések az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középfokú iskolai végzettség: gyors- és gépírói szak-

képzettség,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– ügykezelõi alapvizsga.

Elvárt kompetenciák:
– önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
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– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkérésérõl
szóló postai feladószelvény másolata.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör 2008. április 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 10. 16 óra.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Szabóné Lukács Márta nyújt a 06 (85) 562-989-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Városi Polgármesteri

Hivatal címére történõ megküldésével (8640 Fonyód,
Fõ u. 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését: „Ügykezelõ”,

– vagy személyesen a Városi Polgármesteri Hivatal-
nál (8640 Fonyód, Fõ u. 19.) a 13. sz. irodában történõ át-
adással.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelõ pályázatot
benyújtók az elõértékelés után gyakorlati tudás felmérésén
vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a gyakorlati
felmérés eredménye alapján történik a kiválasztás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 22.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely

szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu – 2008. február 15.,
– www.fonyod.hu – 2008. február 15.,
– Városi Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblája – 2008.

február 15.

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete
pályázatot hirdet

az ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi
Kistérségi Intézet

kistérségi tiszti fõorvosi munkakör betöltésére

A pályázati felhívást kiíró adatai:
– neve: ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete,
– címe: 7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.

A pályázat kiírását kötelezõvé tevõ jogszabály megjelö-
lése: 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselõk jogállá-
sáról.

A meghirdetett állás adatai:
– közigazgatási szerv neve: ÁNTSZ Szekszárdi, Bony-

hádi, Paksi Kistérségi Intézete,
– címe: 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.,
– feladatkör/munkakör megnevezése: kistérségi tiszti

fõorvos.

Az ellátandó feladatok fõbb jellemzõi:
Az ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi In-

tézete kistérségi tiszti fõorvosi feladatainak ellátása.

Az állás betöltésének feltételei:
A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek
(magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási felté-
telek:

– egyetemi szintû általános orvosi vagy higiénikus or-
vosi, vagy fogorvosi szakképzettség és szakorvosi képe-
sítés,

– legalább 5 éves szakmai és 5 éves vezetõi gyakorlat.

Az állás elnyerésénél elõnyt jelent:
– közegészségtan-járványtan vagy megelõzõ orvostan-

népegészségtan szakvizsga,
– közigazgatási szakvizsga,
– idegen nyelv ismerete.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: a Ktv. 31. §
(10) bekezdése szerint 6 évre szóló határozott idejû kine-
vezés.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. elõírásai szerint.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázati kérelmet,
– szakmai programot és részletes fényképes, szakmai

önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt (ha a pályázó erkölcsi bizo-

nyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az errõl szóló
igazolást),

– az okleveleket, bizonyítványokat másolatban,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történt megjelenésétõl (2008. február 20.) számí-
tott 15. nap.
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A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallga-
tás után bizottsági döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõ lejártát követõ 15 napon belül. A pá-
lyázat eredményérõl az elbírálást követõ 15 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, az ÁNTSZ Dél-dunántúli
Regionális Intézethez címezve, az ÁNTSZ Dél-dunántúli
Regionális Intézete Humánpolitikai osztályára kell be-
nyújtani egy példányban (7400 Kaposvár, Fodor J. tér 1.).
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat kistérségi tiszti
fõorvosi munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
dr. Horváth Balázs humánpolitikai osztályvezetõ, címe:
Kaposvár, Fodor J. tér 1., telefon: 06 (82) 528-400, 06 (72)
514-940.

Bátaszék Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

irodavezetõi feladatok ellátása mellett

Ellátandó feladatok:
– a szervezési, hatósági és okmányiroda, valamint a

gyámhivatal vezetése,
– önkormányzati döntések elõkészítése, a hatósági fel-

adatok ellenõrzése,
– a Ptk. alapján az önkormányzatot érintõ feladatok el-

látása,
– szabálysértési ügyintézés,
– a jegyzõ által a hatáskörébe utalt egyéb feladatok.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

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

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, mely alól a kép-
viselõ-testület a Ktv. 8. § (4) bekezdése szerint felmentést
adhat, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
(a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes körûen
közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat
alapján adott mentesítés, és

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni szükséges:
– fényképpel ellátott, szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyilvános ülé-
sen való tárgyaláshoz hozzájárul-e vagy sem.

Az illetményre és egyéb juttatásra vonatkozó tájékoz-
tatás:

Javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény, a hatályos vonatkozó helyi önkor-
mányzati rendelet, valamint Bátaszék város jegyzõje
6/2003. (V. 20.) számú utasítása alapján.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

való megjelenést (2008. február 20.) követõ 15. nap.
A pályázatot Bátaszék város jegyzõjéhez címezve kell

benyújtani. Cím: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. A postai
úton érkezõ pályázatokon kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi
pályázat”.

A pályázat elbírálási rendje, határideje:
A pályázat a benyújtására meghatározott határidõt kö-

vetõ képviselõ-testületi ülésen – az ügyrendi és jogi bi-
zottság véleményezése és Bátaszék város jegyzõjének ja-
vaslata alapján – kerül elbírálásra.

A kinevezés 2008. március 15-étõl – 6 hónap próbaidõ
kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázattal kapcsolatos további információ a (74)
491-958-as telefonszámon Bátaszék város jegyzõjétõl kér-
hetõ.

Békés város jegyzõje
pályázatot ír ki

Békés Város Polgármesteri Hivatalába
építéshatósági ügyintézõi álláshelyre

Ellátandó feladat: kiemelt építéshatósági ügyek döntés-
re való elõkészítése, végrehajtása.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ-
vel, teljes munkaidõvel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség, ezekkel egyenértékû-
nek elismert végzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási tapasztalat,
– közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

1148 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/9. szám



A pályázathoz mellékelni kell:
– motivációs levelet, szakmai önéletrajzot, végzettsé-

get igazoló oklevelek másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatko-

zatot.

Illetmény és egyéb juttatások: az 1992. évi XXIII. tör-
vény rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl (2008. február 20.) számított 15. nap.

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

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-

natkozó elõírások: személyesen vagy postai úton Békés
Város Polgármesteri Hivatalánál (5630 Békés, Petõfi
u. 2.), dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyzõnek cí-
mezve.

A jegyzõ értékeli a pályázatot, ennek függvényében
személyes meghallgatásra is sor kerülhet.

A pályázók a pályázat eredményérõl az elbírálást köve-
tõen értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázókat ér-
tesítjük, benyújtott anyagát visszaküldjük.

Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Az állás betölthetõ a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben (Ötv.), valamint a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
(Ktv.) foglaltak alapján.

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

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vo-
natkozó szakmai elképzeléseit,

– a végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) hiteles máso-
latát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat tar-

talmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában
részt vevõk általi megismeréséhez hozzájárul, illetve kí-
vánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tar-
tását.

Ellátandó feladatok: a polgármesteri hivatal vezetése,
az Ötv. és további jogszabályok által a jegyzõi feladat- és
hatáskörbe utalt feladatok ellátása.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. február 20.) számított
15. nap 16 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának módja: írásbeli pályázat alap-
ján, testületi ülésen történõ személyes meghallgatást köve-
tõen a döntést a képviselõ-testület hozza meg. Az elbírálás
elõtt a pályázatokat a testület által létrehozott bizottság
vizsgálja abból a szempontból, hogy azok a pályázati felté-
teleknek megfelelnek-e.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell el-
látni. A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.,
Dombóvár Város Önkormányzatának 37/2003. (XI. 25.)
rendelete, valamint a polgármesteri hivatal Közszolgálati
szabályzata alapján történik. Igény esetén szolgálati lakás
biztosítható.

A pályázatokat Dombóvár város polgármesteréhez kell
benyújtani személyesen vagy postai úton, lezárt boríték-
ban. Cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat jegyzõi munkakörre”.

A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A pályá-
zatok kezelése bizalmasan történik, a pályázatok a döntést
követõen – a pályázatot elnyerõ személy kivételével – a
pályázóknak visszaküldésre kerülnek az eredményrõl való
tájékoztatással egyidejûleg.

A pályázattal kapcsolatban további információ Szabó
Loránd polgármestertõl kérhetõ a fenti címen, illetve a
(74) 564-500-as telefonszámon.
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Emõd Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

kiemelt építésügyi hatósági ügyintézõ munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség a

köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendeletnek megfelelõen,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

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

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 8.

A pályázatot írásban vagy személyesen az alábbi címre
kell benyújtani: Emõd Város Önkormányzatának jegy-
zõje, 3432 Emõd, Kossuth tér 1.

Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
pályázatot hirdet

2 fõ építésigazgatási hatósági ügyintézõ munkakör
betöltésére

Ellátandó feladatok:
– másodfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása: te-

lekalakítással, építési, fennmaradási, használatbavételi en-
gedélyezéssel, építésügyi bírsággal kapcsolatos fellebbe-
zések elbírálása,

– az elsõfokú építéshatóságoknál felügyeleti ellenõrzé-
sek lefolytatása, felügyeleti eljárások,

– önkormányzati rendeletek véleményezésében való
közremûködés,

– panaszok kivizsgálása.

Munkavégzés helye: Debrecen 1 fõ, Szolnok 1 fõ.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai színtû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenér-
tékûnek elismert végzettség és szakmai gyakorlat az épí-
tésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és

mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet szerint,

– B kategóriás jogosítvány.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– felhasználói szintû PC-ismeret.

A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– felsõfokú végzettséget igazoló diploma hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint, egyéb juttatások a hivatal közszol-
gálati szabályzata alapján.

Az állások betöltésének idõpontja: az elbírálást köve-
tõen azonnal.

Kinevezés: határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõvel.

Benyújtási határidõ:

2008. február 29.

Az eljárás menete: a pályázókat 3 fõs elõkészítõ bizott-
ság hallgatja meg, a pályázó tájékoztatást kap az általa el-
ért eredményrõl. Kinevezést csak az kaphat, aki érvényes
pályázattal rendelkezik.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtásra
elõírt határidõt követõ 15 napon belül.

A benyújtás helye: Lovas Bálint építési osztályvezetõ,
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal, 4024 Deb-
recen, Piac u. 54., tel.: (52) 507-588, fax: (52) 507-585.

Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
pályázatot hirdet

3 fõ építésfelügyeleti hatósági ügyintézõ munkakör
betöltésére, határozatlan idõre

Ellátandó feladatok:
– az építtetõ bejelentésének vizsgálata az építõipari ki-

vitelezési munkák tervezett megkezdésérõl,
– építésfelügyeleti ellenõrzés a hivatal illetékességi te-

rületén,
– a szükséges hatósági intézkedés megtétele.

Munkavégzés helye: Debrecen 1 fõ, Nyíregyháza 1 fõ,
Szolnok 1 fõ.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
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– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-
tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai színtû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenér-
tékûnek elismert végzettség és szakmai gyakorlat az épí-
tésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és
mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet szerint,

– B kategóriás jogosítvány.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– felhasználói szintû PC-ismeret.

A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– felsõfokú végzettséget igazoló diploma hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumokat.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint, egyéb juttatások a hivatal közszol-
gálati szabályzata alapján.

Állások betöltésének idõpontja: az elbírálást követõen
azonnal.

Kinevezés: határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõvel.

Benyújtási határidõ:

2008. február 29.

Az eljárás menete: a pályázókat 3 fõs elõkészítõ bizott-
ság hallgatja meg, a pályázó tájékoztatást kap az általa el-
ért eredményrõl. Kinevezést csak az kaphat, aki érvényes
pályázattal rendelkezik.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtásra
elõírt határidõt követõ 15 napon belül.

A benyújtás helye: Lovas Bálint építési osztályvezetõ,
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal, 4024 Deb-
recen, Piac u. 54., tel.: (52) 507-588, fax: (52) 507-585.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
2 fõ jogi elõadó álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– elsõsorban hódmezõvásárhelyi lakos,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál általános jogi fel-
adatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) Közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. február 20.) követõ 15. nap déli 12 óráig történõ
megérkezése.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
számviteli vezetõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– pénzügyi és számviteli fõiskolai végzettség állam-

háztartás szakon,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– önkormányzati vagy költségvetési szervnél szerzett

gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

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

– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján
számviteli csoportvezetõi feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) Közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. február 20.) követõ 15. nap déli 12 óráig történõ
megérkezése.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
adóügyintézõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– pénzügyi és számviteli fõiskolai vagy igazgatásszer-

vezõ vagy közgazdász vagy jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– elsõsorban hódmezõvásárhelyi lakos,
– közigazgatási szakvizsga.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál közre-
mûködés a helyi adókról szóló rendeletek kidolgozásában,

az adózási fegyelem nyomon követése, kapcsolattartás a
közgyûlés bizottságaival és a hivatal szervezeti egysé-
geivel.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) Közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

Egyéb: a kinevezés határozott idõre, helyettesítés céljá-
ból történik.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. február 20.) követõ 15. nap déli 12 óráig történõ
megérkezése.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
belvízvédelmi elõadó álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú szakirányú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– elsõsorban hódmezõvásárhelyi lakos,
– felsõfokú szakirányú végzettség,
– építõmérnök, vízgazdálkodási mérnök vagy mélyépí-

tõ mérnök végzettség,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál szakirányú feladatok
ellátása.
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Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) Közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. február 20.) követõ 15. nap déli 12 óráig történõ
megérkezése.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
közterület-fenntartási elõadó álláshely

betöltésére

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú szakirányú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– elsõsorban hódmezõvásárhelyi lakos,
– felsõfokú szakirányú végzettség,
– építõmérnök, közlekedésmérnök vagy mélyépítõ

mérnök végzettség,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

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

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál szakirányú feladatok
ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (XII. 2.) Közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. február 20.) követõ 15. nap déli 12 óráig történõ
megérkezése.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Kiskunlacháza Nagyközség és Áporka Község
Körjegyzõségének körjegyzõje

pályázatot hirdet
a körjegyzõség kiskunlacházi hivatalába

pénzügyi ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– szakirányú középfokú végzettség,
– közigazgatásban eltöltött gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

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

Ellátandó munkakör: pénzügyi igazgatási feladatok.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.

A munkáltató eredményes pályáztatás esetén a kineve-
zéskor 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. február 20.) számított
15. nap.

A pályázatot zárt borítékban Kiskunlacháza Nagyköz-
ség Önkormányzata jegyzõjéhez kell benyújtani, cím:
2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1. A borítékra kérjük
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ráírni: „Pályázat pénzügyi ügyintézõi munkakör betölté-
sére”.

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

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Szarvákné

dr. Garai Ágnes körjegyzõnél a 06 (24) 519-830-as tele-
fonszámon.

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére

a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 10. § alapján.

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

szerint,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevélmásolatot,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben való megjelenést (2008. február 20.) követõ 15. nap.

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló
kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével, 2008. már-
cius16-ától tölthetõ be.

A pályázatot zárt borítékban, „Pénzügyi osztályvezetõi
munkakör” megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím:
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Tel.: 06 (28) 507-132.

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.

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

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

belsõ ellenõr munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A hivatal belsõ ellenõrzési feladatainak ellátása a több-

ször módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (Ber.)
elõírásai szerint.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazda-

sági, jogi, államigazgatási), vagy
– más felsõfokú iskolai végzettség mellett a következõ

képesítések valamelyikének megléte:
= okleveles pénzügyi revizori,
= pénzügyi-számviteli szakellenõri,
= okleveles könyvvizsgálói,
= költségvetési ellenõri,
= mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû

képesítés,
= a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének ok-

leveles belsõ ellenõri képesítése,
= okleveles informatikai rendszerellenõr,
= közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szak-

értõ,
– valamint a fentiekben meghatározott képzettség és

képesítés mellett legalább kétéves munkaviszony, köz-
tisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos
állományú szolgálati viszony megléte ellenõrzési, költség-
vetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben,

– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek.

Elõnyt jelent:
– költségvetési szervnél szerzett belsõ ellenõrzési ta-

pasztalat,
– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-

mert középfokú nyelvvizsga,
– FÓKUSZ integrált ügyviteli, pénzügyi-számviteli

rendszer ismerete.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

mai elképzelését,
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– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-
rásban részt vevõk megismerhetik.

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

A munkavégzés helye: az MKEH székhelyén (1024 Bu-
dapest, Margit krt. 85.), illetve az ellenõrzések függvényé-
ben esetenként a hivatal egyéb budapesti és vidéki hatósá-
gainál, kirendeltségeinél.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. február 20.) követõ
10 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. március 3-án.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereske-

delmi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai osztályára
(1024 Budapest, Margit krt. 85. I. em. 103. szoba) három
példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltün-
tetni: „Pályázat belsõ ellenõr munkakörre”.

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

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Az MKEH Belsõ Ellenõrzési osztályának vezetõjénél te-

lefonon vagy e-mailben (336-7340, czako@mkeh.gov.hu).
A pályázati felhívás a hivatal honlapján (www.mkeh.hu)

is megtekinthetõ.

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

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

metrológus munkakör betöltésére

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

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

A hitelesítés során végzett mérésekrõl jegyzõkönyvek
felvétele, megfelelõség esetén bizonyítvány kiállítása.

Adatbázisok kezelése.

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

szóló) törvénybõl adódó elsõfokú hatósági feladatok ellá-
tása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– mûszaki (gépész vagy villamos) felsõfokú iskolai

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

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

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

mert középfokú nyelvvizsga.

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

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

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

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

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

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. február 20.) követõ
10 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. március 3.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

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

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

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Az MKEH Debreceni Mérésügyi és Mûszaki Bizton-

sági Hatóságon (Debrecen, Wesselényi u. 37–39.) szemé-
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lyesen vagy a 06 (52) 531-480-as, a (30) 400-4629-es tele-
fonszámon, Abafalvi Károlynál. A pályázati felhívás a hi-
vatal honlapján (www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.

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

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

koordinációs referens munkakör betöltésére

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

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

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

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

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

– Kapcsolatot tart a fõosztályvezetõ által megjelölt in-
tézetekkel, intézményekkel, illetve a társosztályokkal.

– Javaslatot tesz szakirodalom közlönyök, újságok, fo-
lyóiratok, beszerzésére.

– Titkársági feladatokat lát el.

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

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

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

– angol nyelvbõl államilag elismert legalább közép-
fokú nyelvvizsga.

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

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

tensi szakmai gyakorlat.

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

fényképes önéletrajzot,

– motivációs levelet, a megpályázott munkakörrel kap-
csolatos rövid szakmai elképzelését,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt,

– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet
tanúsító okiratok másolatát,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-
rásban részt vevõk megismerhetik.

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

A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Margit körút 85.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. február 20.) követõ
10 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. március 3.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Koordinációs és Humánpo-
litikai fõosztályának címezve (1024 Budapest, Margit
körút 85.) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat koordinációs referens mun-
kakörre”.

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

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
Az MKEH Koordinációs és Humánpolitikai fõosztá-

lyon (1024 Budapest, Margit körút 85.) vagy a 06 (1)
336-7327-es, 06 (1) 336-7392-es telefonszámon. A pályá-
zati felhívás a hivatal honlapján (www.mkeh.hu) is megte-
kinthetõ.

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

határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyba
pályázatot hirdet

vállalkozási export-import ügyek referense munkakör
betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése: a kontingentált vál-
lalkozási export, illetve a vállalkozási import engedélye-
zését szabályozó jogszabályok végrehajtásával kapcsola-
tos feladatok ellátása: hatósági ügyek intézése, irat- és
adatkezelés, kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal,
szakmai érdekképviseletekkel, ellenõrzések végzése.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– közgazdasági, vagy mûszaki szakmacsoport felsõ-

fokú intézményében szerzett egyetemi vagy fõiskolai vég-
zettség, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– legalább középfokú németnyelv-vizsga,
– jó problémakezelõ és kommunikációs képesség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret és gya-

korlat.

Elõnyt jelent:
– angol vagy francia nyelvbõl államilag elismert kö-

zépfokú nyelvvizsga,
– közigazgatási, különösen ügyintézõi munkakörben

szerzett gyakorlat,
– a munkakörnek megfelelõ közigazgatási szakvizsga.

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

fényképes önéletrajzot,
– motivációs levelet, a megpályázott munkakörrel kap-

csolatos rövid szakmai elképzelését,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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

A munkavégzés helye: Magyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatal, 1024 Budapest, Margit krt. 85.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. február 20.) követõ
10 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. március 3.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai osztályára
(1024 Budapest, Margit krt. 85.) három példányban kell
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat vál-
lalkozási export-import ügyek referense munkakörre”.

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

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

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Külön-

leges Engedélyezési osztályán (1024 Budapest, Mar-
git krt. 85.) személyesen vagy a 06 (1) 336-7333-as tele-
fonszámon. A pályázati felhívás a hivatal honlapján
(www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
alapító okirata
2007. október

A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (a továbbiakban:
intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján
az alábbi alapító okiratot adom ki.

Az intézmény jogelõdje az 1880-ban alakult Országos
Magyar Királyi Iparmûvészeti Iskola, amely 1946-tól
Iparmûvészeti Akadémiaként mûködött. A mûvészeti fõis-
koláknak egyetemi jellegû fõiskolákká átszervezésérõl
szóló 1971. évi 20. sz. tvr. egyetemi jellegû fõiskolának,
a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl
szóló 1986. évi 13. sz. tvr. pedig egyetemnek nyilvánított.
Az egyetem a felsõoktatási intézményhálózat átalakításá-
ról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-
vény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény alapján
2000. január 1-jétõl Magyar Iparmûvészeti Egyetem elne-
vezéssel mûködött. Jelenlegi nevét a 2005. CXXXIX. tör-
vény állapította meg, 2006. március 1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Moholy-Nagy Mûvé-
szeti Egyetem.

Rövidített megnevezése: MOME.
Angol nyelvû megnevezése: Moholy-Nagy University

of Art and Design, Budapest.
Német nyelvû megnevezése: Moholy-Nagy Universität

für Kunst und Design, Budapest.
Francia nyelvû megnevezése: Moholy-Nagy Université

d’Art et de Design, Budapest.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.
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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: 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhe-

lyei: nincs az intézménynek.

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: 803119

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, egységes, osz-
tatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytat-
hat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó
rendszerben egyetemi szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõ-
oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– A képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyeket
(galériát, mûhelyeket) tart fenn.

– 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 hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészíté-
séhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést
végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és mûhelyszolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális
és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatá-
sokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges
életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.

– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottakkal kapcso-
latos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:

80.30 felsõoktatás,

80.4 felnõtt- és egyéb oktatás,

80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,

72.30 adatfeldolgozás,

72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,

73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,

73.20 humán kutatás, fejlesztés,

85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,

92.31 alkotó- és elõadó-mûvészet,

92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,

92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség

védelme,

92.61 sportlétesítmény mûködtetése.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– mûvészet;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: mûvészet.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen: nincs az intézménynek.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:

– mûvészetek (iparmûvészet, építõmûvészet).

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõál-
lítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
tások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi ven-
déglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást
szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása).

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
egyetem vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként intézet, intézeti tanszék, önálló tan-
szék mûködik.

9.2. Az intézményben könyvtár, galéria és kollégiumi
feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, gazda-
sági hivatalt, valamint belsõ ellenõrzési feladatot ellátó
funkcionális szervezeti egységet tart fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:

10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,
melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 370255/2002/0120.
számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: az egyetem nem rendelkezik a tulajdonában lévõ va-
gyonnal.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 2. számú melléklet szerint.
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11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 1000 fõ, amely számított hallgatói
létszámként 737 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 dokumentu-
mai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 15237-19/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. október 31.

(29022-4/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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ÁLLAMI VAGYON HASZNOSÍTÁSA

Pályázati felhívás
a Magyar Államot illetõ halászati jog hasznosítására

A Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati osztálya
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 46. § (3) bekezdése alapján a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter megbízásából pályázatot hirdet

a Kebele-patak

magyarországi szakaszának Magyar Államot illetõ halászati jogának hasznosítására.

A pályázaton természetes és jogi személyek vehetnek részt.

A pályázatok részletes kiírását, térképi anyagát, valamint jogszabályi feltételrendszerét tartalmazó dokumentum
10 000 Ft díj ellenében vehetõ át a Zala Megyei MGSZH Földmûvelésügyi Igazgatóságán, 8900 Zalaegerszeg, Bíró
Márton u. 38., telefon: (92) 550-571, (92) 321-440, (92) 324-678. Ügyintézõ: Ernszt Tamás halászati és vadászati fõfel-
ügyelõ.

A pályázat benyújtásának helye: Zala Megyei MGSZH Földmûvelésügyi Igazgatósága.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 14.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztõ, Kutatási és Oktatási Szabadelvû Alapítvány

2005–2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl (0749)

Az Állami Számvevõszék befejezte a Szabó Miklós Szabadelvû Tudományos, Ismeretterjesztõ, Kutatási és Oktatási
Szabadelvû Alapítvány 2005–2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzését. A kuratórium az ellenõrzött idõ-
szakban törvényesen mûködött, az alapítvány vagyonkezelését és a gazdálkodást érintõ döntéseit a 2005–2006. években
az alapító okiratában elõírtak szerinti határozatképes ülésen hozta meg. A határozatok tára a határozatok tartalmát, idõ-
pontját tartalmazta, de az alapító okirattól eltérõen nem tartalmazta a döntést támogatók, ellenzõk arányát, személyét.
A korábbi ellenõrzés alapján tett ÁSZ-javaslatoktól eltérõen az alapító okiratot az alapító nem módosította, így az to-
vábbra sem tartalmazta a kuratóriumi határozat érvényességéhez elõírt szavazati arányt. A kuratórium az ellenõrzött
években az alapítvány költségvetéseit elkészíttette, határozattal elfogadta. A korábbi ellenõrzés javaslataival összhang-
ban a kuratórium a határozatait 2006-tól a támogatási összeg megjelölésével hozta meg. A képviseleti és a bankszámla
feletti rendelkezési jog alapító okiratbeli szabályozása megfelelt a Ptk.-ban foglaltaknak. Az alapítvány a képviseleti jog
gyakorlása során betartotta az alapító okiratban foglalt szabályokat, a képviseleti jogot az alapítvány ügyvezetõ igazga-
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tója gyakorolta. A banki aláírási címpéldány az alapító okiratban meghatározottakkal nem volt összhangban, mivel azon
az alapító által fel nem jogosított személy is szerepelt.

Az ellenõrzött években az alapítvány összes bevétele 220 955 ezer Ft volt, ennek 97,6%-át a központi költségvetési tá-
mogatás, 2,4%-át a pénzügyi és egyéb bevételei tették ki. Az alapítvány által kapott költségvetési támogatás összege az
ellenõrzött években megfelelt a párttörvényben meghatározott mértékû alap-, és mandátumarányos kiegészítõ támogatás
együttes értékének. Eseti támogatásban az alapítvány nem részesült. Az alapítvány a 2005–2006. években a bevételei és
az elõzõ évekrõl áthozott maradványa terhére a cél szerinti tevékenységével és mûködésével kapcsolatban költségként és
ráfordításként összesen 283 362 ezer Ft-ot számolt el. Az alapítvány céljait egyrészt a kuratórium által megítélt, tovább-
adott támogatások útján, másrészt saját szervezeti keretei között végzett tevékenységével valósította meg.

A kuratórium az alapító okiratban megfogalmazott célokkal összhangban nyújtott támogatást pályázati úton, egyedi
kérelmekre, kuratóriumi kezdeményezésre szervezeteknek és magánszemélyeknek különféle programok (rendezvény,
kutatási tevékenység, kiadvány, könyv- és lapkiadás stb.) megvalósításához. A kuratórium az alapító okirattal összhang-
ban a támogatásokról határozattal döntött. A támogatás rendszere a 2006. évtõl szabályozott volt, de a szabályzat nem
határozta meg, hogy az elszámolások ellenõrzése és elfogadása kinek a feladata. A támogatottakkal az alapítvány képvi-
selõje támogatási szerzõdést kötött, melyben rögzítették a támogatás célját, a felhasználás és elszámolás határidejét, az
elszámolási kötelezettséget. A támogatások felhasználása az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelõen tör-
tént. Az ellenõrzött idõszakban a támogatásokkal a támogatottak 16,1%-a nem, vagy csak részben számolt csak el a hely-
színi ellenõrzés lezárásáig. Ehhez hozzájárult az, hogy a támogatási szerzõdés nem írt elõ a késedelmes elszámolás miatt
szankciót. A kuratórium határozattal döntött az alapítvány saját szervezeti keretein belül végzett tevékenységekrõl, azok
az alapító okirat céljaival összhangban álltak. A cél szerinti tevékenységekre vonatkozóan az alapítvány képviseletében
az ügyvezetõ igazgató a határozattal összhangban álló szerzõdést kötött.

Az alapítvány a jogszabályban elõírt számviteli szabályzatokkal rendelkezett, azokat az ellenõrzött idõszakban módo-
sította, de a korábbi ellenõrzés javaslatait csak részben vette figyelembe. A szabályzatok nem teljeskörûen, és nem az
alapítványi sajátosságok figyelembevételével szabályozták a számviteli elszámolás rendjét, továbbá elõírásaik nem ér-
vényesültek maradéktalanul a gyakorlatban, mindezek a könyvvezetési és az egyszerûsített éves beszámoló összeállítása
során elkövetett hibákhoz vezettek.

Az alapítvány az ellenõrzött idõszakban beszámolókészítési kötelezettségének eleget tett, a kettõs könyvviteli rend-
szernek megfelelõ egyszerûsített éves beszámolókat a kuratórium határozattal elfogadta. Az alapítvány az éves beszá-
molók elkészítése és könyvvezetése során 2005. évben a valódiság, 2006. évben a valódiság és lényegesség kivételével
érvényesítette a számviteli alapelveket. A honlaphoz kapcsolódó kiadások immateriális javak közti nyilvántartása he-
lyett igénybe vett szolgáltatásként való téves elszámolása miatt, az éves beszámolóban feltárt hiba mértéke a 2005. évben
(bevételek 0,4%-a) nem érte el, a 2006. évben (bevételek 5,2%-a) azonban meghaladta a lényegességi szint (bevételek
2%-a) mértékét, továbbá az alapítvány számviteli politikájában meghatározott jelentõs összegû hiba határát. Az ellenõr-
zés megállapításai alapján az alapítvány a 2006. évre vonatkozóan a lényegességi szintet érintõ hibát helyesbítette. A ku-
ratórium a módosított beszámolót határozattal elfogadta. Az alapítvány egyszerûsített éves beszámolójának adatai a fõ-
könyvi kivonatból levezethetõk, a mérleg tételei leltárakkal alátámasztottak. A házipénztári nyilvántartás során a bi-
zonylati elv és fegyelem szabályai sérültek, mert az ellenõrzött idõszakban a forint pénztári nyilvántartás vezetése során
a tételek 6,3%-ánál a kifizetés tényleges idõpontja, sorrendje eltért a pénztári bizonylatokon feltüntetett dátumtól, hibás
sorrendben került a pénztárjelentésbe, továbbá a valutaforgalomról pénztári bizonylat nem került kiállításra, a pénzmoz-
gást csak fõkönyvi nyilvántartásban rögzítették, jogosulatlan kifizetés nem volt.

Az alapítvány, mint munkáltató, eleget tett a személyi jövedelemadóról, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magán-
nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, az egészségügyi hozzájárulásról és az adózás rendjérõl
szóló hatályos törvényi elõírásoknak. Vezette a jogszabályok által elõírt munkáltatói és a kifizetõi feladatokhoz rendelt
nyilvántartásokat, ellátta az elõírt adatszolgáltatási kötelezettségét. Levonta a kifizetett bér- és bérjellegû jövedelmekbõl
a magánszemélyeket terhelõ levonásokat, a központi költségvetéssel szembeni bevallási és befizetési kötelezettségét ha-
táridõre teljesítette.

Az ellenõrzés személyi feltételei nem voltak biztosítottak, mivel az alapító nem jelölt ki a kuratórium ellenõrzésére jo-
gosult szervet, a kuratórium nem bízott meg könyvvizsgálót az egyszerûsített éves beszámolók ellenõrzésével és hitele-
sítésével, a vezetõi ellenõrzést nem szabályozta. Az alapítvány és a megbízott könyvelõ cég közötti szerzõdés az alapít-
vány ellenõrzési jogosultságát nem kötötte ki. A folyamatba épített, elõzetes és utólagos ellenõrzés csak részben mûkö-
dött, nem volt zárt rendszerû, mivel a támogatási döntések végrehajtását, a pénztárat a 2005–2006. években nem ellen-
õrizték. Az ellenõrzési hiányosságok hozzájárultak a számviteli szabályzatokban foglaltaktól eltérõ gyakorlat alkalma-
zásához, a könyvvezetés és a beszámoló összeállítása során feltárt, a lényegességi szintet meghaladó hibához.
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A kuratóriumnak javasoltuk a belsõ szabályzatok felülvizsgálatát, valamint a belsõ ellenõrzési rendszer kialakítását, a
könyvvezetésben és az éves beszámoló összeállításánál a számviteli alapelvek maradéktalan érvényesítését, a bizonylati
elv és fegyelem betartatását. Javasoltuk továbbá, hogy módosítsa a banki aláírásra bejelentettek körét az alapító okirat
elõírásainak megfelelõen.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei

I.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a Kulturális Közlöny 2007. novem-
ber 15. napján megjelent 21. számában pályázati felhívást tett közzé a Nyíregyháza 100,5 MHz körzeti rádiófrekvencia
hasznosítására. A pályázati felhívás 6.1. pontja szerinti beadási határnapon 2007. december 27-én az alábbi pályázati
ajánlatok érkeztek a testülethez:

Pályázó neve Pályázó címe

1. Nyíregyházi Fõiskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

2. FM-4 Rádió Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 7.

3. Európa Rádió Kht. 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.

4. Hír FM Kft. Konzorcium 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 8/C fszt. 21.

5. Lokomotív Rádió Kft. 4025 Debercen, Hatvan u. 12–14.

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a Kulturális Közlöny 2007. novem-
ber 28. napján megjelent 22. számában pályázati felhívást tett közzé a helyi rádiófrekvenciák hasznosítására Esztergom
97,4 MHz és Solt 94,1 MHz telephelyek tekintetében. A pályázati felhívás 6.1. pontja szerinti beadási határnapon 2007.
december 28-án az alábbi pályázati ajánlatok érkeztek a testülethez:

Pályázó neve Pályázó címe Telephely

1. Bakád Kft. 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97. Esztergom 97,4

2. FM-4 Rádió Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 7. Esztergom 97,4

3. Radofeszt Produkció Kft. 7400 Kaposvár, Arany J. u. 97. Solt 94,1

4. Gong Rádió Kft. 6000 Kecskemét, Petõfi Sándor u. 1/B Solt 94,1
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III.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) be-
kezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatá-
sokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján

pályázati felhívást bocsát ki

nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatói és közmûsor-szolgáltatói mûködést biztosító technikai háttér kialakítá-
sának támogatására.

A jelen eljárásban az elsõ beadási határnap 2007. február 20-a, minden további forduló beadási határnapja tárgyhó
20. napja.

A pályázati felhívás és a kötelezõ mellékletei átvehetõk a Mûsorszolgáltatási Alapnál (Fontana Irodaház, 1052 Buda-
pest, Váci u. 16/B, IV. emelet, telefon: 327-2020) hétfõtõl csütörtökig 9 és 17, pénteken 9 és 14 óra között, valamint
megtalálhatók a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján (http://www.alap.ortt.hu).

IV.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának (2) be-
kezdése alapján 2007. március 10-én pályázati felhívást bocsátott ki a helyi vagy körzeti mûsorszolgáltatási jogosultság-
gal mûsorszolgáltatási szerzõdés vagy nyilvántartásba vétel alapján rendelkezõ televíziós mûsorszolgáltatók televíziós
A) közéleti magazinmûsor, B) televíziós hír-, sport- és kulturális magazinmûsorai készítésének támogatására.

A Testület 2008. január 16-ai döntésével a pályázati eljárást lezárta.

A kedvezményezetté nyilvánított pályázati kérelmekrõl részletes információ a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján
(http://alap.ortt.hu) található.

Pengõ Ferenc mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 2800/2007. (XII. 12.) számú határozatá-
val közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Pengõ Ferenc (5300 Karcag, Táncsics krt. 5–11.) mûsorszolgáltatót, amelynek
mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

Pengõ Ferenc mûsorszolgáltatási szabályzata a Karcag Televízió mûsorszolgáltatásra

1. Alapelvek
1.1. Pengõ Ferenc egyéni vállalkozó (székhelye: 5300 Karcag, Táncsics krt. 5–11., egyéni vállalkozói igazolványszá-

ma: EV – 805522 a továbbiakban: Karcag Tv vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez történt
bejelentkezés alapján végez mûsorszolgáltatást.

1.2. A tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.), a bejelentés-
ben foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alapján közmûsor-szolgáltatóként
folytatja. A Karcag Tv a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról a jelen szabály-
zatban rendelkezik.
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1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a Karcag Tv minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékeny-
ségre) irányuló, bármely, a Karcag Tv-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve. A szabályzat a
foglalkoztatási jogviszony, így különösen: a jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári Törvénykönyv alapján
kialakított megbízási, vállalkozási jogviszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok
2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A Karcag Tv mûsorszolgáltatása során különösen figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5. §) alatt

felsoroltak maradéktalan teljesülésére.
2.3. A Karcag Tv sugárzása során közszolgálati mûsorszámokat a fõmûsoridõben legalább 60 percben szolgáltat.

2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a Karcag Tv felelõsséggel nem tartozik. Lelkiisme-
reti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a Karcag Tv nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és
egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl.
A Karcag Tv híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ mun-
katársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A Karcag Tv burkolt, illetve
tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.

2.5. A Karcag Tv választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a társadalombiztosítási ön-
kormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorszolgáltatásban. Vá-
lasztási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag már elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.

2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, to-
vábbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Karcag Tv felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem be-
folyásolhatja a mûsor tartalmát, vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Karcag Tv a közérde-
kû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.

2.7. A Karcag Tv nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igény-
be vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A Karcag
Tv mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.

2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehe-
tõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõ-
szakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.

2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a Karcag Tv e jellegének a közzété-
telt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá egy mûsorszámoktól optikai vagy felismerhetõen, elkü-
lönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen megne-
vezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a Karcag Tv ellenszolgáltatást
nem kér. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg – a korlátozás nem vonatkozik az Rttv.
137. § szerinti közérdekû közleményre. Reklámot mûsorszámok között tesz közzé a Karcag Tv.

2.10. A mûsorszám támogatóját, a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támoga-
tott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti te-
vékenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. A Karcag Tv nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot,
amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai mûsorszám
nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ
mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint
az a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykeres-
kedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik a
gyógyszer termék, illetve a gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött tá-
mogatásra. A támogató megnevezésében (feltüntetett nevében) párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.

2.11. A Karcag Tv különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alap-
vetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A Karcag Tv rendszeresen, átfogóan, elfogulat-
lanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében
élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jel-
lemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ában
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nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A Karcag Tv biztosítja a mûsorszámok és a nézetek
sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk
széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.

A Karcag Tv különös figyelmet fordít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális
sokszínûség érvényesülésére, a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító
mûsorszámok bemutatására, a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek meg-
jelenítésére, az életkoruk, szellemi és lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos hely-
zetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, mûso-
rok fõmûsoridõben történõ bemutatására, az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét meg-
jelenítõ mûsorszámok bemutatására.

2.12. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorában sem haladhatja meg a hat percet.
A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtar-

tamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít.
Reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más
olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzéte-
hetõ.

Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltató mûsorszámát
nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója. A közszolgálati mûsorszol-
gáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak a munkavégzésükre irá-
nyuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, il-
letve politikai hirdetésben. Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a sze-
xualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etni-
kai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.

A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem
képben, sem hangban nem jelenthetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrá-
zoló mûsorszámot tilos közzétenni.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai
3.1. A Karcag Tv ezen szabályzat szerint közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól

függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonat-
kozó garanciák alapján.

3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspon-
tokat meg kell világítani, és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A mûsorszolgáltató
nem köteles arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben) egyenlõ
megjelenési lehetõséget biztosítson.

3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más ha-
sonló szervezetek megjelenítésének körülményeit.

3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elren-
delt népszavazás idején kívül közzé nem tesz. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgálta-
tót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.

3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit nép-
szerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.

3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet ér-
deklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy
eszmei nézetrend kifejezõdésévé.

3.7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és al-
polgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.
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3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség,
a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.

3.9. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigaz-
gatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszol-
gáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések is-
mertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

4.1. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tar-
tó, vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ le-
gyen.

4.2. A hírekben, illetve a politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlá-
tozhatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.

4.3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges informá-
ciót és véleményt megjelenítsen.

4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó
társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.

4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére, objektív vagy szubjektív okból nincs
lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.

4.6. A hír-, illetve politikai mûsorban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi, és ahol szükséges,
megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két egymástól független hír-
forrásból származó információt kell közzétenni, az ellentmondásra történõ kifejezett és egyértelmû figyelemfelhívás
mellett.

4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.

4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai hovatartozását nem fejezheti ki, saját véleményét
az elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.

4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.

4.10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javí-
tani a nézõ figyelmének erre történõ kifejezett és egyértelmû felhívása mellett.

4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tisz-
teletben tartásával fejtsék ki véleményüket.

4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt
jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határozata elõírja.

5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei
5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos haszná-

latára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori haszná-
latát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszik fi-
gyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.

5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.

5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását. Ezek hasz-
nálatára csak akkor kerülhet sor, ha a mûsor témája vagy mondanivalója indokolja, és a helyette alkalmazott hangjelzés e
témával vagy mondanivalóval nem harmonikus hatást eredményezne.
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5.4. A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján anyanyelvvédõ bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi elis-
mertségre szert tett három személy felkérésével, akik félévente értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát. Az
értékelést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell. A bizottság tagjai feladatuk ellátásáért a mûsorszolgáltató részé-
rõl díjazásban nem részesíthetõek, véleményük függetlenségének biztosítása érdekében.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük bemutatásának követelményei
6.1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsoron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sokolda-

lúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mû-
sorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult negatív
sztereotípiáknak.

6.2. A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell
bemutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve, hogy csak a kisebbség hagyományo-
san elfogadott szerepeiben történjék.

6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell arra fordítani, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezéshez jusson.

6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személynek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása
7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsorában törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet érté-

keit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.
7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszol-

gáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a né-
zõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.

7.3. A mûsorszolgáltató lehetõségeihez mérten beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biz-
tosítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet meg-
alapozatlan várakozást.

7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem
kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.

7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.

7.6. A tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e
célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el.

7.8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnéze-
tekre és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem foly-
tatható.

7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti
tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõ-
séget, illetve részvételt tesz lehetõvé.

7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más vi-
lágnézet vagy vallás ellen.

7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi esemé-
nyek közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltó-
ságát.

7.12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotás-
ról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele
8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a Karcag Tv mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el

hangban megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:
– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
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– politikai és választási hirdetések,
– kiskorúak számára nem ajánlott mûsorok,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási vagy világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.

8.2. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájá-
ban hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.

8.3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szerve-
zet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.

8.4. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (or-
szággyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).

8.5. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan be-
folyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga hatá-
rozhatja meg. Az ajánlott korhatár 10, 14 és 18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és újságokban is
utalni kell.

8.6. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni, a megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.

8.7. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni
kell a nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs
egyházat.

8.8. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölé-
sével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.

9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések
9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik elõsegíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a vi-

lág megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató

nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem
teszi ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje
vagy osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.

9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható,
még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.

9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben, vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklá-
mok közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük ki-
használásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek
arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak szá-
mukra közvetlen vásárlási ajánlatot.

– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek.

– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyze-
tekben.

– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál ala-
csonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúakban elképzelést a ter-
mék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele min-
den család költségvetésébe belefér.
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10. Reklámtevékenység, támogatás
10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet

károsítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az

emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetle-

nül, különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudo-

mányosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.

10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat vagy intézmény nevét, hanghatásokkal azok kezdõbe-

tûit vagy goodwilljét.
10.11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy félreveze-

tõ legyen.
10.12. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlo-

gent magyar nyelven is közölni kell.
10.13. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám

nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
10.14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt

követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében a Karcag Tv fõszerkesztõje megha-
tározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.

10.15. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladéktala-
nul a reklám közvetítését megszüntetni.

10.16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését.
10.17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem

használható fel.

11. A közérdekû közlemények közzététele
11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsor-

szolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közér-
dekû közlemény is ingyenes.

11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé.
Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.

11.4. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figye-
lembevételével készített hanganyag lejátszásával történhet.

11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételtõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell tenni,
ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazda-
sági érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.
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12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége
12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vo-

natkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.

12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésé-
nek. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.

12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készí-
tésére, vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétet-
ni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi
alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.

12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorké-
szítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.

12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszé-
lyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit, és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ szemé-
lyiségi jogokat sértene vagy erkölcsi vagy anyagi kárt okozna, a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.

12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtot-
tak végre mûsorán.

12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.

12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulá-
sokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mû-
sorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenést. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket, vagy
teremthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának, vagy egyébként megalázó helyzetbe kerül-
nének.

12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek kialakításában, ehhez észrevételeket fûzhet.
Álláspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok
13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: mun-

ka-, a Polgári Törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészíté-
sében alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.

13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.

13.3. A 13/1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalomvezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ 13/1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem
vállalhat.

13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem ve-
szélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenységre
írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.

13.5. A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párttal, vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység nem
folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.

13.6. Ha a munkatárs egyesület, vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapít-
vány kuratóriumi tagja, gazdálkodó szervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának a tagja, ezen szervezetekre vo-
natkozó mûsort nem készíthet.

13.7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésé-
tõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mû-
sorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai,
közéleti vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.

13.8. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyé-
vel végezhet.
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13.9. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai
és felügyelõbizottsági tagjai azon gazdálkodó szervezetnek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.

13.10. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet.
A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, il-
letve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.

13.11. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el, és támogatott mûsorszám
bevételébõl, továbbá mûsorszámhoz kapcsolódó reklámbevételbõl közvetlenül nem részesülhetnek. Támogatott mûsor-
szám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodó szervezet tulajdonosa, felelõs tisztségviselõje, felügyelõbizottsá-
gának tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a rendelkezéseket alkalmazni
kell a felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.

13.12. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató
jó hírnevét.

13.13. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.

13.14. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyil-
vánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorké-
szítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.

13.15. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül tö-
rekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl füg-
getlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rang-
jával vagy foglalkozásával történõ megszólítást. („X úr”, „X-né asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”, „polgármester
úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításo-
kat, illetve olyan megszólításokat, amelyeket a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú sze-
mélyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.

13.16. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõ-
dés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.

13.17. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsor-
készítõ öltözködésében alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor irányul. A mû-
sorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.

13.18. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és
kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érhetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai
14.1. A Karcag Tv közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyen-

súlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és
tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a
társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.

14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgálta-
tásban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, közhelyeket és sztereotípiákat.

14.3. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A mûsorszol-
gáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha, és semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl adódó kárt vi-
selnie kell.

14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés ese-
tén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldo-
zatok megnevezése csak abban az esetben lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert, és az áldozat hozzátartozói a
közzétételhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.

14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tar-
tania, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek ered-
ményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.

14.6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek ér-
telmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig, amíg
annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a bûncse-
lekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vádlottként” nevezze
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meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények sértettjei-
nek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele még ak-
kor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.

14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelnie kell arra,
hogy a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzététe-
lét megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására – a következ-
ményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.

14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyaté-
kosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.

14.9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról.
A mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt, csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet, és számot tarthat a
nézõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban hatá-
rozza meg.

14.10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja, és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban
más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási
kötelezettségére figyelmeztetheti.

14.11. Rejtett kamerát és mikrofont kivételes esetben szabad használni a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedé-
lye mellett.

14.12. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt kü-
lönösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.

14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az eset-
ben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.

14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem
szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.

14.15. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ
kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.

14.16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy
elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét
és becsületét ne sértse.

14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelö-
lésével és az adatok manipulálása nélkül szabad.

14.18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt venni,
hogy az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltoztatása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérül-
jenek.

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei
15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmaga-

sabb mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben élõ lakosság számára.
15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A né-

zõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt
audiotechnikai színvonalon kell sugározni.

15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága és
sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvá-
nosság fórumainak megteremtéséhez.

15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsor-
szolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és
mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.

15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
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15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolnia kell és törekednie kell
arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.

15.7. A Karcag Tv részletes mûsorstruktúrája ezen szabályzat mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.

16. A Karcag Tv mûsoridejében a közszolgálati mûsorszám aránya
A mûsorszolgáltatás teljes idõtartama hetente négy óra, amely túlnyomó részben közszolgálati mûsorszámokból áll. A

mûsoridõn belül a közszolgálati mûsorszámok – így különösen, pl. a helyi hírek, közérdekû információk, helyi történé-
sek stb. – a heti mûsoridõ több mint 50%-át teszik ki.

A különféle közszolgálati mûsorszámok mûsorba szerkesztését havonta a fõszerkesztõ vezetésével és felelõssége
mellett elõre tervezi a szerkesztõbizottság.

17. Hatályba léptetõ rendelkezések
A Karcag Tv jelen mûsorszolgáltatási szabályzata a jóváhagyás napjától hatályos.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
4/2008. (I. 8.) MVH

közleménye
a mezõgazdasági termékek harmadik országokba irányuló tájékoztató és promóciós programjainak

támogatásáról

I. A támogatás igénybevételének feltételei

A Tanács 1999. december 14-i, a mezõgazdasági termékek harmadik országokban történõ megismertetésével és pro-

móciójával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 2702/1999/EK rendelete, a Bizottság 2005. augusztus 16-i, a mezõgazda-

sági termékek harmadik országokban történõ megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló

2702/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1346/1999/EK rendelete,

valamint a mezõgazdasági termékek harmadik országokban és belsõ piacon történõ megismertetésével és promóciójával

kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe a mezõgazdasági
termékek harmadik országokban történõ megismertetését és promócióját célzó program (a továbbiakban: prog-
ram) megvalósításához.

A támogatást olyan, az Európai Unió területén mûködõ szakmai és szakmaközi szervezet (a továbbiakban: pályázó)
igényelheti, amely rendelkezik a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), va-
lamint az Európai Unió Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) által jóváhagyott programmal.

II. A végrehajtó szervezetek jóváhagyása

A pályázó a program végrehajtására versenyeztetési eljárással végrehajtó szervezetet választ ki. Amennyiben a végre-
hajtó szervezet a pályázat benyújtásáig nem került kiválasztásra, úgy nyilatkozni kell, hogy a kiválasztás a közbeszerzé-
sekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá esik-e. Amennyiben nem, úgy a mezõgazdasági termékek harmadik

országokban és belsõ piacon történõ megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 46/2005.

(V. 23.) FVM rendelet 2. §-ának (4) bekezdése értelmében legalább három ajánlat bekérése szükséges a végrehajtó szer-
vezet kiválasztásához. A pályázat mellékleteként csatolni kell a közbeszerzésekrõl szóló törvény alapján összeállított
ajánlati felhívást vagy az ajánlatok kiválasztásának menetére vonatkozó tervet. A végrehajtó szervezetre és az annak ki-
választására vonatkozó, a pályázati felhívásban megjelölt dokumentumokat legkésõbb a Bizottság pályázat elfogadásá-
ról szóló döntésének meghozatalára a közösségi jogszabályokban elõírt határidõ lejártától számított 45 napon belül köte-
les benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH). A pályázónak igazolnia kell,
hogy a kiválasztott végrehajtó szervezet rendelkezik a program végrehajtásához szükséges pénzügyi és technikai eszkö-
zökkel. A pályázó által lefolytatott eljárás, illetve a benyújtott dokumentumok vizsgálata a 2003. évi CXXIX. törvény-
ben, valamint a 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet 4/A. §-ában foglalt elõírásokra figyelemmel történik.

A program megvalósítása során a pályázó teljes körû felelõsséggel tartozik a végrehajtó szervezet tevékenységéért.

III. Szerzõdés

A támogatás a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal kötött szerzõdés, illetve a szerzõdésben foglaltak teljesí-
tése alapján vehetõ igénybe.

a) A szerzõdéskötés feltételei
A Bizottság a tagállamok által továbbított pályázatok közül kiválasztja azokat, amelyek megvalósításához támogatást

biztosít. A Bizottsági döntésrõl az MVH értesíti a pályázót.
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A szerzõdést a Bizottsági döntés dátumától számított kilencven naptári napon belül kell megkötni. E határidõ túllé-
pése esetén a Bizottság külön engedélye nélkül szerzõdés nem köthetõ.

Amennyiben egy programot több tagállam együttesen valósít meg, a szerzõdést minden közremûködõ tagállamnak
ugyanazon a napon kell aláírnia.

A pályázó a szerzõdéskötést megelõzõen – az e közlemény VII. pontjában leírtak szerint – a Közösség és a nemzeti
költségvetés legnagyobb éves pénzügyi hozzájárulásának 15%-ával egyenértékû teljesítési biztosítékot köteles az MVH
rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a biztosíték nem áll hiánytalanul rendelkezésre, a szerzõdés nem köthetõ meg.

A biztosíték összegének kiszámításánál a pályázat benyújtási határidejének napján érvényes, az Európai Központi
Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alkalmazandó.

A teljesítési biztosíték a program megvalósítását és teljes elszámolását követõen szabadítható fel.

A szerzõdéskötéshez a pályázónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:
– a program finanszírozása céljából nyitott bankszámláról készült bankszámlakivonatot, amely igazolja az elsõ ne-

gyedévre tervezett kifizetések fedezetét;
– a teljesítési biztosíték letétbe helyezésérõl, illetve befizetésérõl szóló igazolást, amely a VII. pontban leírtak alapján

lehet a bankgarancia (eredeti példánya), vagy készpénzletét-igazolás (visszavonhatatlan átutalási megbízás igazolása)
vagy készfizetõ kezességrõl szóló kezesi nyilatkozat;

– a végrehajtó szervezettel/szervezetekkel kötött szerzõdés(ek) 2 db másolati példányát. A szerzõdésnek tartalmaznia
kell azt a rendelkezést, amely szerint a végrehajtó szervezet aláveti magát a IX. pont szerinti ellenõrzéseknek;

– az elsõ negyedévre vonatkozó ideiglenes ütemtervet, megjelölve az akciók idõpontját és helyszínét;
– az elsõ negyedévre tervezett akciók költségvetési táblázatát;
– igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik az elsõ negyedévre tervezett akciók lebonyolításához szük-

séges anyagi fedezettel.

A szerzõdésben elõírt intézkedéseket a szerzõdés hatálybalépésének napjától számított és a programban meghatáro-
zott egyéves idõszak, vagy éves szakaszok idõtartama alatt kell megvalósítani. Az éves idõszakok negyedéves (három
hónapos) végrehajtási idõszakokból állnak. Többéves program esetén a szerzõdés szerinti program második és harmadik
éves szakaszának teljesítését a pályázó csak abban az esetben kezdheti meg, ha erre vonatkozóan megkérte és megkapta
az MVH írásbeli engedélyét. A program folytatására vonatkozó nyilatkozatot a 2. számú melléklet szerinti B0940 számú
„Promóciós programok támogatása” formanyomtatványon kell megtenni.

Az MVH a szerzõdést a Bizottság döntése, valamint a pályázatban vállalt kötelezettségek alapján készíti elõ, a Bizott-
ság által közzétett, az 1. számú melléklet szerinti szerzõdésminta felhasználásával.

b) A szerzõdés módosítása
A szerzõdés módosítása kizárólag a szerzõdés 4. cikk (4) bekezdésében elõírtakkal összhangban, a megvalósítandó

egyes intézkedések tekintetében lehetséges. A szerzõdésben rögzített keretfeltételek (pl. idõszakok, költségvetés éves
összegei stb.) nem módosíthatók.

A pályázó köteles elõzetesen írásban értesíteni az MVH-t:
– az összes szükséges részlet feltüntetésével minden olyan eseményrõl, amely a szerzõdés határidõre történõ megfe-

lelõ végrehajtását veszélyeztetheti;
– az összes szükséges részlet feltüntetésével minden olyan eseményrõl, amely a szerzõdés teljesítését lehetetlenné teszi;
– minden, a szerzõdés teljesítésével kapcsolatban ellene indított államigazgatási vagy bírósági eljárásról.

Amennyiben a szerzõdés valamely intézkedésének teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért nem a pályázó
a felelõs, a következõképpen kell eljárni:

– a pályázó az eredeti intézkedést helyettesíti egy másik intézkedéssel, amelynek értéke a szerzõdés szerinti költség-
vetéstõl legfeljebb +/–10%-kal tér el. A kívánt módosításról haladéktalanul, de legkésõbb az új intézkedés végrehajtásá-
nak megkezdését 30 nappal megelõzõen értesíteni kell az MVH-t.

A jóváhagyott változtatásokat a szerzõdõ felek által aláírt, a szerzõdéshez csatolt módosító okiratban kell rögzíteni.

c) A szerzõdés megszûnése
Amennyiben a pályázó elmulasztja a szerzõdésbõl származó bármely kötelezettségének teljesítését, majd azt az MVH

által kiadott, a szerzõdés 10. cikk (1) bekezdése szerinti írásos felszólítás ellenére sem teljesíti pótlólagosan, az MVH jo-
gosult a szerzõdés felmondására.
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Az MVH a szerzõdést az alábbi esetekben elõzetes értesítés nélkül is felmondhatja:
– a pályázó vagy a végrehajtó szervezet neki felróható okból nem tudja megszerezni a szerzõdés végrehajtásához

szükséges valamely engedélyt vagy jóváhagyást;
– az MVH egyértelmûen megállapítja, hogy a pályázó vagy a végrehajtó szervezet súlyosan megszegte a szerzõdés-

ben foglalt kötelezettségeit;
– a pályázó a közösségi finanszírozás vagy egyéb állami finanszírozás elnyerése céljából valótlan nyilatkozatot tett.

Amennyiben az MVH felmondja a szerzõdést, a pályázó a teljesítési biztosítékot teljes egészében, míg a szerzõdés ér-
telmében letétbe helyezett egyéb biztosítékokat a Közösség és a nemzeti költségvetés pénzügyi hozzájárulásából jogosu-
latlanul kifizetett összegek arányában elveszíti.

Felmondás esetén a közösségi és nemzeti pénzügyi hozzájárulások kifizetését az MVH mindaddig felfüggeszti, amíg
az elvégzett tevékenységek tényleges költsége alapján kifizetendõ összeg megállapításra nem kerül a szerzõdés megszû-
nése elõtti állapotnak megfelelõen.

IV. Az elõleg igénybevételének feltételei

A pályázó a program várható kiadásaira vonatkozóan:
– elsõ alkalommal a szerzõdéskötést követõ
– többéves program esetén – a második évtõl – a szerzõdéskötéstõl számított minden tizenkét hónapos szakasz elsõ

napját követõ
harminc naptári napon belül elõlegfizetési kérelmet nyújthat be. A kérelmet a 2. számú melléklet szerinti B0940 számú
„Promóciós programok támogatása” formanyomtatvány mellékleteként kell benyújtani.

Az igényelt elõleg összege nem haladhatja meg a Közösség és a nemzeti költségvetés éves – együttesen számított –
hozzájárulásainak 30%-át.

Az elõleg folyósításának feltétele az igényelt elõleg legalább 110%-ának megfelelõ összegû biztosíték – az e közle-
mény VII. pontjában leírtak szerinti – letétbe helyezése. Az elõlegfizetési biztosíték kiszámításánál a biztosíték letétbe
helyezésének napján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alkalmazandó.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
– az igényelt elõleg legalább 110%-ának megfelelõ összegû biztosíték letétbe helyezésérõl, illetve befizetésérõl szóló

igazolást, amely a VII. pontban leírtak alapján lehet a bankgarancia (eredeti példánya), vagy készpénzletét igazolás
(visszavonhatatlan átutalási megbízás igazolása) vagy készfizetõ kezességrõl szóló kezesi nyilatkozat;

– több évre szóló program esetén – a második évtõl – a program finanszírozására szolgáló bankszámláról készült
bankszámlakivonatot a legutolsó kérelem benyújtása óta eltelt idõszakra vonatkozóan.

V. Értesítési kötelezettségek

A pályázó köteles:
– minden negyedév kezdete elõtt harminc naptári nappal a tervezett intézkedésekrõl szóló, a szerzõdés VII. mellékle-

te szerint elkészített ideiglenes ütemtervet a B0940 számú fõlap mellékleteként az MVH-hoz benyújtani. Az ideiglenes
ütemtervtõl való eltérés esetén a programban meghatározott intézkedések végrehajtásának kitûzött idõpontját/idõtarta-
mát legalább tizenöt munkanappal korábban az MVH részére meg kell küldeni

– az intézkedések végrehajtásának megkezdése elõtt tizenöt munkanappal az MVH-nak eljuttatni minden, a program
keretében létrehozott tájékoztató és promóciós anyag – ideértve a grafikai, vizuális és audiovizuális megoldások és a
weboldalak – tervezetét.

Az értesítés benyújtásának elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén az érintett intézkedés(ek) költségei
nem számolhatók el.

VI. Kifizetések és jelentési kötelezettségek

A szerzõdés III. számú melléklete szerinti elszámolható költségek kizárólag a pályázó, illetve a végrehajtó szervezet
által a szerzõdés hatálybalépése után, de a szerzõdéses idõszak vége elõtt végrehajtott és kifizetett intézkedésekkel kap-
csolatos költségekre vonatkoznak.
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A kifizetési kérelmet a megfelelõen kitöltött B0940 számú fõlap mellékleteként kell benyújtani. A kérelemhez csatol-
ni szükséges a pályázatban szereplõ költségfõcsoportok szerint rendszerezett számlák és egyéb bizonylatok másolatát,
valamint a tényleges kifizetéseket igazoló bizonylatok (banki kivonatok) másolatát. Ezen igazoló dokumentumokat egy
összefoglaló táblázatban kell felsorolni, az összegek euróban, illetve forintban történõ feltüntetésével. A bizonylatokat
az egyes akciókhoz rendezve kell a kérelemhez csatolni.

A támogatási összeg kiszámításakor a kifizetési kérelmek benyújtási határideje hónapjának elsõ napján érvényes, az
Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró napi átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

Valamennyi bizonylatot tételszámmal kell ellátni, amelynek az összefoglaló kimutatásban is meg kell jelennie.
Idegen nyelvû bizonylatok esetében, vagy azon bizonylatoknál, ahol az nem egyértelmû, meg kell jelölni az intézke-

dés és a kiadás típusát.
A kifizetés teljesítésének igazolása történhet a kifizetés dátumának és módjának a számlán való feltüntetésével (ebben

az esetben a pályázó szervezetnek a számlán igazolnia kell, hogy a kiadás a programmal összefüggésben merült fel),
vagy az adott számlához kapcsolódó üzleti, könyvelési, illetve banki okmány csatolásával.

Amennyiben egy kiadás több különbözõ tételbõl áll (eltérõ KN/SZJ kód), a programhoz kapcsolódó tételszámokat a
számlán, illetve egyéb bizonylaton is fel kell tüntetni, illetve a kiadást ennek megfelelõen tételekre kell bontani.

A Magyarországon kibocsátott számlák kizárólag abban az esetben fogadhatók el, amennyiben megfelelnek a számvi-
telrõl szóló 2000. évi C. törvény, valamint az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény elõírásainak.

A vis maior eseteit kivéve, ha a kifizetési kérelmeket és a jelentéseket a pályázó szervezet késedelmesen nyújtja be, az
MVH a kifizetendõ támogatási összeget 3%-kal csökkenti a késedelem minden teljes hónapjára számítva.

Az MVH a hiánytalanul benyújtott támogatási igények kifizetését azok beérkezésétõl számított hatvan naptári napon
belül teljesíti.

a) Közbensõ kifizetések
A pályázó a Közösség és a nemzeti költségvetés pénzügyi hozzájárulásainak évközi (közbensõ) kifizetésére irányuló

kérelmeket a szerzõdéskötés aláírásának idõpontjától számított három hónapos idõszakok lejártát követõ hónap vé-
géig nyújthatja be. Az elõleg és az éves közbensõ kifizetések együttes összege nem haladhatja meg a program adott évre
vonatkozó teljes elszámolható költségének 80%-át. E korlát elérését követõen nem nyújtható be további kérelem köz-
bensõ kifizetésekre.

A szerzõdés VIII/A. melléklete szerinti negyedéves jelentést abban az esetben is be kell nyújtani az elõírt határidõn be-
lül, ha az adott negyedév során nem merültek fel kiadások.

Benyújtandó dokumentumok:
– a közlemény 2. számú melléklete szerinti B0940 számú „Promóciós programok támogatása” formanyomtatvány;
– a szerzõdés VIII/A. melléklete szerinti negyedéves jelentés;
– a kérelemhez kapcsolódó számlák és bizonylatok másolatai;
– a program finanszírozása céljából nyitott bankszámláról készült bankszámlakivonat a teljes kérelmezett idõszakra

vonatkozóan;
– a program megvalósítása során készített tájékoztató és promóciós anyagok másolatai.

b) Maradványösszeg-kifizetések
A pályázó a Közösség és a nemzeti hozzájárulás maradványösszegének kifizetésére irányuló kérelmeket a szerzõdés-

ben foglalt éves intézkedések végrehajtásától számított négy hónapon belül nyújthatja be.

Benyújtandó dokumentumok:
– a közlemény 2. számú melléklete szerinti B0940 számú „Promóciós programok támogatása” formanyomtatvány;
– a szerzõdés VIII/B. melléklete szerinti éves jelentés;
– a kérelemhez kapcsolódó számlák és bizonylatok másolatai;
– a program végrehajtása finanszírozása nyitott bankszámláról készült bankszámlakivonat a teljes kérelmezett idõ-

szakra vonatkozóan;
– éves tevékenységi jelentés, amely a jóváhagyott programok megvalósításának leírását tartalmazza;
– belsõ jelentés, amely a pénzügyi kimutatásban szerepeltetett költségekhez kapcsolódó intézkedéseket tartalmazza,

valamint az igénybe vett szolgáltatások, vásárolt áruk felhasználásának módját ismerteti, továbbá értékeli a jelentés elké-
szültének napjáig elért eredményeket, és azok gyakorlati hasznát;

– a program megvalósítása során készített tájékoztató és promóciós anyagok másolatai.
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VII. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának szabályai

a) Bankgarancia
A biztosíték letételére a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól

szóló módosított 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben, valamint az MVH által kezelt biztosíték számláról szóló 9/2004.

(IV. 28.) MVH közleményben foglalt rendelkezések irányadóak.
A bankgarancia formájában letétbe helyezett biztosítékokról a módosított 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 1. számú

mellékletében foglalt nyomtatványok megfelelõ kitöltésével létrejött, egy eredeti példányban készülõ banki kötelezett-
ségvállalást kell az MVH Pénzügyi Igazgatóságához benyújtani.

A pályázó a bankgarancia tervezetét az MVH Pénzügyi Igazgatóságának faxszámára [06 (1) 475-2116] elõzetes egyezte-
tés, illetõleg ellenõrzés céljából küldheti meg. A tervezeten mindenképpen fel kell tüntetni a pályázó elérhetõségét.

A bankgarancia visszaszolgáltatása az MVH Pénzügyi Igazgatósága részére eljuttatott írásbeli kérelemre történik.

A biztosíték kizárólag abban az esetben tekinthetõ érvényesnek, ha
– fel van tüntetve a kötelezettség típusa: „belpiaci támogatás”, valamint a pályázat elfogadásáról szóló Bizottsági ha-

tározat – elõlegfizetési biztosíték esetén a szerzõdés – száma;
– érvényességének vége a program teljes – elõlegfizetési biztosíték esetén éves intézkedések – megvalósításának

szerzõdésben meghatározott határidejét követõ hatodik hónap utolsó napja;
– lejárata legalább a kötelezettségvállalás végét követõ kilencvenedik nap.

b) Készpénzletét
A készpénzletétet pénzintézeti átutalással kell teljesíteni az alább megjelölt számlaszámra. A befizetést visszavonha-

tatlan átutalási megbízás benyújtásával kell igazolni.
Az MVH bankszámlaszáma:

10032000-00287560-00000024

c) Írásbeli kezességvállalás
Amennyiben a pályázó egy államigazgatási szerv, vagy ilyen szerv felügyelete alatt fejti ki tevékenységét, akkor az

MVH a felügyeleti szervtõl írásbeli kezességvállalást fogadhat el a teljesítési biztosíték összegének mértékével meg-
egyezõ összegre.

VIII. A kérelmek és egyéb dokumentumok benyújtása és elbírálása

A benyújtás helye:

Postai úton történõ benyújtás esetén:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
1385 Budapest 62., Pf. 867

Személyesen történõ benyújtás esetén:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Ügyfélszolgálat

1054 Budapest, Soroksári út 22–24.
Ügyfélfogadási idõ:

Hétfõ, kedd, csütörtök: 9.00–12.00; 13.00–16.00, szerda, péntek: 9.00–12.00

A kérelmek, illetõleg az egyéb dokumentumok hiányos benyújtása esetén az MVH az ügyfelet egy alkalommal hiány-
pótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell teljesíteni. Az MVH a vonatkozó jogszabá-
lyokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.
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IX. Ellenõrzések

A támogatási feltételek teljesítését az MVH a helyszínen is ellenõrizheti. A program más tagállamban történõ végre-
hajtása esetén az illetékes kifizetõ ügynökség, vagy az általa megfelelõen felhatalmazott képviselõ – illetve ennek hiá-
nyában nemzetközi jogsegély útján kijelölt hatóság – is elvégezheti a helyszíni ellenõrzést.

A pályázó és a végrehajtó szervezetek telephelyein, létesítményeiben, valamint a programok megvalósításának he-
lyén végrehajtott helyszíni ellenõrzések során ellenõrzésre kerül, hogy:

– hitelesek-e a szolgáltatott adatok és az azokat alátámasztó dokumentumok;
– teljesült-e a szerzõdésben meghatározott valamennyi kötelezettség.

Amennyiben az MVH – saját vagy más, ellenõrzésre feljogosított szerv ellenõrzése alapján – a támogatási feltételek
megsértését állapítja meg, úgy a jogszabályokban, valamint a szerzõdésben meghatározott szankciók alkalmazására
kerül sor.

X. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 1999. december 14-i 2702/1999/EK rendelete, a mezõgazdasági termékek harmadik országokban törté-
nõ megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekrõl, illetve a rendelet módosításai;

– a Bizottság 2005. július 1-jei 1346/2005/EK rendelete a mezõgazdasági termékek harmadik országokban történõ
megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 2702/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása
részletes szabályainak megállapításáról;

– a Bizottság 1985. július 22-i 2220/85/EGK rendelete a mezõgazdasági termékeket érintõ biztosítéki rendszer al-
kalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról, illetve a rendelet módosításai;

– a Bizottság 2006. december 20-i 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a
mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, illetve a rendelet módosításai;

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
– a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény;
– a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet;
– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.

(II. 13.) Korm. rendelet, illetve a rendelet módosításai;
– a mezõgazdasági termékek harmadik országban és belsõ piacon történõ megismertetésével és promóciójával kap-

csolatos intézkedésekrõl szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet, illetve a rendelet módosításai.

XI. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a mezõgazdasági termékek harmadik országokba
irányuló tájékoztató és promóciós programjainak támogatásáról szóló 94/2005. (VIII. 25.) MVH közlemény hatályát
veszti.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatók az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), az „EU-s
támogatások – Belpiaci intézkedések – Promóciós programok” cím alatt, illetve tájékoztatás kérhetõ a promocio@
mvh.gov.hu e-mail címen, valamint a 06 (1) 374-3603-as, illetve a 06 (1) 374-3604-es telefonszámon.

Budapest, 2008. január 8.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
5/2008. (I. 16.) MVH

közleménye
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatásához kötõdõ

monitoring adatszolgáltatási kötelezettségrõl

I. A közlemény személyi hatálya, jogszabályi háttere és az adatszolgáltatási kötelezettség

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5/2008. (I. 16.) közleménye az Európai Mezõgazdasági Vidékfejleszté-
si Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet – jogcímkód: 6.121.02.01) alapján, a támogatási rendelet 3. §-a
(1) bekezdésének a) pontja szerinti célterületre támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelekre vonatkozik, akiket/ame-
lyeket az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásá-
ban megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továb-
biakban: VHR) 11. §-a alapján monitoring célú adatszolgáltatási kötelezettség terhel, amely kötelezettséget a jelen köz-
lemény 1. számú mellékleteként rendszeresített, megfelelõen kitöltött formanyomtatvány benyújtásával kell teljesíteni.

II. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének feltételei

Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének a a támogatási döntés kézhezvételétõl számított 35 napon belül köteles
eleget tenni.

Az adatszolgáltatást az Állattartó telepek korszerûsítésének támogatása – Monitoring adatlap – Indító
(D0220-01) formanyomtatványon kell teljesíteni.

A monitoring adatlap kitöltött, kinyomtatott és aláírt eredeti példányát postai úton kell benyújtani az ügyfél lakóhe-
lye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére. Az adatszolgáltatás teljesítésének idõpontja a D0220-01
formanyomtatvány postára adásának dátuma.

Amennyiben az ügyfél jelen közlemény szerinti kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a 2007. évi
XVII. törvény 71. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján az MVH mulasztási bírsággal sújtja.

III. Az adatszolgáltatáskor benyújtandó formanyomtatványok

Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány (Közlemény 1. számú melléklete) és annak kitöltési útmutatója
letölthetõ a www.mvh.gov.hu honlapról. A formanyomtatvány kitöltésekor kérjük, feltétlenül olvassa el a Kitöltési út-
mutatót (Közlemény 2. számú melléklete).

IV. A közlemény kapcsolódó mellékletei

– (D0220-01) – Állattartó telepek korszerûsítésének támogatása Monitoring adatlap – Indító formanyomtatvány
(1. számú melléklet),

– Kitöltési útmutató az állattartó telepek korszerûsítésének támogatása Monitoring adatlap – Indító formanyomtat-
vány kitöltéséhez (2. számú melléklet).

V. Ellenõrzések

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a monitoring adatokat adminisztratív úton teljeskörûen ellenõrzi, vala-
mint jogosult helyszíni ellenõrzés keretében is vizsgálni.
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VI. A közlemény hatálya

Jelen közlemény kihirdetése napján (amely az MVH honlapján történõ közzététel napja) lép hatályba.

VII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

– a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályai-
nak megállapításáról;

– a Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó el-
lenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet vég-
rehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
– az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
– az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételé-

nek általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet.

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu),
illetve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2008. január 16.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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Állattartó telepek korszerûsítésének támogatása
Monitoring adatlap – Indító kitöltési útmutatója

Jogcímkód: 6.121.02.01

A monitoring adatlap kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót és a vonatkozó MVH közleményeket!
A jelen kitöltési útmutató kérelmezõ által beírandó adatok jellegzetességeit határozza meg és instrukciókat ad a közölt

információk kezelésére.
Az adatlapot minden ügyfélnek kitöltve be kell küldenie, aki a program (jogcím) keretében megvalósuló projektjének

támogatásáról az MVH által meghozott határozattal rendelkezik. Az adatszolgáltatási kötelezettség a fejlesztés állapotá-
tól (megvalósult, kivitelezés alatt áll, megvalósítása még nem kezdõdött el) függetlenül fennáll.

Amennyiben az ügyfél kérelmét a támogatás folyósítása elõtt visszavonta, akkor nem kell adatlapot beküldenie akkor
sem, ha egyébként támogatási határozattal rendelkezik.

Az adatlap kézzel, tintával írott, nyomtatott formájú betûkkel is kitölthetõ. Az adatmezõ egy osztásába csak egy karak-
ter (betû, szám, írásjel, szóköz) írható be.

Az 1 sz. adatblokkon kívül minden adatblokkban legalább egy mezõt ki kell tölteni!

ad. 1. Adatlap iratkódja
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

ad. 2. Azonosítási információ
Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplõ

10 jegyû azonosító számot!
Támogatási kérelem vonalkódja: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott támogatási határozaton, a vonalkód

alatt feltüntetett 10 jegyû számsorozatot!

ad. 3. Ügyfél adatai
Elõtag: Amennyiben Ön természetes személy, a személynevet elõtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg, de a cég-

forma rovatot ne töltse ki! Az elõtagot akkor és úgy kell beírnia, ha valamely érvényes személyazonosító okmányában a
neve elõtaggal együtt van feltüntetve.

Név: Ebbe a rovatba írja be a saját, illetve vállalkozása nevét, amelyet az ügyfél-nyilvántartáshoz megadott.
Amennyiben természetes személyként (õstermelõ, egyéni vállalkozó) igényelte a támogatást, a saját nevét, amennyiben
vállalkozásként, a vállalkozás (cég) nevét kell megadnia. Amennyiben a támogatási kérelmet az Ön által képviselt jogi
személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet (továbbiakban együtt: szervezet) képviseletében nyújtotta be, akkor a
képviselt szervezet elnevezését kell a mezõben feltüntetnie. Nem természetes személy ügyfél esetében az „Elõtag” meg-
nevezés sorában lévõ mezõt üresen kell hagyni.

Cégforma: Ha a kérelmezõ gazdálkodó szervezet, akkor a „rövlist” nevû Excel fájlban lévõ rövidítéseket használva
feltétlenül adja meg a cégformát is (zrt., nyrt., kft., bt. stb.) és hagyja üresen az elõtag rovatot!

ad. 4. Kapcsolattartási információ
Annak a személynek a nevét és gyors elérhetõségeit kell megadni, aki felelõs a projekt megvalósításáért és egyben az

MVH-tól érkezõ információkat az intézkedésre feljogosított személyhez a lehetõ leggyorsabban el tudja juttatni. Elõfor-
dulhat, hogy a projekt megvalósításának ideje alatt a személy átmenetileg nem elérhetõ. Ilyenkor gondoskodni kell arról,
hogy a megadott telefon- és faxszámok, továbbá e-mail címek mûködjenek, az oda továbbított információk a felelõs sze-
mélyekhez eljussanak. A fenti adatok, különösen az elérhetõségek módosulását írásban (e-mail és/vagy fax) azonnal je-

lezni kell az illetékes MVH kirendeltség, vagy más kérelemkezelõ szervezet felé.

ad. 5. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok

A foglalkoztatási adatok közül a kérelem beadása elõtti utolsó lezárt idõszakra vonatkozókat a kérelmet benyújtó vál-
lalkozás egészére, illetve a kérelem benyújtását megelõzõ év egészére kell megadni.

Foglalkoztatottnak az minõsül, aki után a kedvezményezett tb-járulékot fizet, ideértve a közteherjegyet is. Az „önfog-
lalkoztatás” is foglalkoztatás, tehát, ha például az õstermelõ fõfoglalkozású és maga után járulékot fizet, akkor foglal-
koztatottnak minõsül. Ha az õstermelõ sem maga, sem más után nem fizet járulékot, és az alkalmi munkavállalók foglal-
koztatása egy év alatt nem éri el, és/vagy a fejlesztés megvalósítását követõen sem fogja elérni az 1800 órát, akkor a fog-
lalkoztatottak „bázis évi” (a kérelem beadását megelõzõ teljes év) és tervezett száma egyaránt „0”.
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Ha a kérelmezõ mérlegbeszámolót és/vagy munkaügyi statisztikát és/vagy társadalombiztosítási bevallást készít, ak-
kor az adatoknak meg kell egyezniük a mérlegbeszámoló kiegészítõ mellékletében, a járulékbevallásban, illetve a mun-
kaügyi statisztikában közölt adatokkal. A mérlegbeszámolót nem készítõ kérelmezõknek a foglalkoztatási adatmezõket
a járulékbevallásaik összesítése alapján megkapott értékek alapján kell kitölteniük. A kitöltésnél a vállalkozás tulajdo-
nosának (vezetõjének) „önfoglalkoztatásra” vonatkozó adatait is maradéktalanul figyelembe kell venni. A bevallott adó-
alanyok (akik részére kifizetés történt) és az összegek alapján kell kalkulálni a létszámot és a ledolgozott munkaidõt.

Az újonnan létrehozott, egyetlen teljes éves adatokkal sem rendelkezõ vállalkozások esetében a beadás elõtti idõszak-
nak a létrehozás óta a beadásig eltelt idõre vonatkozóan kell az adatokat közölni. Ha ún. „projektcégrõl” van szó, tehát a
kérelmezõnek a beadás idõpontja elõtt egyetlen foglalkoztatottja sincs, akkor az adott adathelyre „0”-t kell beírni.

Az 5.1 és 5.2 jelölésû adatmezõket úgy kell kitölteni, hogy azok a kérelemhez beadott adatlap adataival összhangban
legyenek, azaz:

– Az 5.1 jelû adatmezõt csak a kettõs könyvvitelt vezetõknek kell kitölteniük, az 5.2 jelût minden kedvezménye-
zettnek.

– Az átlagos létszámra és a ledolgozott órákra vonatkozóan kért 5.1 és 5.2 jelû adatmezõk mindegyikében csak a tá-
mogatási kérelemmel beadott „Pénzügyi terv betétlap” „Teljes munkaidõs létszám (fõ)” megnevezésû sorában a kérelem
beadását megelõzõ évre, (2007. évi kérelem esetén 2006. évre) megadottnál kisebb vagy egyenlõ létszámok szerepelhet-
nek. Ugyanakkor az egyes foglalkoztatotti jellemzõkre megadott létszámok összege a teljes foglalkoztatotti létszámnál
több is lehet, hiszen elõfordulhat, hogy egy foglalkoztatottra mindhárom jellemzõ ráillik (Pl. 28 éves, roma származású
és megváltozott munkaképességû egyszerre), tehát mindhárom adatmezõben szerepelnie kell.

– Az 5.2 adatmezõben az „Ebbõl” szó feletti mezõbe a támogatási kérelemmel beadott „Pénzügyi terv betétlap” „Tel-
jes munkaidõs létszám (fõ)” megnevezésû sorában szereplõ adatból kiindulva, de a „Részmunkaidõs létszám (óra)” ada-
tot is felhasználva kell megadni a teljes és részmunkaidõsök által együttesen és összesen ledolgozott órák számát. Ha az
összes ledolgozott órán belül a foglalkoztatotti jellemzõk szerinti órákat a nyilvántartások alapján, külön-külön is meg
lehet határozni, akkor a jellemzõk szerinti ledolgozott órák számát is meg kell adni. A jellemzõk szerint megadott órák
számának összege azonban a fentebb részletezett többes megfeleltetéssel összefüggésben az összes ledolgozott óránál
nagyobb is lehet.

ad. 5.1 Átlagos foglalkoztatotti létszám
Csak a kettõs könyvvitelt vezetõ kérelmezõknek kell a ponthoz rendelt állományi adatokat megadnia. A kettõs könyv-

vitelt nem vezetõ kérelmezõknek a „Nem releváns” jelölésû négyzetet kell bejelölniük, s csak az 5.2 pont szerinti munka-
óraszámra vonatkozó adatokat kell megadniuk.

Az átlagos foglalkoztatotti létszámot a munkajogi foglalkoztatás alapján kell megállapítani, tehát ebbe a gyesen, tar-
tós betegállományban, fizetés nélküli szabadságon lévõ, tehát ledolgozott munkaidõvel nem feltétlenül rendelkezõ, de
munkajogilag a vállalkozás kötelékébe tartozó létszámot kell beírni.

Az átlagot a munkajogi állományban töltött hónapok alapján kell kiszámítani úgy, hogy minden olyan hónap, amely-
ben a dolgozó 15 napnál hosszabb idõt állományban töltött egy hónapnak minõsül, míg a 15 napos vagy annál kevesebb
állományban töltött idõ az átlagba nem számít bele. Az összes állományban töltött hónap számát 12-vel osztva kell az át-
lagos (munkajogi) állományi létszámot meghatározni.

ad. 5.1/a) Átlagos foglalkoztatotti létszámból (a kérelem beadását megelõzõ évben): a 25 éves vagy idõsebbek
létszáma

Azon dolgozók számát kell beírni, akik a kérelem beadását megelõzõ év utolsó napján már betöltötték a 25. életévüket.

ad. 5.1/c) Átlagos foglalkoztatotti létszámból (a kérelem beadását megelõzõ évben): a megváltozott munkaké-
pességûek létszáma

A megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ kedvezmény igénybevételével egyezõ adatokat
kell beírni. Ha a kérelmezõ foglalkoztat megváltozott munkaképességûeket, de kedvezményt nem vesz igénybe, akkor a
munkaügyi statisztikával egyezõ adatokat kell beírni.

ad. 5.2 Teljes és részmunkaidõs foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma összesen
Ha van a ledolgozott munkaidõt tartalmazó bérszámfejtési analitika és az megbontható nõi, roma, 25 éves kor fölötti

és alatti, valamint megváltozott munkaképességû állományi csoportok között, akkor az órák számát az alapján kell
beírni.

Ha a kérelmezõ a foglalkoztatott típusokhoz rendelhetõ munkaidõ analitikával nem rendelkezik akkor a következõ
számítási eljárást kell alkalmazni: Az 5.1 ponthoz adott útmutató szerint kiszámított átlagos foglalkoztatott létszámból
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le kell vonni a munkát nem teljesítõ dolgozók létszámát. A maradék létszámot az állományi létszám arányai szerint fel
kell osztani az állománycsoportok szerint (nõk, 25 év felettiek, romák, megváltozott munkaképességûek), majd a csopor-
tokhoz rendelt átlagos állományi létszámhoz kell rendelni évi átlagos 1800 ledolgozott munkaórát.

ad. 5.3 A támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma
A támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelynek az a munkahely minõsül, amennyivel az adott projektben

dolgozók létszámát növelni kell. Új beruházás esetén a létrehozott eszköz mûködtetéséhez szükséges évi átlagban
1800 munkaóránál hosszabb foglalkoztatási szükségletet lehet új munkahelynek tekinteni. A létszám és a ledolgozott
órák összefüggéseinél az 1800 óra/év átszámítást a kerekítés szabályai szerint kell alkalmazni, azaz, ha a ledolgozott
órák száma az 1800 valamely többszörösét 900 óránál többel haladja meg, akkor az egy fõnek számít.

A meglévõ eszköz korszerûsítése esetén is az évi átlagban 1800 munkaóránál hosszabb foglalkoztatási szükséglet mi-
nõsül új munkahelynek, de ebbe a korszerûsítés elõtti munkaerõ-szükséglet is beleszámít. A korszerûsítés esetén ugyanis
azt lehet feltételezni, hogy elmaradása esetén a projekt megszûnik, azaz az összehasonlítási alap projektszinten „0”.

A már említett többes megfeleltetés miatt az egyes jellemzõkhöz (nõ, 25 év fölötti, roma származású, megváltozott
munkaképességû) rendelt munkahelyek számának összege nagyobb is lehet, mint az összes foglalkoztatott száma.

A támogatásnak köszönhetõen létrehozott és a jelen kérelemmel (projekttel) összefüggésben bejelentett munkahely
számot más kérelmekhez, illetve pályázathoz, és/vagy projekthez kapcsolódóan nem kell figyelembe venni.

ad. 5.4 A támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyen a foglalkoztatottak által ledolgozott munka-
órák száma

Ha van a ledolgozott munkaidõt tartalmazó bérszámfejtési analitika és az megbontható a meglévõ és az újonnan, a tá-
mogatásnak köszönhetõen létrehozott projektben foglalkoztatott nõi, roma, 25 éves kor fölötti és alatti, valamint meg-
változott munkaképességû állományi csoportok között, akkor az órák számát az alapján kell beírni.

Ha a kérelmezõ a foglalkoztatott típusokhoz rendelhetõ munkaidõ analitikával nem rendelkezik, akkor a következõ
számítási eljárást kell alkalmazni: A támogatással létrehozott projektben foglalkoztatott létszámot az állományi létszám
arányai szerint fel kell osztani az állománycsoportok szerint (nõk, 25 év felettiek, romák, megváltozott munkaképessé-
gûek), majd a csoportokhoz rendelt átlagos állományi létszámhoz kell rendelni teljes év esetén évi átlagos 1800, tört év
esetén az arányosan csökkentett mértékû ledolgozott munkaórát. A már említett többes megfeleltetés miatt az egyes jel-
lemzõkhöz (nõ, 25 év fölötti, roma származású, megváltozott munkaképességû) rendelt munkaórák összege nagyobb is
lehet, mint az összes ledolgozott órák száma.

ad. 6. A GAZDANET programban való részvételi szándék
Mielõtt az „Igen” vagy a „Nem” választ megadja, kérjük, olvassa el az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai

tervrõl és programról szóló, az FVM és az MVH honlapjain megtalálható dokumentumok GAZDANET-re vonatkozó ré-
szeit.

ad. 7. A beruházás környezetvédelmi minõsítésére vonatkozó adat
Az igen választ akkor kell bejelölni, ha a kedvezményezett egy esetleges ellenõrzés alkalmával be tud mutatni olyan,

független szakértõ által készített és/vagy hatósági szakvéleményt, miszerint a beruházás, illetve az annak révén létreho-
zott eszköz és/vagy technológia környezetkímélõ. Építési engedély esetében az ahhoz adott környezetvédelmi szakható-
sági hozzájárulás a környezetkímélõ minõsítés igazolására megfelelõ.

ad. 8. Bevezetett termékek, technológiák száma

Bevezetett új termék száma
Azon termékek darabszámát kell feltüntetni, amelyet a kérelmezõ addig nem gyártott/termelt és a kérelmezett fejlesz-

tés eredményeként megvalósított eszközökkel tervez elõállítani. Új terméknek az a termék minõsül, amelynek vámta-
rifaszáma az addig gyártott termékek egyikével sem egyezik meg. Projektcég esetében új terméknek csak az a termék mi-
nõsíthetõ, amelyet sem az anyacégek, sem a céget létrehozó tulajdonosok többségi tulajdonában lévõ cégek nem gyártot-
tak/termeltek.

Bevezetett új technológia száma
Új technológiának az a technológia minõsül, amelyet a kérelmezõ korábban nem alkalmazott. Projektcég esetében új

technológiának csak az a technológia minõsíthetõ, amelyet sem az anyacégek, sem a céget létrehozó tulajdonosok több-
ségi tulajdonában lévõ cégek nem alkalmaztak. Nem tekinthetõ új technológiának az, amikor a támogatott projekt kere-
tében a már korábban – bérelt, illetve szolgáltatásként igénybe vett eszközökkel – mûködtetett rendszerben az eszközö-
ket saját tulajdonúra cserélik ki.
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ad. 9.1 Beruházás típusa; Csak egy típusú beruházás jelölhetõ be!
Azt a négyzetet kell bejelölni, amelyikre a fejlesztési költség 60%-nál nagyobb részét fordították. A Vegyes/egyéb ka-

tegóriát akkor kell választani, ha sem a gép-berendezés, sem az építés aránya nem éri el a teljes költség 60%-át.

ad. 9.2 Termelési mód 9.3 Termelési ág
Azt a termelési módot kell bejelölni, amelynek alkalmazásával az adott termelési ágból jellemzõen származó számított

bevételek (bevételnek tekintve a saját fogyasztást is) többsége származik. A 9.2 adatmezõben az „ökológiai” megneve-
zésû négyzetet kell megjelölnie mindazoknak, akik az Agrár-környezetgazdálkodási Program keretében a kérelem be-
adásának évében támogatási kérelmet nyújtottak be, illetve részükre ebben az évben ilyen támogatást folyósítottak. Raj-
tuk kívül azok is ezt a négyzetet jelölhetik be, akik az ökológiai gazdálkodást támogatás igénybevétele nélkül folytatják,
és egy esetleges ellenõrzés esetén ezt a körülményt bizonyítani tudják. Ilyen gazdaság lehet például az, amelyik területé-
nek 80%-ot meghaladó részén „bio” minõsítésû árut termel.

Azt a termelési ágat kell bejelölni, amelybõl az adott vállalkozás bevételeinek jellemzõen a legnagyobb része (nem
feltétlenül a többsége!) származik.

ad. 10. Megvalósítás helyére vonatkozó adatok
A megadott területi jellemzõk között egybeesés is lehet, azaz egy terület lehet egyszerre kedvezõtlen adottságú, Natu-

ra 2000 program és 2000/60/EK irányelv által érintett. A kérelmezõnek azt az egyetlen jelölõnégyzetet kell bejelölnie,
amelyet a leginkább jellemzõnek tart. Az egyes részterületek besorolása tekintetében több-több értelmû megfeleltetés is
lehetséges. Ilyen esetben a kedvezményezett a következõ eljárást is követheti:

– Egy-egy megadott kritériumnak megfelelõ parcellák területét összesíti. Az így kapott, összesített terület az összes
mûvelt területnél nagyobb is lehet, mivel egy-egy parcella több kritériumnak is megfelelhet, azaz többször is
számbavételre kerülhet.

– A kritériumok közül azt tekinti jellemzõnek, amelyikhez a legnagyobb terület rendelhetõ.
Ha azonban, a kedvezményezett szerint az „egyéb” besorolású területeinek minõsége és/vagy mûvelési módja vala-

melyik másik minõsítéshez tartozó területével azonos, akkor a nagyságtól függetlenül is megjelölhet egyet az általa jel-
lemzõnek tartott, nem „egyéb” minõsítések közül.

ad. 11. Területre vonatkozó adatok
A területre vonatkozóan megadott adatoknak meg kell egyezniük a földnyilvántartásnak a beadáskor legalább szél-

jegy formájában rávezetett állapotával, valamint a beadás évében benyújtott földalapú támogatásigénylés adataival.

ad. 12. Az állattartó telepekre vonatkozó adatok
A 12.1 pontban a „beruházás megvalósítása elõtt” jelölésû adatmezõkben csak azokat a tartási helyeket kell jelenteni,

amelyekben a kérelem benyújtását megelõzõ évben legalább 90 napig állatot tartottak.
A telepazonosító adatmezõk (állat-egészségügyi és -tartási hely) közül legalább az egyiket ki kell tölteni.
Az állatfaj és hasznosítási irány adatmezõket a telepen a fejlesztés megvalósítása elõtt és után, jellemzõen tartott álla-

toknak, vagy az ott beszerelt állapotban lévõ technológiának megfelelõen kell kitölteni. A beírandó adatokat, illetve kó-
dokat a melléklet tartalmazza.

A férõhelyek számát az elõírásoknak megfelelõ (pl. alapterület szerint maximált sûrûség) tartási körülmények között a
végállapotban (pl. hizlalás esetén a leadásra kész állatok száma) maximálisan elhelyezhetõ állatlétszámnak megfelelõen
kell megadni.

Ha egy telepen egyszerre több állatfajt, illetve eltérõ hasznosítású állatot tartanak, akkor azt külön telepként (tartási
helyként) kell jelenteni. Az eltérõ hasznosítási irányokat azonban csak akkor kell a külön telepként értelmezni, ha az ott
elõálló termék (pl. köztes állapotú állatok ún. süldõ, elõnevelt baromfi stb.) nagyobb részét nem a vállalkozáson és/vagy
a telepen belül hasznosítják, hanem értékesítik és/vagy másik telepre szállítják. A hasznosítási irányhoz tartozó férõ-
helytípusokat (pl. kanszállás, elletõ, szárazon álló, elkülönítõ, borjúnevelõ stb.) nem kell külön férõhelyként figyelembe
venni.

A felújított és új állatférõhelyekre vonatkozó adatokat kizárólag a kérelemben foglalt fejlesztés által érintett telepek
esetében kell jelenteni. Ha az ügyfél a kérelemben foglaltaktól függetlenül, ahhoz UMVST támogatást nem kérve, az
arra fordított összeget a támogatás alapjában nem szerepeltetve hajt végre állatférõhely-felújítási vagy -bõvítési beruhá-
zást, azt a jelen adatlapon nem kell szerepeltetnie.

Csak akkor tekinthetõ egy férõhely felújítottnak, ha a felújítás elõtt az azon tartható állat faja és hasznosítási iránya
megegyezik az felújítás utánra tervezettel. Faj és/vagy hasznosítási irány váltása esetén a férõhelyeket nem ebben, ha-
nem az alatta lévõ, „új állatférõhelyek száma” elnevezésû adatmezõben kell jelenteni.
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Új állatférõhelynek az újonnan létrehozottakon túl az a férõhely minõsül, amely egy meglévõ telepen a fejlesztés elõtti
állapothoz képest, a faj és a hasznosítási irány változása nélküli bõvülést (tartásikapacitás-növekedést) jelent.

A 12.2–12.7 pontokba a kérelemben megjelölt fejlesztési összegbõl az állattartó telepekre fordított részt és az ahhoz
rendelhetõ támogatást kell feltüntetni. A trágyatárolóra és a biogáz-elõállítást szolgáló eszközökre fordított összegeket
nem itt, hanem a 16. és 14. adatmezõkben kell szerepeltetni, de pl. a trágyaeltávolító technológiát igen. A 12.2 és a
12.3 pontokban szereplõ összegnek meg kell egyeznie a felújított (12.4-5) és az új (12.6-7) férõhelyekre feltüntetett ada-
tok összegével. A támogatásokat a kérelemben foglalt aránnyal megegyezõen kiszámítva kell feltüntetni.

ad. 13. Trágyatárolás helyzete
Az tekinthetõ a trágyatárolás megoldásának, ha a megadott idõtartam alatt az állatokkal feltöltött telepen keletkezõ híg

fázisú (30%-nál kisebb szárazanyag tartalmú) trágya az élõvízbe, illetve a talajvízbe kerülés veszélye nélkül helyezhetõ
el. A szikkasztó árokban elfolyatott, nem zárt szelvényû, nem agyagozott zagytereken (trágyatavakban) történõ trágyael-
helyezést szintén a „nem volt megoldva” kategóriába kell sorolni.

ad. 14. Biogáztelepre vonatkozó adatok
A 14.1 adatmezõkbe a biogáz-elõállítás tervezett mennyiségét kell beírni.
A reaktorokba adagolt szerves anyag mennyiségétõl és összetételétõl függõ havi adatot átlagolással, az éves mennyi-

ség 12-vel való osztása alapján kell meghatározni.
A 14.2 ponthoz rendelt adatmezõkbe a trágyakezelésen belül, a biogáz elõállításra fordítani tervezett költségeket kell

beírni. A 14.3 adatmezõbe írandó összeget a 14.2-bõl, a kérelemben feltüntetett támogatási hányadnak megfelelõen kell
kiszámítani.

ad. 15. Keletkezõ trágya mennyiségére vonatkozó adatok
A telepek teljes feltöltöttsége esetén egy átlagos hónapban keletkezõ mennyiséget kell megadni. Ezt úgy is ki lehet

számolni, hogy az éves szinten keletkezõ trágya mennyiségét az adatszolgáltató 12-vel elosztja. A szezonális hasznosí-
tást az átlag kiszámításánál figyelembe kell venni (pl. ha a technológia miatt a telepet csak évente 9 hónapon keresztül
használják, az átlag kiszámításához akkor is 12-vel kell osztani az egy év alatt keletkezõ trágya mennyiséget).

A 15.1 pontban csak a trágyaszóróval kiszórható állagú trágya mennyiségét kell szerepeltetni.
A 15.2 pontban minden olyan trágya tartalmú folyadékot szerepeltetni kell, amelyet szippantó kocsival vagy árkon,

illetve vezetéken keresztül kell (lehet) a teleprõl eltávolítani.

ad. 16. Keletkezõ trágya elhelyezésére szolgáló terület nagyságára vonatkozó adatok
A trágya elhelyezésére szolgáló területet a „beruházás elõtt” rovatok esetében az ilyen célú földhivatali bejegyzéssel

rendelkezõ területek adatai alapján kell megadni. A beruházás megvalósítása utáni adatoknak, amennyiben azok új elhe-
lyezési területet igényelnek, olyan területekre kell vonatkozniuk, amelyek trágya elhelyezési célú földhivatali bejegy-
zéssel még nem rendelkeznek és a kérelmezõ tulajdonában vannak, illetve a bérleti szerzõdés trágyaelhelyezési célú,
és/vagy a trágyaelhelyezési jogot tartalmazza.

A trágyaelhelyezésre fordított kiadások között kell szerepeltetni a trágyatárolásra szolgáló létesítmények fejlesztési
költségeit is. A támogatási összeget a kérelemben feltüntetett támogatási hányadnak megfelelõen kell kiszámítani.

ad. 17. Állatjóléti/higiéniai beruházásra vonatkozó adatok
A kérelemben foglaltakkal összhangban kell kitölteni. A 12.2, a 12.3, a 14.2, a 14.3, a 16.3, a 16.4, a 17.1 és a 17.2 ro-

vatokban megadott összegek együttesen (összeadva) nem tehetnek ki nagyobb számot, mint a kérelemben megjelölt fej-
lesztési és támogatási összeg. A támogatási összeget a kérelemben feltüntetett támogatási hányadnak megfelelõen kell
kiszámítani.

ad. 18. Nyilatkozatok
Kérjük, figyelmesen olvassa el az adatblokkban szereplõ nyilatkozatokat! Az adatlapot csak akkor írja alá és nyújtsa

be, ha ezekkel egyetért.

ad. 19. Kitöltési dátum és aláírás
Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá! Az aláírás alatti mezõben tüntesse fel olvashatóan

az aláíró, ha úgy cégszerû, az aláírók nevét.

FONTOS! Feltétlenül töltse ki az adatlap minden oldalán az ügyfélregisztrációs szám mezõt!
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MELLÉKLET

Faj: szarvasmarha; Kód: SZM
Hasznosítási irányok:
– Tejtermelõ tehén (Csak a fejt állomány elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot kell jelenteni, a szárazon állót, az el-

különítõt, borjúnevelõt nem.); Kód: TEJ
– Marhahizlalás/nevelés (A húshasznú és selejt tejtermelõ tehén, a húshasznú és tejhasznú, hízóba fogott, nevelt hím-

ivarú állatok, az üszõk és elõhasi üszõk tartására szolgáló férõhelyeket kell jelenteni, a borjakét azonban külön nem.);
Kód: HIN

Faj: sertés; Kód: SER
Hasznosítási irányok:
– Hizlalás (A 100 kg-on felüli élõsúlyú, tenyésztésre nem fogott állatok elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot kell

jelenteni); Kód: HIZ
– Tenyésztés (Koca- és kanszállás, elletõ létesítményekben elhelyezhetõ, tenyésztésre fogott állatok elhelyezésére alkal-

mas férõhelyeket kell jelenteni, amennyiben a telepen elõállított hízóalapanyag több mint 50%-a a teleprõl másik telepre el-
szállításra és/vagy értékesítésre kerül. Amennyiben a tenyésztési célú férõhelyeken elõállított hízóalapanyag több mint
50%-át a telepen végállapotba felnevelik, akkor a tenyésztési hasznosítási irányt nem kell külön jelenteni.); Kód: KOC

– Süldõnevelés (A 70 kg-nál kisebb élõsúlyban a végállapotot elérõ állatok elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot
kell megadni, amennyiben a telepen elõállított hízóalapanyag több mint 50%-a a teleprõl másik telepre elszállításra
és/vagy értékesítésre kerül. Amennyiben a nevelési célú férõhelyeken elõállított hízóalapanyag több mint 50%-át a tele-
pen végállapotba felnevelik, akkor a tenyésztési hasznosítási irányt nem kell külön jelenteni. Ha a telepen többfázisú hiz-
lalási technológia mûködik, akkor a férõhelyszámot úgy kell megadni, hogy a 70 kg-nál kisebb állatok elhelyezésére
szolgáló férõhelyekbõl kettõ számít egy végállapotú férõhelynek.); Kód: SUL

Faj: juh; Kód: JUH
Hasznosítási irányok:
– Tejtermelés (A fejt állomány elhelyezésére szolgáló férõhelyeket kell jelenteni. A bárányok és tokjók, tenyészko-

sok elhelyezésére szolgálókat nem.); Kód: JTE
– Hústermelés [Az ivarérett (ivartalanított) és/vagy a hizlalási/nevelési végállapotot elért állatok elhelyezésére alkal-

mas férõhelyek számát kell jelenteni, a bárányok elhelyezésére szolgálókat nem.]; Kód: HUS
– Vegyes [A hús-, tej-, gyapjútermelésre egyaránt hasznosított, felnõtt (ivarérett, ivartalanított) állatok elhelyezésére

szolgáló férõhelyek számát kell jelenteni.]; Kód: VEG

Faj: kecske; Kód; KEC
Hasznosítási irányonként nem kell megbontani. A felnõtt (ivarérett, ivartalanított) állomány elhelyezésére szolgáló

férõhelyeket kell jelenteni.

Faj: csirke/tyúk; Kód: TYU
Hasznosítási irányok:
– Brojlercsirke (Az eladás elõtti végállapotú állomány elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot kell megadni úgy,

hogy az állatsûrûségre vonatkozó elõírásokat is figyelembe kell venni.); Kód: BRO
– Árutojás-termelés (A tojótyúk elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot kell megadni úgy, hogy az állatsûrûségre vo-

natkozó elõírásokat is figyelembe kell venni.); Kód: TOJ
– Keltetõtojás (naposcsibe) elõállítás (A tojótyúk elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot kell megadni úgy, hogy az

állatsûrûségre vonatkozó elõírásokat is figyelembe kell venni.); Kód: KEL

Faj: ló; Kód: LOV
Hasznosítási irányonként nem kell megbontani. A felnõtt (ivarérett, ivartalanított) állomány elhelyezésére szolgáló

férõhelyeket kell jelenteni.

Faj: lúd; Kód: LUD
Hasznosítási irányok:
– húsliba (A hizlalási végállapotban lévõ állomány elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot kell jelenteni); Kód: HUL
– májliba [A tömésre szánt (alkalmas) állomány elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot – pl. tömõládák száma – kell

jelenteni.]; Kód: MAL
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Faj: pulyka; Kód: PUL
Hasznosítási irányok:
– egész pulyka (A 12 kg alatti élõsúlyú végállapotban leadott állomány elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot kell

jelenteni.); Kód: EPU
– gigant pulyka (A 12 kg fölötti élõsúlyú végállapotban leadott állomány elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot kell

jelenteni.); Kód: GPU
– elõnevelt pulyka (A 2 kg élõsúly alatt a teleprõl elszállított, végállapotban lévõ állatok elhelyezésére alkalmas férõ-

helyszámot kell jelenteni, akkor, ha az elõállított elõnevelt állomány több mint 50%-át a teleprõl elszállítják); Kód: ENP

Faj: kacsa; Kód: KAC
– pecsenyekacsa (A hizlalási végállapotban lévõ állomány elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot kell jelenteni);

Kód: PKA
– májkacsa (A tömésre szánt [alkalmas] állomány elhelyezésére alkalmas férõhelyszámot – pl. tömõládák száma –

kell jelenteni.); Kód: MKA

Faj: egyéb; Kód: EGY
Az „egyéb” kategóriába a fentebb nem specifikált fajok tartoznak, úm. nyúl, prémes állatok, strucc, hobbyállatok stb.

Az ide tartozó fajok esetében a kedvezményezett által jellemzõnek tartott kapacitást kell férõhelyként megadni.

Gazdálkodási forma rövidítések listája

Megnevezés Rövidítés

Közös vállalat (2006. IV. tv.) KV

Korlátolt felelõsségû társaság (2006. IV. tv.) KFT

Részvénytársaság (Nyílt) (2006. IV. tv.) NYRT

Részvénytársaság (Zárt) (2006. IV. tv.) ZRT

Lakásszövetkezet (2006. X. tv.) LSZÖV

Takarék- és hitelszövetkezet (2006. X. tv.) TAKSZÖV

Mezõgazdasági szövetkezet (2006. X. tv.) MGSZÖV

Egyéb szövetkezet (2006. X. tv.) EGYSZÖV

Vízitársulat (1995. LVII. tv.,160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. VÍZTÁRS

Víziközmû-társulat (1995. LVII. tv., 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. VIZKÖTÁRS

Erdõbirtokossági társulat (1994. XLIX. tv.) ERBIRTÁRS

Közkereseti társaság (2006. IV. tv.) KKT

Betéti társaság (2006. IV. tv.) BT

Polgári jogi társaság (1959. IV. tv., 568–578/A. §-ok) PJT

Külföldi székhelyû vállalkozás fióktelepe (1997. CXXXII. tv.) KÜFITEL

Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ egyéni vállalkozó EGYVÁLL

Egyéni gazdálkodó EGYGAZD

Családi gazdálkodó CSAGAZD

Õstermelõ ÕSTERM

Központi felügyeleti költségvetési szerv KÖZKSZERV

Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv ÖNKSZERV

Közhasznú társaság (2005. LXXXVIII. tv.) KHT

Egyéb, jogi személyiségû nonprofit szervezet EGYNONPROF

Állami vállalat (1977. VI. tv., 1992. LV. tv.) ÁLLVÁLL

Egyéb, a fentiekbe nem sorolható mûködési forma EGYÉB
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A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának
közleménye

az Országos Mezõgazdasági Fajtaminõsítõ Bizottság Zöldségnövények Szekciójának
2007. decemberi ülése alapján államilag elismert fajtákról, államilag elismert fajták meghosszabbításáról,

új fajtafenntartó bejegyzésérõl és fajták visszavonásáról

Az Országos Mezõgazdasági Fajtaminõsítõ Bizottság Zöldségnövények Szekciójának állásfoglalása alapján a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ a következõ

– növényfajtákat részesítette állami elismerésben,
– államilag elismert fajtákat hosszabbította meg,
– új fajtafenntartót jegyzett be,
– fajtákat vonta vissza.

1. ÁLLAMILAG ELISMERT fajta
(Vékonnyal szedve zárójelben a fajták bejelentéskori neve szerepel)
(Vastaggal szedett a fajtanév, illetve szinonim név)

Bejelentõ: Nagy István, Dombiratos, Dózsa Gy. u. 63.
Fajtafenntartó: Nagy István, Dombiratos, Dózsa Gy. u. 63.
Claudius (27/03) Paprika
Viharez Paprika

Bejelentõ: Fûszerpaprika Kutató-Fejlesztõ Kht., 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9.
Fajtafenntartó: Fûszerpaprika Kutató-Fejlesztõ Kht., 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9.
Jubileum (KFC 04-1) Paprika

Nemesítõk: Szarka János 10%
Csilléry Gábor 10%
Kapitány József dr. 40%
Timár Zoltán 30%
Balázs Ervin dr. 10%

Delikát (KDE 05-4) Paprika
Nemesítõk: Szarka János 10%

Csilléry Gábor 10%
Kapitány József dr. 40%
Timár Zoltán 30%
Mitykó Judit 10%

Sláger (Picador) Paprika

Bejelentõ: Duna R Kft., 1224 Budapest, IX. u. 17.
Fajtafenntartó: Ruskó Józsefné 1224 Budapest, IX. u. 17.
Palóc Paprika

Bejelentõ: Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt., 6000 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 6.
Fajtafenntartó: Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt., 6000 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 6.
Bács (ZKI 371) Vöröshagyma

Nemesítõ: Dr. Csizmadia László 100%

Creta (ZKI 1020111) Paprika
Nemesítõ: Salamon Pál 10%

Varró Péter 70%
Csima Rita 10%
Sebesi Csaba 10%
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Bihar (ZKI 105070) Paprika
Nemesítõ: Urbánszki Katalin 10%

Varró Péter 70%
Csima Rita 10%
Sebesi Csaba 10%

Bejelentõ: Floveg GMBH, DE-50354 Huerth Zur Bauernsiedlung 5.
Fajtafenntartó: Floveg GMBH, DE-50354 Huerth Zur Bauernsiedlung 5.
Zsuzsanna Paprika

Bejelentõ: Hermes-Mag Kft., 2711 Tápiószentmárton, Damjanich u. 1.
Fajtafenntartó: Hermes-Mag Kft., 2711 Tápiószentmárton, Damjanich u. 1.
Hajnal Zöldbab

Bejelentõ: Pure Line Seeds Inc., USA-83843 Moscow, Idaho 1366
Fajtafenntartó: Pure Line Seeds Inc., USA-83843 Moscow, Idaho 1366
Képviselõ: W.A. Church (Bures) Ltd., GBR, Bures, Suffolk Co85JQ
Iona (PLS 329) Zöldborsó
Recruit (PLS 377) Zöldborsó

Bejelentõ: DE ATC Kutató Központ, Nyíregyháza 4400 Westsik V. u. 4–6.
Fajtafenntartó: DE ATC Kutató Központ, Nyíregyháza
Kinga (Erna AK-88) Lóbab

Bejelentõ: Syngenta Seeds B.V. Enkhuizen, NL
Fajtafenntartó: Syngenta Seeds B.V. Enkhuizen, NL
Képviselõ: Syngenta Seeds Kft., 1123 Alkotás út 41.
GH 5704 Csemegekukorica

Bejelentõ: Alumni Seed Improvement, USA, Romney
Fajtafenntartó: Alumni Seed Improvement, USA, Romney
Képviselõ: Bólyi Mezõgazdasági ZRT., 7754 Bóly, Ady E. u. 21.
AP 4501 Pattogató kukorica

ÁLLAMI ELISMERÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA (2008. 01. 01.–2017. 12. 31.)

Fajtafenntartó: Pannon Egyetem, 8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
Keszthelyi csillag Salotta hagyma

Fajtafenntartó: Gabonatermesztési Kutató Kht., 6726 Szeged, Alsókikötõ sor 9.
Makói CR Vöröshagyma
Makói Bronz Vöröshagyma
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Fajtafenntartó: Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt., 6000 Kecskemét, Mészöly Gy. u. 6.
Góliát Vöröshagyma
Bíborhenger Cékla
Rubin Cékla
Hógolyó Sárgadinnye
Muskotály Sárgadinnye
Tétényi csereshéjú Sárgadinnye
Topáz Sárgadinnye
Zita Uborka
Albatök Spárgatök
Fertõdi vörös Sárgarépa
Record Sárgarépa
Flakker Sárgarépa
Manó Paradicsom
Félhosszú Petrezselyem
Korai cukor Petrezselyem
Cerka Zöldbab
Nimród Zöldborsó
Primo Zöldborsó
Kecskeméti lila Tojásgyümölcs
Popey Spenót
Kecskemét aranya Pattogató kukorica
K.SC gyöngy Pattogató kukorica

Fajtafenntartó: Maraldi Sementi, 47203 Cesena, Case Caltagloni, Via Emilia
Képviselõ: Budapesti Kertimag Zrt., 1186 Budapest, Besence u. 7/A
Rubia Vöröshagyma

Fajtafenntartó: Garamag Kft., 6500 Baja, Platánfa u. 34/C
Gabi Paprika
Garai korai Zöldborsó
Garai velõ Zöldborsó

Fajtafenntartó: Produkt Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa krt. 10/A
Csípõs banán Paprika

Fajtafenntartó: Antal és Társa Kft., 6931 Apátfalva, Kossuth u. 69.
Kurtovszka kapia Paprika

Fajtafenntartó: Hungaromix Agrárfejlesztõ - Fõvállalkozó Kft., 2900 Komárom, Klapka Gy. u. 35.
Anthea Paprika

Fajtafenntartó: Stoke Seeds Ltd., Catherines, Kanada
Képviselõ: Dunamag Kft., 9021 Gyõr, Árpád u. 5.
Jumbo Stuff Paprika
Óriás cseresznye Paprika

Fajtafenntartó: Szegedi Paprika Fûszer és Konzerv Rt., 6725 Szeged, Szövetkezeti út 1.
Mihályteleki Paprika
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Bejelentõ: Fûszerpaprika Kutató-Fejlesztõ Kht., 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9.
Fajtafenntartó: Fûszerpaprika Kutató-Fejlesztõ Kht., 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9.
Kalocsai A Paprika
Csárdás Paprika
Folklor Paprika
Remény Paprika
Zuhatag Paprika
Kalocsai det. 601 Paprika

Fajtafenntartó: Agrona Bt., 4002 Debrecen, Domokos M. kert 72.
Debreceni sárga Zöldbab
Debreceni gyöngy Szárazbab
Solargreen Zöldborsó

Fajtafenntartó: Hermes-Mag Kft., 2711 Tápiószentmárton, Damjanich u. 1.
Magyar kincs Sárgadinnye
Indátlan fehér Spárgatök
Óvári gömbölyû Dinnyetök
Nagydobosi Sütõtök
Mikepércsi vaj Retek
Pallagi nagylevelû Sóska

Fajtafenntartó: Tessedik Sámuel Mezõgazdasági Fõiskola, 5540 Szarvas, Szabadság u. 1–3.
Kákai Olajtök

Fajtafenntartó: Agroselect Kft., 5540 Szarvas, Szentesi út 40–42.
Szentesi oliva Olajtök

Fajtafenntartó: Alfaseed Bt., 1132 Budapest, Visegrádi u. 18/A.
Daki 802 Magtermesztési tök
Olivia Magtermesztési tök

Fajtafenntartó: Ferihegy Kft., 2220 Vecsés, Új Ecseri u. 2.
Vecsési indás Spárgatök

Fajtafenntartó: Nyugat-Magyarországi Egyetem, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Óvári hengeres Sütõtök

Fajtafenntartó: Bio-hungaricum TRD. Kft., 5540 Szarvas, Alkotmány u. 12.
Orange Muskotálytök

Fajtafenntartó: Syngenta Seeds S.A.S. Saint-Sauver, FR
Képviselõ: Syngenta Seeds Kft., 1123 Alkotás út 41.
Boston Csemegekukorica
Dallas Csemegekukorica
Dynasty Csemegekukorica
Elite Csemegekukorica
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Jubilee Csemegekukorica
Lincoln Csemegekukorica
Spirit Csemegekukorica

Fajtafenntartó: Apjok Ferenc, 1029 Budapest, Ágoston u. 3.
Krémgolyó Pattogató kukorica

Fajtafenntartó: Gyógynövény Kutató Intézet ZRt., 2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4.
Budakalászi Kapor
Negro Caballo Szareptai mustár
Budakalászi Sáfrányos szeklice
Maud Konyhakömény
Lucs Koriander
Budakalászi Ánizs
Akali Muskotályzsálya
Budakalászi sárga Fehér mustár
Budakalászi Borsfû

ÚJ FAJTAFENNTARTÓ BEJEGYZÉSE

Bejelentõ: Agrona Bt., 4002 Debrecen, Domokos M. kert 72.
Fajtafenntartó: Agrona Bt., 4002 Debrecen, Domokos M. kert 72.
Ambassador Zöldborsó
Karina Zöldborsó

FAJTÁK VISSZAVONÁSA

A jogszabály alapján a fajták állami elismerése megszûnt 2007. 12. 31-én, mivel a bejelentõ nem kérte a fajták álla -
mi elismerésének meghosszabbítását. A fajták vetõmagja forgalmazható 2010. 06. 30-ig, illetve az EU közös kataló -
gusa szerint.

Leone Vöröshagyma
Detroit 2 (0043) Cékla
Pallagi lapos Fejes káposzta
Szupra Sárgarépa
Danvers 126 Sárgarépa
Nantes 2 (Nanti) Sárgarépa
Berlicum 2 (Oranza) Sárgarépa
Berlicum 2 (Romosa) Sárgarépa
Nantes 5 (5103) Sárgarépa
Maikönig (Május királya) Saláta
Korai nyár Paradicsom
Berliner (Fakir) Petrezselyem
Bíborka Adzuki bab
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A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állattenyésztési Igazgatóságának
közleménye

a tenyésztõ szervezeti és fajtaelismerés rendjérõl szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet 15. § (5) bekezdésének a)–e) pontjai alapján
a 2008. január 1-jei állapot szerint elismert tenyésztõ szervezetekrõl és fajtákról

Nyilv.
szám

Faj Fajta Státus Tenyésztõ szervezet neve Tenyésztõ szervezet címe
Besorolás

I.
Besorolás

II.
Besorolás

III.

001/95 Szarvasmarha Magyartarka elismert Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete 7150 Bonyhád, Zrínyi u. 3.
2755 Kocsér, Kossuth út 3.

fajtatiszta hazai szabad

002/95 Szarvasmarha Magyar holstein-friz elismert Holstein-Friz Tenyésztõk Egyesülete 1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta világfajta szabad

003/95 Szarvasmarha Limousin elismert Limousin Tenyésztõk Egyesülete 1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta világfajta szabad

004/95 Szarvasmarha Charolais elismert Magyar Charolais Tenyésztõk Egyesülete 3525 Miskolc, Vologda u.1. fajtatiszta világfajta szabad

005/95 Szarvasmarha Hereford elismert Magyar Hereford, Angus és Galloway
Tenyésztõk Egyesülete

7400 Kaposvár, Dénes-major 2. fajtatiszta világfajta szabad

007/95 Szarvasmarha Magyar szürke elismert Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztõk
Egyesülete

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta hazai szabad

141/95 Szarvasmarha Aberdeen angus elismert Magyar Hereford, Angus és Galloway
Tenyésztõk Egyesülete

7400 Kaposvár, Dénes-major 2. fajtatiszta világfajta szabad

009/95 Szarvasmarha Fehér-kék belga húsmarha ideiglenesen
elismert

Fehér-Kék Belga Szarvasmarhát
Tenyésztõk Egyesülete

2053 Herceghalom, Gesztenyés u.1. fajtatiszta honosított szabad

144/95 Szarvasmarha Blonde d,aquitaine ideiglenesen
elismert

Limousin Tenyésztõk Egyesülete 1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad

218/98 Szarvasmarha Galloway ideiglenesen
elismert

Magyar Hereford, Angus és Galloway
Tenyésztõk Egyesülete

7400 Kaposvár, Dénes-major 2. fajtatiszta honosított szabad

224/98 Szarvasmarha Lincoln red húsmarha ideiglenesen
elismert

Fehér-Kék Belga Szarvasmarhát
Tenyésztõk Egyesülete

2053 Herceghalom, Gesztenyés u.1. fajtatiszta honosított szabad

279/02 Szarvasmarha Yersey ideiglenesen
elismert

Koncentrált Tejû Fajták Tenyésztõ
Egyesülete

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta honosított szabad

280/02 Szarvasmarha Ayrshire ideiglenesen
elismert

Koncentrált Tejû Fajták Tenyésztõ
Egyesülete

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta honosított szabad

281/02 Szarvasmarha Brown-swiss ideiglenesen
elismert

Koncentrált Tejû Fajták Tenyésztõ
Egyesülete

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta honosított szabad

319/05 Bivaly Magyar házibivaly ideiglenesen
elismert

Magyar Bivalytenyésztõk Egyesülete 8229 Csopak, Kossuth u. 16. fajtatiszta hazai szabad

010/95 Sertés Magyar nagyfehér hússertés elismert Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztõk
Egyesülete

7400 Kaposvár, Zárda u. 12. fajtatiszta hazai szabad

011/95 Sertés Magyar lapály elismert Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztõk
Egyesülete

7400 Kaposvár, Zárda u. 12. fajtatiszta hazai szabad

012/95 Sertés Duroc elismert Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztõk
Egyesülete

7400 Kaposvár, Zárda u. 12. fajtatiszta honosított szabad

014/95 Sertés Hampshire elismert Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztõk
Egyesülete

7400 Kaposvár, Zárda u. 12. fajtatiszta honosított szabad

015/95 Sertés Pietrain elismert Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztõk
Egyesülete

7400 Kaposvár, Zárda u. 12. fajtatiszta honosított szabad
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Nyilv.
szám

Faj Fajta Státus Tenyésztõ szervezet neve Tenyésztõ szervezet címe
Besorolás

I.
Besorolás

II.
Besorolás

III.

021/95 Sertés Szõke mangalica elismert Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta hazai szabad

022/95 Sertés Fecskehasú mangalica elismert Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta hazai szabad

023/95 Sertés Vörös mangalica elismert Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta hazai szabad

320/05 Sertés Középtiszai hibrid sertés ideiglenesen
elismert

Tiszaszentimrei Mezõgazdasági Kft. 5322 Tiszaszentimre, Erzsébet major hibrid honosított védett

335/07 Sertés TOPIGS hibrid sertés ideiglenesen
elismert

TOPIGS Hungary Kft. 1143 Budapest, Ilka u. 46.I/1. hibrid külföldi védett

340/07 Sertés Rattlerow seghers
hibridsertés

ideiglenesen
elismert

Rattlerow Seghers Kft. 2571 Baracska, Nagyhalompuszta
Pf. 100

hibrid külföldi védett

024/95 Juh Magyar merinó elismert Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta hazai szabad

027/95 Juh Német húsmerinó elismert Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad

033/95 Juh Hortobágyi (magyar) racka elismert Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta hazai szabad

034/95 Juh Gyimesi racka elismert Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta hazai szabad

035/95 Juh Cigája elismert Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta hazai szabad

036/95 Juh Cikta elismert Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta hazai szabad

118/95 Juh Suffolk elismert Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad

119/95 Juh Bábolna Tetra elismert Bábolna Rt., Szendrõi Gazdaság Kft. 2943 Bábolna, Mészáros u. 1.,
Szendrõ-Ivánka 2943

fajtatiszta hazai védett

120/95 Juh Ile de france elismert Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad

029/95 Juh Német feketefejû elismert Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad

030/95 Juh Texel ideiglenesen
elismert

Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad

032/95 Juh Lacaune elismert Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad

117/95 Juh Awassi ideiglenesen
elismert

Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad

121/95 Juh Romney ideiglenesen
elismert

Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad

137/95 Juh Brit tejelõ elismert Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad

221/98 Juh Charollais ideiglenesen
elismert

Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad

222/98 Juh Landschaf merinó ideiglenesen
elismert

Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta honosított szabad
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248/99 Juh Tejelõ cigája ideiglenesen
elismert

Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ
Szervezetek Szövetsége

1134 Budapest, Lõportár u. 16. fajtatiszta hazai szabad

138/95 Kecske Magyar nemesített ideiglenesen
elismert

Kecsketenyésztõk és Nemesítõk Országos
Egyesülete

2200 Monor, József A. u. 51. fajtatiszta hazai szabad

160/95 Kecske Alpesi ideiglenesen
elismert

Alpesi és Szánentáli Kecsketenyésztõk
Magyarországi Egyesülete

2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 10. fajtatiszta honosított szabad

161/95 Kecske Szánentáli ideiglenesen
elismert

Alpesi és Szánentáli Kecsketenyésztõk
Magyarországi Egyesülete

2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 10. fajtatiszta honosított szabad

228/98 Kecske Búr kecske ideiglenesen
elismert

Alpesi és Szánentáli Kecsketenyésztõk
Magyarországi Egyesülete

2451 Ercsi, Bercsényi Miklós u. 10. fajtatiszta honosított szabad

242/99 Kecske Tejelõ fehér magyar ideiglenesen
elismert

Magyar Kecsketartók és Tenyésztõk
Országos Szövetsége

2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1. fajtatiszta hazai szabad

243/99 Kecske Tejelõ barna magyar ideiglenesen
elismert

Magyar Kecsketartók és Tenyésztõk
Országos Szövetsége

2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1. fajtatiszta hazai szabad

244/99 Kecske Tejelõ tarka magyar ideiglenesen
elismert

Magyar Kecsketartók és Tenyésztõk
Országos Szövetsége

2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1. fajtatiszta hazai szabad

318/05 Kecske Anglo-núbiai ideiglenesen
elismert

Magyar Kecsketartók és Tenyésztõk
Országos Szövetsége

2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1. fajtatiszta honosított szabad

074/95 Ló Nóniusz elismert Nónius Lótenyésztõ Országos Egyesület 4071 Hortobágy-Máta, Pf. 11 fajtatiszta hazai szabad

075/95 Ló Arab telivér elismert Magyarországi Arablótenyésztõk
Egyesülete

2943 Bábolna, Wesselényi u. 46. fajtatiszta honosított szabad

078/95 Ló Shagya arab ló elismert Magyarországi Arablótenyésztõk
Egyesülete

2943 Bábolna, Wesselényi u. 46. fajtatiszta hazai szabad

080/95 Ló Lipicai elismert Magyar Lipicai Lótenyésztõk Országos
Egyesülete

3348 Szilvásvárad, Park u. 13. fajtatiszta hazai szabad

081/95 Ló Magyar sportló elismert Magyar Sportlótenyésztõk Országos
Egyesülete

1087 Budapest, Kerepesi út 7. fajtatiszta hazai szabad

082/95 Ló Magyar hidegvérû elismert Magyar Hidegvérû Lótenyésztõ Országos
Egyesület

8360 Keszthely, Helikon köz 14/B fajtatiszta hazai szabad

083/95 Ló Kisbéri félvér elismert Kisbéri és Gidrán Lótenyésztõ Országos
Egyesület

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. fajtatiszta hazai szabad

089/95 Ló Ügetõ elismert Ügetõtenyésztõk Országos Egyesülete 1087 Budapest, Kerepesi út 9. fajtatiszta honosított szabad

134/95 Ló Angol telivér elismert Magyarországi Galopp Versenyló
Tenyésztõk Egyesülete

8426 Pénzesgyõr, Kerteskõ fajtatiszta honosított szabad

140/95 Ló Furioso-north star elismert Furioso-North Star Lótenyésztõ Országos
Egyesület

5820 Mezõhegyes, Kozma F. u. 30. fajtatiszta hazai szabad

171/95 Ló Gidrán elismert Kisbéri és Gidrán Lótenyésztõ Országos
Egyesület

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. fajtatiszta hazai szabad

295/03 Ló Fríz elismert Fríz Lótenyésztõk Magyarországi
Egyesülete

8600 Siófok, Tessedik Sámuel u. 6. fajtatiszta külföldi szabad

303/04 Ló Appaloosa elismert Appaloosa Tenyésztõk Egyesülete
Magyarország

2040 Budaörs, Építõk u. 2–4. fajtatiszta külföldi szabad
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084/95 Ló Shetland póni ideiglenesen
elismert

Póni és Kislótenyésztõk Országos
Egyesülete

4031 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta külföldi szabad

085/95 Ló Welsh póni különbözõ
változatai

ideiglenesen
elismert

Póni és Kislótenyésztõk Országos
Egyesülete

4031 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta külföldi szabad

086/95 Ló Fjord ideiglenesen
elismert

Póni és Kislótenyésztõk Országos
Egyesülete

4031Debrecen, Böszörményi ut 138. fajtatiszta külföldi szabad

087/95 Ló Haflingi ideiglenesen
elismert

Póni és Kislótenyésztõk Országos
Egyesülete

4031 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta külföldi szabad

088/95 Ló Hucul ideiglenesen
elismert

Póni és Kislótenyésztõk Országos
Egyesülete

4031 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta hazai szabad

199/97 Ló Quarter horse ideiglenesen
elismert

Magyarországi Quarter Horse Tenyésztõk
Egyesülete

7465 Szentgáloskér, Lapapuszta 1. fajtatiszta külföldi szabad

294/03 Ló Bardigiano ideiglenesen
elismert

Bardigiano Lótenyésztõ Országos
Egyesület

9913 Nagymizdó, major, hrsz.020/5. fajtatiszta külföldi szabad

299/03 Ló Connemara póni ideiglenesen
elismert

Póni és Kislótenyésztõk Országos
Egyesülete

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta külföldi szabad

300/03 Ló Izlandi póni ideiglenesen
elismert

Póni és Kislótenyésztõk Országos
Egyesülete

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. fajtatiszta külföldi szabad

304/04 Ló Paint horse bejelentett Paint Horse Tenyésztõk Egyesülete
Magyarország

2040 Budaörs, Építõk u. 2–4. fajtatiszta külföldi szabad

310/04 Szamár Magyar parlagi szamár ideiglenesen
elismert

Magyar Szamártenyésztõk Egyesülete 1015 Budapest, Donát u. 20–22. fajtatiszta hazai szabad

051/95 Tyúk Arbor acres classic húshibrid elismert Aviagen Kft. 9228 Gyõr, Fehérvári út 75. Integrál Park hibrid külföldi védett

052/95 Tyúk Redbro elismert AVIFORM Baromfikereskedelmi Iroda 6100 Kiskunfélegyháza,
Bajcsy-Zsilinszky u. 23/B

hibrid külföldi védett

054/95 Tyúk Farm elismert AVIFORM Baromfikereskedelmi Iroda 6100 Kiskunfélegyháza,
Bajcsy-Zsilinszky u. 23/B

hibrid külföldi védett

055/95 Tyúk COBB 500 elismert GALLUS Baromfitenyésztõ
és Keltetõ Kft.

8460 Devecser, Levente telep 1. hibrid külföldi védett

058/95 Tyúk Bábolna Tetra-SL tojóhibrid elismert Bábolna TETRA Kft. 2943 Bábolna, Radnóti u. 16. hibrid hazai védett

059/95 Tyúk Bábolna harco tojóhibrid elismert Bábolna TETRA Kft. 2943 Bábolna, Radnóti u. 16. hibrid hazai védett

060/95 Tyúk Bovans brown tojóhibrid
szülõpár

elismert Kamarás Kft. 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u.19. hibrid külföldi védett

061/95 Tyúk Bovans nera tojóhibrid
szülõpár

elismert Kamarás Kft. 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 19. hibrid külföldi védett

062/95 Tyúk Bovans goldline tojóhibrid
szülõpár

elismert Kamarás Kft. 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u.19. hibrid külföldi védett

066/95 Tyúk Sárga magyar elismert Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ
Egyesülete

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 208., Pf. 417 fajtatiszta hazai szabad

067/95 Tyúk Fehér magyar elismert Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ
Egyesülete

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 208., Pf. 417 fajtatiszta hazai szabad

068/95 Tyúk Kendermagos magyar elismert Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ
Egyesülete

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 208., Pf. 417 fajtatiszta hazai szabad
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069/95 Tyúk Erdélyi kopasznyakú elismert Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ
Egyesülete

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 208., Pf. 417 fajtatiszta hazai szabad

071/95 Tyúk Hortobágyi kékesszürke
gyöngyös

elismert Hortobágyi Természetvédelmi és
Génmegõrzõ Kht.

4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. fajtatiszta hazai védett

145/95 Tyúk Gödöllõi fehér plymouth elismert Állattenyésztési és Takarmányozási
Kutatóintézet

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1. fajtatiszta hazai védett

146/95 Tyúk Gödöllõi new hampshire elismert Állattenyésztési és Takarmányozási
Kutatóintézet

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1. fajtatiszta hazai védett

148/95 Tyúk Shaver brown elismert Bolyi Mezõgazdasági Termelõ és
Kereskedelmi Rt. Baromfiüzem

7711 Bár Szabadság u. 2. hibrid külföldi védett

152/95 Tyúk New-hampshire hõgyészi
vonal

elismert Hõgyészi New-Hampshire Tenyésztõk
Országos Egyesülete

7191 Hõgyész, Ady E. u. 21 fajtatiszta hazai szabad

163/95 Tyúk Master gris elismert AVIFORM Baromfikereskedelmi Iroda 6100 Kiskunfélegyháza,
Bajcsy-Zsilinszky u. 23/B

hibrid külföldi védett

200/97 Tyúk Ross 308 elismert Aviagen Kft. 9228 Gyõr, Fehérvári út 75. Integrál Park hibrid külföldi védett

219/98 Tyúk Farm master elismert Aviform Baromfikereskedelmi Iroda 6100 Kiskunfélegyháza,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 23/B

hibrid külföldi védett

256/00 Tyúk Rusticbro elismert AVIFORM Baromfikereskedelmi Iroda 6100 Kiskunfélegyháza,
Bajcsy-Zsilinszky u. 23/B

hibrid külföldi védett

264/00 Tyúk Ross 308 kakas X Arbor
Acres classic tyúk
keresztezési program

elismert Aviagen Kft. 9228 Gyõr, Fehérvári út 75. Integrál Park keresztezési
program

külföldi védett

312/05 Tyúk New master gray elismert Baromfi-Coop Kft. 4030 Debrecen, Vécsey u. 34 hibrid külföldi védett

257/00 Tyúk Hy-Line brown ideiglenesen
elismert

Bábolna Agrária Mezõgazdasági és
Kereskedelmi Kft.

2943 Bábolna,
Széchenyi ltp. G ép. fszt. 4.

hibrid külföldi védett

258/00 Tyúk Ross 508 ideiglenesen
elismert

Aviagen Kft. 9228 Gyõr, Fehérvári út 75. Integrál Park hibrid külföldi védett

265/01 Tyúk S 757 ideiglenesen
elismert

BAROMFI- COOP Kft 4030 Debrecen, Vécsey u. 34. hibrid külföldi védett

269/01 Tyúk Avicolor ideiglenesen
elismert

AVIFORM Baromfikereskedelmi Iroda 6100 Kiskunfélegyháza,
Bajcsy- Zsilinszky u. 23/B

hibrid külföldi védett

306/04 Tyúk Fogolyszínû magyar tyúk ideiglenesen
elismert

Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ
Egyesülete

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 208., Pf. 417 fajtatiszta hazai szabad

307/04 Tyúk Magyar parlagi gyöngytyúk ideiglenesen
elismert

Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ
Egyesülete

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 208., Pf. 417 fajtatiszta hazai szabad

316/05 Tyúk Hubbard flex elismert Agrobana Kft. 1122 Budapest, Gaál József u. 6. hibrid külföldi védett

321/05 Tyúk Zengõ plymouth ideiglenesen
elismert

Kakas Dorottya 7720 Pécsvárad, Erzsébet u. 18. fajtatiszta hazai védett

324/05 Tyúk New foxy chick ideiglenesen
elismert

Baromfi-Coop Kft. 4537 Nyírkércs, Petõfi út 41. hibrid külföldi védett

327/06 Tyúk PureLine FF húshibrid ideiglenesen
elismert

Bábolna Baromfitenyésztõ Farm Kft. 2943 Bábolna, Mészáros u. 1. hibrid külföldi védett
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328/06 Tyúk PureLine 3D húshibrid ideiglenesen
elismert

Bábolna Baromfitenyésztõ Farm Kft. 2943 Bábolna, Mészáros u. 1. hibrid külföldi védett

334/06 Tyúk Bábolna Tetra-H ideiglenesen
elismert

Bábolna TETRA Kft. 2943 Bábolna, Radnóti M. u. 16. hibrid hazai védett

342/07 Tyúk Hy-line white ideiglenesen
elismert

Bábolna Agrária Kft. 2943 Bábolna, Mészáros u. 1. hibrid külföldi védett

227/98 Tyúk Isabrown bejelentett Bárcross Baromfitermelõ és
Kereskedelmi Rt.

7700 Mohács, Virág u. 7. hibrid külföldi védett

259/00 Tyúk Ross 803 bejelentett Bábolna Baromfitenyésztõ Farm Kft. 2943 Bábolna, Mészáros u. 1. hibrid külföldi védett

043/95 Lúd Orosházi szürke elismert Keltetõ Kft. Orosháza 5900 Orosháza, Alsótanya 47. hibrid hazai védett

045/95 Lúd Orosházi magyar elismert Keltetõ Kft. Orosháza 5900 Orosháza, Alsótanya 47. fajtatiszta hazai védett

046/95 Lúd Kolos fehér elismert Kolos Agro Kft. 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 42. hibrid hazai védett

047/95 Lúd Kolos szürke elismert Kolos Agro Kft. 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 42. fajtatiszta hazai védett

050/95 Lúd Fodrostollú magyar lúd elismert Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ
Egyesülete

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 208., Pf. 417 fajtatiszta hazai szabad

072/95 Lúd Hortobágyi fehér elismert Hortobágyi Lúdtenyésztõ ZRt. 4071 Hortobágy, Sóvirág tér 21. fajtatiszta hazai védett

091/95 Lúd Babati szürke landi lúd elismert Anser-Branch Kft. 5900 Orosháza, Kistemplom u. 8. fajtatiszta hazai védett

092/95 Lúd Babati magyar nemesített
lúd

elismert Anser-Branch Kft. 5900 Orosháza, Kistemplom u. 8. fajtatiszta hazai védett

095/95 Lúd Bábolnai szürke landesi elismert CSA-BA Lúdtenyésztõ Kft. 6449 Mélykút, Mikszáth K. u. 11. fajtatiszta hazai védett

096/95 Lúd Bábolnai emdeni fehér elismert CSA-BA Lúdtenyésztõ Kft. 6449 Mélykút, Mikszáth K. u. 11. fajtatiszta hazai védett

180/96 Lúd Zagyvarékasi fehér lúd elismert Zagyvarékasi Béke Mezõgazdasági
Szövetkezet

5051 Zagyvarékas, Deák F. u. 2. fajtatiszta hazai védett

193/97 Lúd Lippitsch lúdhibrid elismert Szász Íriszkert Bt. 7477 Szenna, Tildy Z. u. 19. hibrid külföldi védett

220/98 Lúd Kolos pannonlúd elismert Kolos Agro Kft. 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 42. hibrid hazai védett

225/98 Lúd Szentesi fehér elismert Tranzit-Ker Kereskedelmi Zrt. 4026 Debrecen, Jókai u. 1. hibrid hazai védett

271/02 Lúd SI 14 elismert Zsiba-Ruca Baromfikereskedelmi Kft. 6000 Kecskemét, Méntelek 109. hibrid külföldi védett

274/02 Lúd Grimaud G 36 elismert Integrál ÁFÉSZ 6100 Kiskunfélegyháza, Szalay Gy. u. 2. hibrid külföldi védett

288/03 Lúd Alföldi fehér lúd elismert Fodor István 3394 Egerszalók, Sáfrány u. 37. fajtatiszta hazai védett

252/00 Lúd Maxipalm ideiglenesen
elismert

Bartrix Kft. 1165 Budapest,
Bökényföldi út 17/A IV. em. 6.

hibrid külföldi védett

253/00 Lúd Mediopalm ideiglenesen
elismert

Bartrix Kft. 1165 Budapest,
Bökényföldi út 17/A IV. em. 6.

hibrid külföldi védett

272/02 Lúd ANABEST G ideiglenesen
elismert

ANABEST Állattenyésztõ, Innovációs és
Kereskedelmi Kft.

7477 Szenna, Tildy Z. u. 19. hibrid hazai védett

278/02 Lúd Anabest-W ideiglenesen
elismert

Anabest Állattenyésztõ
és Kereskedelmi Kft.

7477 Szenna, Tildy Z. u. 19. hibrid hazai védett

292/03 Lúd SI 4 heavy ideiglenesen
elismert

Zsiba-Ruca Baromfikereskedelmi Kft. 6000 Kecskemét, Méntelek 109. hibrid külföldi védett

293/03 Lúd SI 4 medium ideiglenesen
elismert

Zsiba-Ruca Baromfikereskedelmi Kft. 6000 Kecskemét, Méntelek 109. hibrid külföldi védett
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Besorolás

I.
Besorolás

II.
Besorolás

III.

308/04 Lúd Magyar lúd ideiglenesen
elismert

Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ
Egyesülete

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 208., Pf. 417 fajtatiszta hazai szabad

345/07 Lúd G 35 ideiglenesen
elismert

Top-Lúd Kft. 5940 Tótkomlós, Széchenyi u. 16.

038/95 Kacsa Szarvasi K-94 elismert Szarvasi Kacsafarm Kutató, Fejlesztõ,
Tenyésztõ Kft.

5540 Szarvas, I.kk. 10. fajtatiszta hazai védett

073/95 Kacsa Hortobágyi pekingi elismert Hortobágyi Lúdtenyésztõ ZRt. 4071 Hortobágy, Sóvirág tér 21. fajtatiszta hazai védett

276/02 Kacsa ST 5 heavy elismert Zsiba-Ruca Baromfikereskedelmi Kft. 6000 Kecskemét, Méntelek 109. hibrid külföldi védett

277/02 Kacsa ST 5 medium elismert Zsiba-Ruca Baromfikereskedelmi Kft. 6000 Kecskemét, Méntelek 109. hibrid külföldi védett

311/05 Kacsa ST 5 super heavy elismert Zsiba-Ruca Baromfikereskedelmi Kft. 6000 Kecskemét, Méntelek 109. hibrid külföldi védett

313/05 Kacsa Cherry valley SM3 super
heavy

elismert Báling Kft. 9024 Gyõr, Bem tér 13. hibrid külföldi védett

314/05 Kacsa Cherry valley SM3 heavy elismert Báling Kft. 9024 Gyõr, Bem tér 13. hibrid külföldi védett

309/04 Kacsa Magyar kacsa ideiglenesen
elismert

Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ
Egyesülete

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 208., Pf. 417 fajtatiszta hazai szabad

326/06 Kacsa ST4 compact ideiglenesen
elismert

Zsiba-Ruca Baromfikereskedelmi Kft. 6000 Kecskemét, Méntelek 109. hibrid külföldi védett

341/07 Kacsa Opti’mal mulardkacsa hibrid ideiglenesen
elismert

Bartrix Kft. 1165 Budapest, Bökényföldi út 17/A hibrid külföldi védett

343/07 Kacsa Stimul heavy mulard ideiglenesen
elismert

Zsiba-Ruca Baromfikereskedelmi Kft. 6000 Kecskemét, Méntelek 109. hibrid külföldi védett

344/07 Kacsa Wiesenhof vital ideiglenesen
elismert

Bogenfürst és Fiai Bt. 7477 Szenna, Tildy Z. u. 19 hibrid külföldi védett

157/95 Pulyka Bronz pulyka elismert Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ
Egyesülete

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 208., Pf. 417 fajtatiszta hazai szabad

158/95 Pulyka Réz pulyka elismert Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ
Egyesülete

2100 Gödöllõ, Isaszegi út 208., Pf. 417 fajtatiszta hazai szabad

201/97 Pulyka Hybrid converter elismert K.T. 97 Bt. 6772 Deszk, Árpád u. 11. hibrid külföldi védett

184/96 Pulyka BUT big -6 (Gallicoop) ideiglenesen
elismert

Gallicoop Baromfikeltetõ és Feldolgozó
Rt.

5540 Szarvas, Ipartelep hibrid külföldi védett

184/96 Pulyka BUT big-6 (Nagisz) ideiglenesen
elismert

NAGISZ Rt. 4181 Nádudvar, Fõ u. 119. hibrid külföldi védett

260/00 Pulyka BUT big-6 (Greleger) ideiglenesen
elismert

Greleger Baromfikeltetõ és Értékesítõ Kft. 1136 Budapest, Pannónia u. 11. hibrid külföldi védett

261/00 Pulyka BUT 9 ideiglenesen
elismert

Greleger Baromfikeltetõ és Értékesítõ Kft. 1136 Budapest, Pannónia u. 11. hibrid külföldi védett

323/05 Pulyka Hybrid XL ideiglenesen
elismert

K.T. 97 Bt. 6772 Deszk, Árpád u. 11. hibrid külföldi védett

339/07 Pulyka BUT 8 ideiglenesen
elismert

Glereger Baromfikeltetõ és Értékesítõ Kft. 3300 Eger, Szövetkezet út 2. hibrid külföldi védett

136/95 Nyúl Pannon fehér nyúl elismert Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar 7400 Kaposvár,Guba Sándor u.40. fajtatiszta hazai védett

166/95 Nyúl Hyplus medium hibrid elismert Bácska Agráripari Rt. 6500 Baja, Bokodi út, Nyúlvágó üzem hibrid külföldi védett
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250/00 Nyúl Debreceni fehér elismert Juráskó Mezõgazdasági, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

4225 Debrecen-Józsa, Deák F. u. 101. fajtatiszta hazai védett

254/00 Nyúl ZIKA elismert Sándor Ferenc 2173 Kartal, Vörös Hadsereg u. 131. hibrid külföldi védett

282/02 Nyúl Pannon Ka húsnyúl elismert Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. fajtatiszta hazai védett

283/02 Nyúl Pannon Go húsnyúl elismert Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. fajtatiszta hazai védett

332/06 Nyúl Hycole XXL hibrid elismert HYCOLE Állattenyésztési és
Kereskedelmi Kft. (HYCOLE Kft.)

6041 Kerekegyháza, Repülõ dûlõ
0135/24. hrsz.

hibrid külföldi védett

333/06 Nyúl Hycole medium hibrid elismert HYCOLE Állattenyésztési és
Kereskedelmi Kft. (HYCOLE Kft.)

6041 Kerekegyháza, Repülõ dûlõ
0135/24. hrsz.

hibrid külföldi védett

124/95 Hal Szegedi tükrös ponty elismert Szegedfish Kft. 6728 Szeged, Külterület 41. fajtatiszta hazai védett

129/95 Hal Szarvasi P34 pikkelyes
ponty

elismert Haltenyésztési és Öntözési Kutatóintézet 5541 Szarvas, Pf. 47 hibrid hazai védett

130/95 Hal Szarvasi P31 pikkelyes
hibrid ponty

elismert Haltenyésztési és Öntözési Kutatóintézet 5541 Szarvas, Pf. 47 hibrid hazai védett

131/95 Hal Szarvasi 215. tükrös hibrid
ponty

elismert Haltenyésztési Kutatóintézet 5541 Szarvas, Pf. 47 hibrid hazai védett

167/95 Hal Hajdú P1 pikkelyes ponty elismert Hajdúböszörményi Béke Agrárszövetkezet
Halászati Ágazat

4220 Hajdúböszörmény, Hajdúkerület 6. fajtatiszta hazai védett

168/95 Hal Hajdú T1 tükrös ponty elismert Hajdúböszörményi Béke Agrárszövetkezet
Halászati Ágazat

4220 Hajdúböszörmény, Hajdúkerület 6. fajtatiszta hazai védett

185/96 Hal Dinnyési tükrös ponty elismert Haltermelõk Országos Szövetsége
Dinnyési Ivadéknevelõ Tógazdasága

1126 Budapest, Vöröskõ u. 4/B
2485 Dinnyés

fajtatiszta hazai védett

187/96 Hal Hortobágyi pikkelyes ponty elismert Hortobágyi Halgazdaság Rt. 4071 Hortobágy-Halastó fajtatiszta hazai védett

188/96 Hal Hortobágyi tükrös ponty elismert Hortobágyi Halgazdaság Rt. 4071 Hortobágy-Halastó fajtatiszta hazai védett

189/96 Hal Balatoni sudárponty elismert Balatoni Halászati Rt. 8801 Siófok, Horgony u.1. fajtatiszta hazai védett

190/96 Hal Varászlói tükrös ponty elismert Balatoni Halászati Rt. 8600 Siófok, Horgony u.1. fajtatiszta hazai védett

192/97 Hal Hajdúszoboszlói tükrös
ponty

elismert Bocskai Halászati Termelõ és Szolgáltató
Kft.

4200 Hajdúszoboszló, Isonzó u. 24. fszt.1. fajtatiszta hazai védett

204/98 Hal Attalai tükrös ponty elismert Attalai Haltermelõ és Értékesítõ Kft. 7252 Attala, Halászház fajtatiszta hazai védett

205/98 Hal Szajoli tükrös ponty elismert FISH-COOP Kft. 5500 Gyomaendrõd, Achim u. 3/1. fajtatiszta hazai védett

208/98 Hal Dunai vadponty elismert Sporthorgász Egyesületek Bács-Kikun
megyei Szövetsége

6001 Kecskemét, Pf. 23 fajtatiszta hazai szabad

211/98 Hal Tatai acélos nyurga ponty elismert Tatai Mezõgazdasági Rt. 2890 Tata, Toldi Miklós u. 19. fajtatiszta hazai védett

212/98 Hal Tatai hátpikkelyes tükrös
ponty

elismert Tatai Mezõgazdasági Rt. 2890 Tata, Toldi Miklós u. 19. fajtatiszta hazai védett

213/98 Hal Tatai palaszürke pikkelyes
ponty

elismert Tatai Mezõgazdasági Rt. 2890 Tata, Toldi Miklós u. 19. fajtatiszta hazai védett

217/98 Hal Bikali tükrös ponty elismert Halász Kft. 7346 Bikal, Széchenyi út 25. fajtatiszta hazai védett

234/99 Hal Biharugrai tükrös ponty elismert Biharugrai Halgazdaság Mg. Term. Ért. és
Természetvédelmi Kft.

5538 Biharugra, Halas u. 1. fajtatiszta hazai védett

238/99 Hal Tiszai nyurga ponty elismert Magyar Országos Horgász Szövetség 1124 Budapest, Korompai u. 17. fajtatiszta hazai szabad
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247/99 Hal Nagyatádi tükrös ponty elismert V-95 Általános Vállalkozási Kft. 1139 Budapest, Váci út 95. fajtatiszta hazai védett

249/00 Hal Mórichelyi tükrös ponty elismert Balatoni Halászati Rt. 8801 Siófok, Horgony u. 1. fajtatiszta hazai védett

267/01 Hal Geleji nyurga ponty elismert Dél-borsodi Agrár Kft. 3444 Gelej, Vörösmarty u. 19. fajtatiszta hazai védett

273/02 Hal Ráckevei pikkelyes ponty elismert Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 94. fajtatiszta hazai védett

305/04 Hal Hortobágyi nyurga ponty elismert Hortobágyi Halgazdaság Zrt. 4071 Hortobágy-Halastó fajtatiszta hazai védett

210/98 Hal Tatai aranysárga pikkelyes
ponty

elismert Tatai Mezõgazdasági Rt. 2890 Tata, Toldi Miklós u.19. fajtatiszta hazai védett

329/06 Hal Regöly-majsai pikkelyes
ponty

ideiglenesen
elismert

Temperáltvízû Halszaporító és
Kereskedelmi Kft. (TEHAG Kft.)

2440 Szászhalombatta, Vörösmarty u. 68. fajtatiszta hazai védett

330/06 Hal Biai tükrös ponty ideiglenesen
elismert

Temperáltvízû Halszaporító és
Kereskedelmi Kft. (TEHAG Kft.)

2440 Szászhalombatta, Vörösmarty u. 68. fajtatiszta hazai védett

336/07 Hal Szabolcsi tükrös ponty ideiglenesen
elismert

Szabolcsi Halászati Kft. 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16. fajtatiszta hazai védett

337/07 Hal Szabolcsi nyurga ponty ideiglenesen
elismert

Szabolcsi Halászati Kft. 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16. fajtatiszta hazai védett

338/07 Hal Szajoli tõ ponty ideiglenesen
elismert

FISH-COOP Kft. 5081 Szajol, Petesziget u. 1.
5500 Gyomaendrõd, Áchim A. u. 3/1.

fajtatiszta hazai védett

133/95 Prémesállat Farmon tenyésztett csincsilla elismert Magyar Csincsillatenyésztõk Országos
Szövetsége

2903 Komárom, Szõlõsor 23. fajtatiszta honosított szabad

177/96 Méh Krajnai méh elismert Magyar Méhtenyésztõk Országos
Egyesülete

1213 Budapest, Százszorszép u. 45. fajtatiszta hazai szabad
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A Miniszterelnöki Hivatal, valamint
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatója
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VAKÁCIÓS PROGRAM
PÁLYÁZAT SZAKISKOLAI TANULÓK RÉSZÉRE

Pályázók köre: 

Szakiskola valamint szakiskolai tanulók érdekében tevékenykedő civil szervezet.

Kedvezményezettek köre:

Szakiskola nappali tagozatos tanulói. 

Rendelkezésre álló támogatási keret:

50 millió Ft

A pályázat benyújtásának módja, helye: 

A pályázat kizárólag az előírt „VAKÁCIÓS PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP 2008” formanyomtatványon nyújtható be. 
A pályázat szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.udulesicsekk.hu weboldalról letölthető, 
amelyet postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz kell eljuttatni. 
Cím: 1590 Budapest, Pf. 55. 

A pályázattal elnyerhető tanulónkénti támogatás formája és mértéke: 

az MNÜA a támogatást névre szóló Üdülési Csekk formájában biztosítja. Az MNÜA 25 000 Ft értékű névre szóló Üdülési 
Csekket biztosít 5 000 Ft önrész megfizetése esetén. 
A pályázaton nyertes intézménynek/civil szervezetnek gondoskodnia kell az előírt önrész (saját hozzájárulás) beszedéséről 
és annak befizetéséről az MNÜA bankszámlájára a megjelölt határidőig.

A pályázat benyújtási határideje: 

2008. február 1 – április 15.

Az elbírálás határideje: 

az MNÜA a benyújtott pályázatokat folyamatosan bírálja el. 

Egyéb feltételek és rendelkezések:

20 fő tanuló szerepel. 

Az Üdülési Csekk átruházását a törvény bünteti.

fizetheti meg.



1216 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/9. szám

VAKÁCIÓS PROGRAM 
PÁLYÁZATI ADATLAP 2008

Név

Cím Ir. sz.: Település

Adószám                     

Vezető neve

Ügyintéző neve

Ügyintéző telefonszáma 0 6

Üdülési Csekk támogatásban részesítendő szakmunkástanulók száma:  fő
A támogatottak üdülési csekk önrészét alapítványi támogatásként közcélú 
adomány formájában kívánjuk kiegyenlíteni.  igen       nem
A támogatottak üdülési csekk önrészét (saját hozzájárulás) a beszedést 
követően átutalással kívánjuk kiegyenlíteni  igen       nem

A PÁLYÁZÓ SZAKISKOLA/CIVIL SZERVEZET ADATAI

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázó intézmény/szervezet cégjegyzésére jogosult vagyok, a pályázatban felsorolt támogatandó 
személyek szakiskolai képzésben részt vesznek, továbbá a pályázat és minden mellékletében közölt adat a valóságnak megfelel, azért teljes körű felelősséget vállalok.

Aláírás, cégbélyegző
Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . , 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A pályázati adatlapot postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz kell eljuttatni. Cím: 1590 Budapest Pf. 55.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. február 1 – 2008. április 15. 

SZAKISKOLAI TANULÓK NYILATKOZATAI
A SZJA.tv. 1.sz. melléklete 9.1.2. pontjában meghatározottak szerint
Alulírott, szakképzésben résztvevő  tanuló nyilatkozom, hogy 2008. évben Üdülési Csekk támogatásban nem részesültem. Hozzájárulok ahhoz, hogy
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány valamint az Üdülési Csekk forgalmazása kapcsán vele jogviszonyban álló társaságok személyes adataimat kezeljék,

Sorszám
Támogatásban részesülő szakiskolai tanuló

Neve Lakcíme Adóazonosító jele Saját vagy törvényes képviselőjének aláírása

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Szükség szerint a nyilatkozat külön lapon folytatható.
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ESÉLY A PIHENÉSRE
PÁLYÁZAT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Pályázók köre:
azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött személy, aki:
– mozgásszervi, látási, hallási, értelmi és/vagy halmozott fogyatékossággal él, és
– havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a nettó 75 000 Ft-ot. 

A fogyatékossággal élő személyek – esetleges – kiegészítő tevékenységből 
származó jövedelme, illetve a foglalkoztató intézményben elszámolt nettó havi 
keresete nem kizáró ok, amennyiben a járadék/támogatás/nyugdíj és a jövedelmek 
együttes összege sem haladja meg a nettó 75000 Ft összegű értékhatárt. 

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret:
250 millió Ft. 
A pályázaton egy fő önállóan vagy egy fő + egy kísérő (18. életévét betöltött 
személy) együttesen pályázhat.

A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
1. a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának 

átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat 
másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelem igazolása 
a havi nettó jövedelemről, továbbá

2. az Államkincstár, vagy az illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított 
határozat, amely a fogyatékosságot igazolja.

A pályázattal elnyerhető támogatás
formája és mértéke: 
A fogyatékossággal élő személyek esetében az Alapítvány 40 000 Ft összegű 
Üdülési Csekket biztosít, a pályázó megállapított havi teljes jövedelme alapján 
differenciált önrész megfizetése mellett. 
A kísérő személy részére 20 000 Ft Üdülési Csekket biztosítunk 10 000 Ft 
önrész megfizetése esetén. 
A fogyatékossággal élő kísérő nélkül, azaz önállóan is pályázhat:

Pályázó személy
havi teljes ellátásának

összege

Üdülési Csekk értéke 
egy fő részére (Ft)

Önrész
(Ft)

60000 Ft-ig 40000 Ft 15000 Ft

60001–75000 Ft-ig 40000 Ft 20000 Ft

Kísérő személy részére: 20000 Ft 10000 Ft

ÁLTALÁNOS
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI 
ADATLAP 2008” formanyomtatványon vagy 
annak másolatán nyújthatók be. Az egyes 
pályázati kiírások szövege, valamint a 
pályázat benyújtásához szükséges adatlap a 
www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, 
vagy ezen kiadványunkban megtalálható.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 55. 

A pályázat benyújtási határideje:
2008. február 1 - 2008. április 15.

Az elbírálás határideje:
A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött 
pályázatok esetén folyamatos. 

Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására 
a pályázat lezárását követően, 2008. május 
15-ig kerül sor.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a 
pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

Egyéb feltételek és rendelkezések: 

(továbbiakban Alapítvány) a támogatást 
csak névre szóló Üdülési Csekk formájában 
biztosítja.

a személyek részesülhetnek támogatásban 
(kivéve a Vakációs program), akik 2007-ben 
nem vették igénybe az Alapítvány üdülési 
támogatását.

gozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező 
mellékletek nélküli, illetve határidő után 
beérkezett pályázatok érvénytelenek.

lyázatok esetén a szervező szervezet nem lehet 
gazdasági társaság vagy közintézmény.

pótlására, javítására nincs lehetőség.

ellenőrizheti.

tően a 06/1-248-2150 telefonszámon – adó-
azonosító jelük bebillentyűzésével – automata 
útján értesülhetnek arról, részesültek-e támo-
gatásban vagy sem.

azok kapnak, akik támogatásban része-
sülnek.

személy jelenlétében használható fel a csekken 
feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési 
Csekk átruházását a törvény bünteti.

pályázót támogató szervezet által befizetett 
alapítványi támogatásként közcélú adomány 
formájában fizetheti meg.

keretében juthat az Alapítvány által 
biztosított támogatáshoz.
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Pályázat megnevezése Ezüst nyár Esély a pihenésre Szolidaritás

Adóazonosító jel

Cím Ir. sz.: Település

Születési idő év hó nap
Havi jövedelem összege Ft/hó Ft/hó (munkavállalónál bruttó, egyéb esetben nettó összeg)

A PÁLYÁZÓ ADATAI (minden pályázat esetében kitöltendő)

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Csak az ESÉLY A PIHENÉSRE pályázat esetében a kísérő adatai (amennyiben van)

Csak a SZOLIDARITÁS pályázat esetében töltendő ki (a gyermekekről kitöltendő adatok)

Pályázóként nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket elolvastam és tudomásul vettem, pályázatomat ennek ismeretében nyújtom be. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, 
-

adatszolgáltatáshoz 2009. május 31-ig felhasználják, továbbá, hogy a jelen kérelmet az APEH-adatszolgáltatás adójogi elévülése időpontjáig, 2014. december 31-ig, irattárban megőrizzék.

Pályázó aláírása Kísérő aláírása (amennyiben van)
 pályázatnál

Gyermekek törvényes képviselőjének aláírása
 pályázatnál

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kedvező döntése esetén az önrész befizetését:
saját költségemen vállalom. terveim szerint támogató szervezet fogja átvállalni.

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 2008.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figyelem! A 2008. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2007-ben nem vették igénybe 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány üdülési támogatását.

Cím: 1590 Budapest Pf. 55.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. február 1 – 2008. április 15.  

PÁLYÁZATI ADATLAP 2008

További gyermekek adatai pótlapon nyújthatók be. 
Figyelem! A gyermekek részére az adóazonosító jel beszerzése a területileg kijelölt APEH ügyfélszolgálati irodájánál történik.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: 

sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat).

1. A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és 
a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a nettó jövedelemről).

2. Az Államkincstár, vagy az illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított határozat, amely  a fogyatékosságot igazolja. Kísérő részére jövedelemigazolást nem 
kell csatolni.

 A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott havi keresetére vonatkozó munkáltatói igazolás (bérjegyzék vagy jövedelemigazolás).
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EZÜST NYÁR
PÁLYÁZAT NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE

Pályázók köre:

azon belföldi illetőségű öregségi nyugellátásban részesülő, 62. életévét 

betöltött személy, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg 

a 75 000 Ft-ot, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó 

jövedelme nincs.

Rendelkezésre álló támogatási keret:

700 millió Ft. 

A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:

a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2008. évi havi nyugellátás 

megállapítását tartalmazó igazolásának másolata (nem megfelelő sem a 

havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat).

A pályázattal elnyerhető támogatás 
formája és mértéke: 

Az Alapítvány által kibocsátott 40 000 Ft értékű, névre szóló Üdülési 

Csekk, amelyből

Havi teljes ellátás összege
Üdülési Csekk értéke 

egy fő részére (Ft)
Önrész

(Ft)

60000 Ft összegig 40000 Ft 15000 Ft

60001–75000 Ft-ig 40000 Ft 20000 Ft

ÁLTALÁNOS 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI 
ADATLAP 2008” formanyomtatványon vagy 
annak másolatán nyújthatók be. Az egyes 
pályázati kiírások szövege, valamint a 
pályázat benyújtásához szükséges adatlap a 
www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, 
vagy ezen kiadványunkban megtalálható.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 55. 

A pályázat benyújtási határideje:
2008. február 1 - 2008. április 15.

Az elbírálás határideje:
A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött 
pályázatok esetén folyamatos. 

Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására 
a pályázat lezárását követően, 2008. május 
15-ig kerül sor.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a 
pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

Egyéb feltételek és rendelkezések: 

(továbbiakban Alapítvány) a támogatást 
csak névre szóló Üdülési Csekk formájában 
biztosítja.

a személyek részesülhetnek támogatásban 
(kivéve a Vakációs program), akik 2007-ben 
nem vették igénybe az Alapítvány üdülési 
támogatását.

gozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező 
mellékletek nélküli, illetve határidő után 
beérkezett pályázatok érvénytelenek.

lyázatok esetén a szervező szervezet nem lehet 
gazdasági társaság vagy közintézmény.

pótlására, javítására nincs lehetőség.

ellenőrizheti.

tően a 06/1-248-2150 telefonszámon – adó-
azonosító jelük bebillentyűzésével – automata 
útján értesülhetnek arról, részesültek-e támo-
gatásban vagy sem.

azok kapnak, akik támogatásban része-
sülnek.

személy jelenlétében használható fel a csekken 
feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési 
Csekk átruházását a törvény bünteti.

pályázót támogató szervezet által befizetett 
alapítványi támogatásként közcélú adomány 
formájában fizetheti meg.

keretében juthat az Alapítvány által 
biztosított támogatáshoz.
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Pályázat megnevezése Ezüst nyár Esély a pihenésre Szolidaritás

Név

Adóazonosító jel

Cím Ir. sz.: Település

Utca, házszám

Születési idő év hó nap
Havi jövedelem összege Ft/hó Ft/hó (munkavállalónál bruttó, egyéb esetben nettó összeg)

A PÁLYÁZÓ ADATAI (minden pályázat esetében kitöltendő)

Név

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Név

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Név

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Név

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Csak az ESÉLY A PIHENÉSRE pályázat esetében a kísérő adatai (amennyiben van)

Csak a SZOLIDARITÁS pályázat esetében töltendő ki (a gyermekekről kitöltendő adatok)

Pályázóként nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket elolvastam és tudomásul vettem, pályázatomat ennek ismeretében nyújtom be. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, 
-

adatszolgáltatáshoz 2009. május 31-ig felhasználják, továbbá, hogy a jelen kérelmet az APEH-adatszolgáltatás adójogi elévülése időpontjáig, 2014. december 31-ig, irattárban megőrizzék.

Pályázó aláírása Kísérő aláírása (amennyiben van)
ESÉLY A PIHENÉSRE pályázatnál

Gyermekek törvényes képviselőjének aláírása
SZOLIDARITÁS pályázatnál

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kedvező döntése esetén az önrész befizetését:
saját költségemen vállalom. terveim szerint támogató szervezet fogja átvállalni.

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 2008.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figyelem! A 2008. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2007-ben nem vették igénybe 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány üdülési támogatását.

Cím: 1590 Budapest Pf. 55.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. február 1 – 2008. április 15.  

PÁLYÁZATI ADATLAP 2008

További gyermekek adatai pótlapon nyújthatók be. 
Figyelem! A gyermekek részére az adóazonosító jel beszerzése a területileg kijelölt APEH ügyfélszolgálati irodájánál történik.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: 
EZÜST NYÁR PÁLYÁZATNÁL: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2008. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolásának másolata (nem megfelelő 
sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat).

ESÉLY A PIHENÉSHEZ PÁLYÁZATNÁL:
1. A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és 

a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a nettó jövedelemről).
2. Az Államkincstár, vagy az illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított határozat, amely  a fogyatékosságot igazolja. Kísérő részére jövedelemigazolást nem 

kell csatolni.

SZOLIDARITÁS PÁLYÁZATNÁL: A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott havi keresetére vonatkozó munkáltatói igazolás (bérjegyzék vagy jövedelemigazolás).
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SZOLIDARITÁS
PÁLYÁZAT TÖBB GYERMEKET NEVELŐ MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE

Pályázók köre:

azon belföldi illetőségű munkavállaló:

– aki 2008-ban, a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős 

munkaviszonnyal rendelkezett és

– akinek a pályázat beadását megelőző havi bruttó keresete nem haladja 

meg a 100 000 Ft összeget, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból 

származó jövedelme nem volt, továbbá

– aki kettő vagy több tizennyolc év alatti gyermeket nevel saját 

háztartásban.

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret:

500 millió Ft. 

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:

a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott havi bruttó 

keresetére vonatkozó munkáltatói igazolás (bérjegyzék vagy 

jövedelemigazolás).

A pályázattal elnyerhető támogatás 
formája és mértéke: 

A kérelmező felnőtt részére az Alapítvány 40 000 Ft összegű Üdülési 

Csekket biztosít 20 000 Ft önrész megfizetése mellett.

A kérelmezővel együtt igénylő 18 év alatti gyermek részére az Alapítvány 

személyenként 25 000 Ft összegű Üdülési Csekket biztosít 5000 Ft önrész 

megfizetése mellett.

ÁLTALÁNOS
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI 
ADATLAP 2008” formanyomtatványon vagy 
annak másolatán nyújthatók be. Az egyes 
pályázati kiírások szövege, valamint a 
pályázat benyújtásához szükséges adatlap a 
www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, 
vagy ezen kiadványunkban megtalálható.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 55. 

A pályázat benyújtási határideje:
2008. február 1 - 2008. április 15.

Az elbírálás határideje:
A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött 
pályázatok esetén folyamatos. 

Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására 
a pályázat lezárását követően, 2008. május 
15-ig kerül sor.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a 
pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

Egyéb feltételek és rendelkezések: 

(továbbiakban Alapítvány) a támogatást 
csak névre szóló Üdülési Csekk formájában 
biztosítja.

a személyek részesülhetnek támogatásban 
(kivéve a Vakációs program), akik 2007-ben 
nem vették igénybe az Alapítvány üdülési 
támogatását.

gozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező 
mellékletek nélküli, illetve határidő után 
beérkezett pályázatok érvénytelenek.

lyázatok esetén a szervező szervezet nem lehet 
gazdasági társaság vagy közintézmény.

pótlására, javítására nincs lehetőség.

ellenőrizheti.

tően a 06/1-248-2150 telefonszámon – adó-
azonosító jelük bebillentyűzésével – automata 
útján értesülhetnek arról, részesültek-e támo-
gatásban vagy sem.

azok kapnak, akik támogatásban része-
sülnek.

személy jelenlétében használható fel a csekken 
feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési 
Csekk átruházását a törvény bünteti.

pályázót támogató szervezet által befizetett 
alapítványi támogatásként közcélú adomány 
formájában fizetheti meg.

keretében juthat az Alapítvány által 
biztosított támogatáshoz.
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Adóazonosító jel

Cím Ir. sz.: Település

Születési idő év hó nap
Havi jövedelem összege Ft/hó Ft/hó (munkavállalónál bruttó, egyéb esetben nettó összeg)

A PÁLYÁZÓ ADATAI (minden pályázat esetében kitöltendő)

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Adóazonosító jel

Születési idő év hó nap

Csak az ESÉLY A PIHENÉSRE pályázat esetében a kísérő adatai (amennyiben van)

Csak a SZOLIDARITÁS pályázat esetében töltendő ki (a gyermekekről kitöltendő adatok)

Pályázóként nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket elolvastam és tudomásul vettem, pályázatomat ennek ismeretében nyújtom be. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, 
-

adatszolgáltatáshoz 2009. május 31-ig felhasználják, továbbá, hogy a jelen kérelmet az APEH-adatszolgáltatás adójogi elévülése időpontjáig, 2014. december 31-ig, irattárban megőrizzék.

Pályázó aláírása Kísérő aláírása (amennyiben van)
 pályázatnál

Gyermekek törvényes képviselőjének aláírása
 pályázatnál

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kedvező döntése esetén az önrész befizetését:
saját költségemen vállalom. terveim szerint támogató szervezet fogja átvállalni.

Dátum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 2008.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figyelem! A 2008. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2007-ben nem vették igénybe 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány üdülési támogatását.

Cím: 1590 Budapest Pf. 55.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. február 1 – 2008. április 15.  

PÁLYÁZATI ADATLAP 2008

További gyermekek adatai pótlapon nyújthatók be. 
Figyelem! A gyermekek részére az adóazonosító jel beszerzése a területileg kijelölt APEH ügyfélszolgálati irodájánál történik.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: 

sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat).

1. A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és 
a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a nettó jövedelemről).

2. Az Államkincstár, vagy az illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított határozat, amely  a fogyatékosságot igazolja. Kísérő részére jövedelemigazolást nem 
kell csatolni.

 A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott havi keresetére vonatkozó munkáltatói igazolás (bérjegyzék vagy jövedelemigazolás).



A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. február 14–20.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

40. 51. évfolyam L 40. szám (2008. február 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 125/2008/EK rendelete (2008. február 12.) a nemzetközi kereskedelmi szabályok,
különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok
alapján a Közösséget megilletõ jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereske-
delmi politika területén követendõ közösségi eljárások megállapításáról szóló 3286/94/EK
rendelet módosításáról

A Bizottság 126/2008/EK rendelete (2008. február 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 127/2008/EK rendelete (2008. február 13.) egy elnevezésnek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Oscypek
(OEM)]

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/111/EK, Euratom:

* A Bizottság határozata (2007. december 7.) az Európai Kutatási Térség Szakértõi Testületé-
nek létrehozásáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/112/KKBP együttes fellépése (2008. február 12.) az Európai Uniónak a
Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató missziójáról
(EU SSR GUINEA-BISSAU)

* A Tanács 2008/113/KKBP együttes fellépése (2008. február 12.) az államok számára a tiltott
kézi- és könnyûfegyverek (SALW) kellõ idõben történõ és megbízható azonosítását és nyo-
mon követését lehetõvé tevõ nemzetközi egyezménynek a kézi- és könnyûfegyverek, vala-
mint az azokhoz szükséges lõszerek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet
célzó uniós stratégia keretében történõ támogatásáról
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41. 51. évfolyam L 41. szám (2008. február 15.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 128/2008/EK rendelete (2008. február 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 129/2008/EK rendelete (2008. február 14.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér
cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 130/2008/EK rendelete (2008. február 14.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

A Bizottság 131/2008/EK rendelete (2008. február 14.) a fehér cukor folyamatos pályázati felhívá-
sáról szóló 1060/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapításáról

* A Bizottság 132/2008/EK rendelete (2008. február 14.) a személyes fogyasztásra szánt
állati eredetû termékek behozatalára tekintettel intézkedések megállapításáról szóló
745/2004/EK rendelet módosításáról1

* A Bizottság 133/2008/EK rendelete (2008. február 14.) a szarvasmarhafélék közé tartozó
fajtatiszta tenyészállatok harmadik országból történõ importjáról, az ezekre vonatkozó ex-
port-visszatérítésrõl (kodifikált változat)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/114/EK, Euratom:

* A Tanács Határozata (2008. február 12.) az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának
megállapításáról

AJÁNLÁSOK

Tanács

2008/115/EK:

* A Tanács ajánlása (2008. február 12.) az Európai Fejlesztési Alap (hatodik EFA) 2006.
pénzügyi évre vonatkozó mûveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó
mentesítésrõl

2008/116/EK:

* A Tanács ajánlása (2008. február 12.) az Európai Fejlesztési Alap (hetedik EFA) 2006. pénz-
ügyi évre vonatkozó mûveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mente-
sítésrõl

2008/117/EK:

* A Tanács ajánlása (2008. február 12.) az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2006.
pénzügyi évre vonatkozó mûveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó
mentesítésrõl

2008/118/EK:

* A Tanács ajánlása (2008. február 12.) az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2006.
pénzügyi évre vonatkozó mûveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó
mentesítésrõl

1EGT-vonatkozású szöveg

1224 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/9. szám



42. 51. évfolyam L 42. szám (2008. február 16.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 134/2008/EK rendelete (2008. február 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 135/2008/EK rendelete (2008. február 15.) a gabonaágazatban 2008. február 16-án al-
kalmazandó behozatali vámok megállapításáról

A Bizottság 136/2008/EK rendelete (2008. február 15.) a tunéziai vámkontingens keretén belüli olí-
vaolaj-behozatali engedélyek kiállításáról

A Bizottság 137/2008/EK rendelete (2008. február 15.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 138/2008/EK rendelete (2008. február 15.) a Kínai Népköztársaságból szárma-
zó okoumé rétegelt lemez behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések részleges
idõközi felülvizsgálatának megszüntetésérõl

* A Bizottság 139/2008/EK rendelete (2008. február 15.) a meghatározott textiltermékek har-
madik országokból történõ behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi
rendelet I., II., III., V. és VII. mellékletének módosításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/14/EK irányelve (2008. február 15.) a kozmetikai termékekrõl szóló
76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítása
céljából történõ módosításáról1

* A Bizottság 15/2008/EK irányelve (2008. február 15.) a 98/8/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelv I. mellékletének a klotianidin hatóanyagként való felvétele tekintetében történõ
módosításáról1

* A Bizottság 16/2008/EK irányelve (2008. február 15.) a 98/8/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelv I. mellékletének az etofenprox hatóanyagként való felvétele céljából történõ
módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/119/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 12.) a Horvátországgal létrejött csatlakozási partner-
ségben szereplõ elvekrõl, prioritásokról és feltételekrõl, valamint a 2006/145/EK határozat
hatályon kívül helyezésérõl

Bizottság

2008/120/EK:

* A Bizottság határozata 2008. február 7. a 88/407/EGK tanácsi irányelv, valamint a marha-
félék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatali feltételeirõl szóló 2004/639/EK
bizottsági határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 409. számú dokumentummal
történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Európai Központi Bank

2008/121/EK:

* Az Európai Központi Bank határozata (2007. december 17.) az Európai Központi Bank éves
beszámolójáról szóló EKB/2006/17 határozat módosításáról (EKB/2007/21)

IRÁNYMUTATÁSOK

Európai Központi Bank

2008/122/EK:

* Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. december 17.) a Központi Bankok
Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretérõl szóló
EKB/2006/16 iránymutatás módosításáról (EKB/2007/20)

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/123/KKBP együttes fellépése (2008. február 4.) az Európai Unió koszovói
különleges képviselõjének kinevezésérõl

* A Tanács 2008/124/KKBP együttes fellépése (2008. február 4.) az Európai Unió koszovói
jogállamiság-missziójáról, EULEX KOSOVO

2008/125/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság EULEX/1/2008 határozata (2008. február 7.) az Európai
Unió koszovói jogállamiság-missziója (EULEX KOSOVO) misszióvezetõjének kinevezé-
sérõl

43. 51. évfolyam L 43. szám (2008. február 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 140/2008/EK rendelete (2007. november 19.) az egyrészrõl az Európai Közösségek
és tagállamaik, másrészrõl a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási
megállapodás és az egyrészrõl az Európai Közösség, másrészrõl a Montenegrói Köztársa-
ság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról

A Bizottság 141/2008/EK rendelete (2008. február 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 142/2008/EK rendelete (2008. február 18.) a további feldolgozás nélkül exportált fe-
hércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítésérõl szóló 129/2008/EK rendelet
módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/127/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 13.) az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagálla-
maik, másrészrõl a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapo-
dáshoz csatolt, Montenegró közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános
elvekrõl szóló 8. jegyzõkönyv ideiglenes alkalmazásáról
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Megállapodás levélváltás formájában az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamaik,
másrészrõl a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz
csatolt, Montenegró közösségi programokban való részvételére vonatkozó általános elvekrõl
szóló 8. jegyzõkönyv ideiglenes alkalmazásáról

2008/128/EK:

* Az EK–Montenegró ideiglenes bizottság 1/2008 határozata (2008. január 22.) az eljárási
szabályzatáról, és benne az EK–Montenegró albizottságok hatáskörérõl és rendszerérõl

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/129/KKBP együttes fellépése 2008. február 18. az Európai Unió Macedónia
volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbítá-
sáról

* A Tanács 2008/130/KKBP együttes fellépése (2008. február 18.) az Európai Unió bosznia-
hercegovinai különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbításáról

* A Tanács 2008/131/KKBP együttes fellépése (2008. február 18.) az Európai Unió afganisz-
táni különleges képviselõje megbízatásának meghosszabbításáról

* A Tanács 2008/132/KKBP együttes fellépése (2008. február 18.) az Európai Unió dél-kauká-
zusi különleges képviselõje megbízatásának módosításáról és meghosszabbításáról

* A Tanács 2008/133/KKBP együttes fellépése 2008. február 18. az Európai Unió közel-keleti
békefolyamathoz rendelt különleges képviselõje megbízatásának módosításáról és meg-
hosszabbításáról

* A Tanács 2008/134/KKBP határozata (2008. február 18.) az Európai Unió palesztin terüle-
teken folytatott rendõri missziójáról szóló 2005/797/KKBP együttes fellépés végrehajtá-
sáról

* A Tanács 2008/135/KKBP közös álláspontja (2008. február 18.) a Zimbabwéval szembeni
korlátozó intézkedések megújításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésezõ képviselõinek a
9. Európai Fejlesztési Alap (EFA) pénzeszközei terhére történõ kötelezettségvállalások ha-
táridejének meghatározásáról szóló 2005/446/EK határozat módosításáról szóló, 2007. no-
vember 26-i 2007/792/EK határozatához (HL L 320., 2007. 12. 6.)

* Helyesbítés a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítésérõl szóló,
2007. június 11-i 700/2007/EK tanácsi rendelethez (HL L 161., 2007. 6. 22.)

44. 51. évfolyam L 44. szám (2008. február 20.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 143/2008/EK rendelete (2008. február 12.) az 1798/2003/EK rendeletnek a köz-
igazgatási együttmûködés bevezetése, valamint a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére, a
különös szabályozásra és a hozzáadottértékadó-visszatérítésre vonatkozó szabályokkal
kapcsolatos információcsere tekintetében történõ módosításáról
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A Bizottság 144/2008/EK rendelete (2008. február 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 145/2008/EK rendelete (2008. február 19.) a közös agrárpolitika keretébe tar-
tozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõ-
gazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló
1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint in-
tegrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

IRÁNYELVEK

* A Tanács 2008/8/EK irányelve (2008. február 12.) a 2006/112/EK irányelvnek a szolgálta-
tásnyújtás teljesítési helye tekintetében történõ módosításáról

* A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagál-
lamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK
irányelvben elõírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapítá-
sáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/138/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 19.) a trágyáról szóló rendelet (C 12/1999) szerinti
kompenzációkra nyújtott állami támogatásról [az értesítés a C(2007) 6777. számú doku-
mentummal történt]

2008/139/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 21.) Rheinland-Pfalzban a meredek lejtõkön foly-
tatott szõlõmûvelés ésszerûsítését célzó beruházások elõmozdításához nyújtott állami támo-
gatásról [az értesítés a C(2007) 4462. számú dokumentummal történt]

2008/140/EK:

* A Bizottság határozata 2007. december 21. a Maltacarrión, SA által Kasztília és León auto-
nóm körzet területén mûködtetett malátacsíráztatóval kapcsolatos beruházásokat ösztönzõ
állami támogatásról (C 48/2005) [az értesítés a C(2007) 6897. számú dokumentummal
történt]

2008/141/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 25.) az Izar számára Spanyolország által végre-
hajtott C 47/2003 (ex NN 49/2003) számú intézkedésekre vonatkozóan [az értesítés a
C(2007) 4298. számú dokumentummal történt]1

2008/142/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 25.) a Lengyelország által a Huta Cynku Mias-
teczko Œl¹skie SA számára nyújtott C 32/2006 (ex N 179/2006) számú állami támogatásról
[az értesítés a C(2007) 4310. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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45. 51. évfolyam L 45. szám (2008. február 20.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/126/EK:

* A Bizottság határozata (2006. december 20.) az Egyesült Királyság által végrehajtani terve-
zett „Investbx”-nek nyújtandó C 36/2005. számú támogatásról [az értesítés a C(2006) 5808.
számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 22. számának (2008. február 20.) tartalomjegyzékérõl

8453 Pályázati felhívás

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

8454 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-alföldi Regio-
nális Igazgatósága (bevallások és egyéb bizonylatok
adatfeldolgozása – K. É. – 2301/2008)

8460 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (takarítás – K. É. –
2369/2008)

8465 Diósd Község Önkormányzata (hulladék – K. É. –
2229/2008)

8471 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormány-
zata (különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. –
2211/2008)

8478 Magyar Nemzeti Bank (automata értéktári rendszer üze-
meltetése 002/2008 – K. É. – 2493/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

8486 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
[Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányza-
ta és intézményei (költségvetési intézmények és a Zuglói
Filharmónia Kht.) vagyontárgyaira és tevékenységére
vonatkozó vagyon- és felelõsségbiztosítás – K. É. –
1967/2008]

8491 Nemzeti Hírközlési Hatóság (szervezeti kultúra fejleszté-
se – K. É. – 2456/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

8497 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [átviteli hálózati eszközgazdálkodás és mun-
kairányítás informatikai rendszerének bevezetése, a fu-
tamidõ alatti szoftvertámogatás és a verziókövetés biz-
tosítása (WAM-projekt) a MAVIR Zrt. oldalán tárgyú
közbeszerzési eljárást indító hirdetmény – K. É. –
2311/2008]

Idõszakos tájékoztató egyes ágazatokban

8504 Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (idõszakos tájékoztató
autóbusz-beszerzésre – K. É. – 2247/2008)

8507 Hajdú Volán Közlekedési Zrt. (közforgalmú személyszál-
lítási feladatokba alvállalkozók bevonására irányuló
idõszakos tájékoztató – K. É. – 2249/2008)

Módosítás

8511 Országos Onkológiai Intézet módosítása (az Európai Unió
Hivatalos Lapjához 2007. december 21-én K. É. –
20179/2007 számmal feladott ajánlati felhívás módosí-
tása – K. É. – 2318/2008)

8512 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa And-
rás Oktató Kórház módosítása (labortender módosítása
– K. É. – 2688/2008)



Visszavonás

8517 Szegedi Tudományegyetem visszavonása (földgáz sza-
badpiaci vételére irányuló hirdetmény visszavonása
– K. É. – 2713/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

8521 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (keretszerzõdés
rendezvényszervezési feladatok ellátására – K. É. –
2119/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

8525 Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóott-
honáért (autista-lakóotthon, a hozzá tartozó foglalkoz-
tató és egy 6 férõhelyes parkoló kivitelezése – K. É. –
2173/2008)

8528 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala
(ajánlatkérõ intézményeinek és hivatalának vagyon- és
felelõsségbiztosítása – K. É. – 2558/2008)

8532 Magyar Export-Import Bank Zrt. (könyvvizsgáló beszerzé-
se a 2008–2009. üzleti évekre – K. É. – 2519/2008)

8537 Tata Város Önkormányzata (informatikai rendszer üze-
meltetése – K. É. – 2046/2008)

8540 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (vonal-
kód-leolvasó eszközök beszerzése – K. É. – 2599/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

8545 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület, Ló-
nyay u. 26. szám alatti integrált óvoda és integrált böl-
csõde tervezési munkái – K. É. – 2582/2008)

8548 Szigetbecse Község Önkormányzata (a szigetbecsei álta-
lános iskola felújítása és korszerûsítése – K. É. –
2555/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

8554 Battonya Város Önkormányzata (román tannyelvû álta-
lános iskola felújítása, átalakítása, bõvítése – K. É. –
2403/2008)

8555 Biatorbágy Város Önkormányzata (ajánlatkérõ területén
az önkormányzat tulajdonát képezõ bel- és külterületi
úthálózat 2008–2010. évek közötti fenntartási, kátyúzá-
si munkáinak elvégzése – K. É. – 20314/2007)

8558 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(a Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkor-
mányzata Segítõ Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 5 te-
lephelyén lévõ 6 intézményének hálózati élelmezése me-
legkonyhai étkeztetésre és szállításra tárgyú eljárásban
tájékoztató az eljárás eredményérõl – K. É. –
2796/2008)

8560 Budapesti Közlekedési Zrt. [rákoskeresztúri autóbusz-
folyosó kialakításához szükséges engedélyezési terv
(építési engedély megszerzése) és kiviteli terv készítése,
az NFÜ felé pályázati anyag összeállítása – K. É. –
2423/2008]

8562 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME 10 kV-os hálózatában 302 fm-es szakaszon föld-
kábel cseréje – K. É. – 2348/2008)

8564 Debreceni Regionális Képzõ Központ [eszközbeszerzés
asztalosipari (asztalos, ács-állványozó, valamint faipari
csomagoló és csomagoló-anyaggyártó) képzési progra-
mokban – K. É. – 2428/2008]

8567 Gödöllõi Királyi Kastély Kht. (gödöllõi Grassalkovich-
kastély 1, 2, 7, 8 szárny lovarda, márvány és barokk is-
tálló, Erzsébet-terasz, Horty-bunker, alagút, Schim-
melhof, valamint lovarda engedélyezési és kiviteli ter-
vének elkészítése, engedélyeztetéssel – K. É. –
18650/2007)

8569 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(szeghalmi belvízrendszer vízrendezési fõmûvek re-
konstrukciójának megvalósíthatósági tanulmánya
– K. É. – 2703/2008)

8572 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (a 2008. évi országos népszavazás lebonyolí-
tásához kapcsolódó hálózati infrastruktúra mûszaki
tervének elkészítése – K. É. – 2572/2008)

8575 Magyar Közút Kht. (aszfaltmaró adapter beszerzése
2008. – K. É. – 2655/2008)

8578 Magyar Közút Kht. (bitumen melegítõ/szóró berendezé-
sek beszerzése 2008. – K. É. – 2660/2008)

8580 Magyar Közút Kht. (Netlon hófogó rács beszerzése
– K. É. – 2354/2008)

8585 Magyar Televízió Zrt. (komplex közönségmonitorálás
– K. É. – 2424/2008)

8587 Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ, Budapest (vállal-
kozási szerzõdés/Marczibányi Téri Mûvelõdési Köz-
pont épületének keleti oldalán lévõ tantermek fû-
tés-korszerûsítése. Marczibányi Téri Mûvelõdési Köz-
pont épületében mozgássérültek számára is hasz-
nálható felvonó szerelése – K. É. – 2756/2008)

8589 Mórahalom Város Önkormányzata (Mórahalom, Nagy-
széksós 0188/18 hrsz. alatt épülõ állatbeálló épület és ál-
latgondozói lakás kivitelezése – K. É. – 2404/2008)

8591 Nemzeti Hírközlési Hatóság [frekvenciagazdálkodási
rendszer (FMS) egyénivé alakítása és továbbfejlesztése,
karbantartási szerzõdés megújítása – K. É. –
20521/2007]

8594 Nemzeti Hírközlési Hatóság (a SIMON országos moni-
toring mérõrendszer üzemeltetési rendszergazda fel-
adatainak ellátása – K. É. – 20523/2007)

1230 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/9. szám



8596 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 62. sz.
fõút 0+000–40+465 km-szelvények közötti szakasz
115 kN-os tengelyterhelésre burkolatmegerõsítés egye-
sített terveinek elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl
– K. É. – 2170/2008)

8599 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (bérleti és
üzemeltetési szerzõdés a Megasta Kft. kizárólagos tu-
lajdonát képezõ MEGAORA használati jogának igény-
bevételére – K. É. – 20518/2007)

8601 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (radioaktív hulla-
dék szállítására alkalmas tehergépjármû beszerzése,
átalakítása, engedélyezése – K. É. – 2192/2008)

8603 Surányi Endre Szakképzõ Iskola és Kollégium, Kazincbar-
cika (kockázatelemzési szoftver bevezetése és mûködte-
tésének támogatása – K. É. – 20421/2007)

8606 Széchenyi István Egyetem Jármûipari Regionális Egyete-
mi Tudásközpont, Gyõr (1 db 4 tengelyes CNC-vezérlésû
esztergamegmunkáló központ forgácsolómegmunká-
láshoz – K. É. – 2401/2008)

8608 Szépmûvészeti Múzeum („Két évszázad francia mester-
rajzai a Louvre gyûjteményébõl” c. kiállítással kapcso-
latos mûtárgyak teljes körû szállítmányozási feladatai-
nak ellátása – K. É. – 2409/2008)

8610 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (ingatlanfelújítás Tiszabecsen és Fehérgyar-
maton, klimatizálás Tiszabecsen és Kisvárdán – K. É. –
2730/2008)

8614 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (felújítások mûszaki elõkészítése Nyíregyhá-
zán, Mátészalkán és Kisvárdán – tervezõ kiválasztása
– K. É. – 2731/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

8619 Ceglédbercel Község Önkormányzata (Dózsa György
Mûvelõdési Ház, könyvtár rekonstrukciója, átalakítá-
sa, mûszaki ellenõrzés – K. É. – 0834/2008)

8619 Debreceni Egyetem [tájékoztató a Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos I–II–III. Kollégium PPP-konstrukció-
ban történõ rekonstrukciójára, felújítására és hosszú
távú (20 év) szolgáltatás nyújtására megkötött szerzõ-
dés részteljesítésérõl – K. É. – 1812/2008]

8620 E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (Várpalota,
35/20 kV-os transzformátorállomás 120 kV-os komp-
lett átépítése építészeti, villamos primer, szekunder
technológiai kivitelezése, üzembe helyezése – K. É. –
2328/2008)

8621 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (elosztóhálóza-
ti létesítés-rekonstrukció III. eljárás – K. É. –
2236/2008)

8622 Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (38 fõ ré-
szére étkezési jegy biztosítása – K. É. – 0859/2008)

8622 Komárom Város Önkormányzata (2. rész: laktanya út-
építése – K. É. – 2232/2008)

8623 Komárom Város Önkormányzata (Fûzfa utca ivóvízellá-
tásának kiépítése, Dobó utca ivóvízellátásának és
szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése – K. É. –
2233/2008)

8624 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 92 spe-
ciális eszközök, szerszámok beszerzése, szállítása
– K. É. – 2373/2008)

8624 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont [Posta Elszámoló Központ (PEK) bizonylatfeldol-
gozó rendszer input és feldolgozó alrendszereinek kar-
bantartása és javítása – K. É. – 2234/2008]

8625 Mátra Volán Zrt. (MSZ EN 590:2004, ill. a mindenkori
szabvány szerinti legalacsonyabb kéntartalmú gázolaj
és MSZ EN 228:2204, ill. a mindenkori szabvány sze-
rinti benzin adásvétele – K. É. – 1819/2008)

8626 Orosháza Város Önkormányzata (2 db lift beépítése
a szakrendelõ rekonstrukciója keretében – K. É. –
2760/2008)

8626 Orosháza Város Önkormányzata (orosházai kórház-
szakrendelõ rekonstrukciója – K. É. – 2761/2008)

8627 Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Táncsics
Mihály Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukciós
és bõvítési munkái II. ütemének kivitelezése – K. É. –
2769/2008)

8628 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2007. – Egyenlõ
Esélyek Mindenki Számára európai év keretében Javu-
ló esélyek Magyarországon címû kiadvány nyomdai
munkáinak elvégzése – K. É. – 1818/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

8629 Budapesti Történeti Múzeum (Budapest III. kerület, Pol-
gár u. 8. szám alatt ásatási leletanyagok restaurálási
munkálatainak ellátása – K. É. – 2056/2008)

8629 Budapesti Történeti Múzeum (Budapest III. kerület, Bé-
csi út 66. szám alatt ásatási leletanyagok restaurálási
munkálatainak ellátása – K. É. – 2058/2008)

8630 Budapesti Történeti Múzeum (Budapest III. kerület,
Miklós tér 5. szám alatt ásatási leletanyagok restaurá-
lási munkálatainak ellátása – K. É. – 2060/2008)

8630 ÉARFÛ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (észak-alföldi régió ivóvízminõség-javító prog-
ramja II. ütem; II/2 elõkészítési szakasz: optimális üze-
meltetõi struktúra tanulmány megvalósítása – K. É. –
1911/2008)

8631 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XXI. kerület, Vasút
sor (Kórház u.–Vasút u. 1.) csatornarekonstrukciója
– K. É. – 1960/2008]

8632 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. kerület, Körösi
Cs. u. (Körösi Cs. u. 43–51. között) csatornarekonst-
rukciója – K. É. – 1961/2008]

8632 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XVII. kerület, Pesti
út 174., csatornarekonstrukció tervezése (Kasza utcá-
nál) – K. É. – 1962/2008]

8633 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV. ker., Erzsébet
királyné útja (Hermina út–Mexikói út között) csator-
narekonstrukció – K. É. – 2022/2008]

8633 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. ker., Halom u.
(Ászok u.–Martinovics tér között) csatornarekonstruk-
ciója – K. É. – 2025/2008]
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8634 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. ker., Fertõ u. (Bi-
hari út–Hizlaló tér között) csatornarekonstrukciója
– K. É. – 2027/2008]

8634 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [VII. ker., Bajza u.
(Városligeti fasor–Damjanich u. között) csatornare-
konstrukciója – K. É. – 2029/2008]

8635 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [I. ker., Aladár u. (Mé-
száros u.–Hegyalja út között) csatornarekonstrukciója
– K. É. – 2033/2008]

8635 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet (tej, tejtermék – K. É. – 2225/2008)

8636 Kiskunhalasi Református Egyházközség Tormássy János
Konviktusa (a Kiskunhalasi Református Egyházközség
Tormássy János Konviktusának közétkeztetéséhez
élelmiszer beszerzése – fûszértáru – K. É. – 1834/2008)

8638 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (Átmeneti
Támogatás 2005/17/520.03.01 – eszközbeszerzés az Ál-
lamháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Módszertani
és Képzési Központ részére, valamint a 2005/17/
520.03.01 számú projekt központi felügyeletéhez – szál-
lítási szerzõdés módosítása – K. É. – 2668/2008)

8639 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (barna-, feketeszén és brikett szállítása – K. É. –
1958/2008)

8640 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (állatihulladék-be-
gyûjtõ rendszer kialakítása az ajánlatkérõ területén
2. sz. részfeladat: dögkutak rekultivációja – K. É. –
1996/2008)

8641 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitelfel-
vétel ajánlatkérõ részére, 200 000 000 Ft-nak megfelelõ
svájci frank, 10 éves futamidejû hitel – K. É. –
2051/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

8642 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a KIPCALOR Energetikai Kft. által Újfehértó Önkor-
mányzata közbeszerzési eljárása ellen indult jogorvos-
lati eljárás – K. É. – 2621/2008)

8646 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás a MÁV Zrt. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 2706/2008)

8649 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Remondis Duna Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
jogorvoslati kérelme Pócsmegyer-Surány Község Ön-
kormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
2707/2008)

8652 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzé-
si Intézet közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezde-
ményezett jogorvoslati eljárás – K. É. – 2709/2008)

8658 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a MEDTECH Kft. által a Fõvárosi Önkormányzat
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet közbeszer-
zési eljárása ellen indított jogorvoslati eljárás – K. É. –
2711/2008)

8667 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a FEHÉR ABLAK Kft. jogorvoslati kérelme a Szeged,
Ûrhajós u. 13. Számú Ház Lakóközössége Tarján VI.
Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 2753/2008)

8674 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Állami Számvevõszék által Gárdony Város Önkor-
mányzata közbeszerzési eljárása ellen indított jogor-
voslati eljárás – K. É. – 2766/2008)

8677 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a FEHÉR ABLAK Kft. jogorvoslati kérelme a Társas-
ház, Budapest, Fehérvári út 193–199. közbeszerzési el-
járása ellen – K. É. – 2768/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

8684 Fõvárosi Bíróság 25.K.31.486/2006/6. számú ítélete
(K. É. – 2710/2008)

8686 Fõvárosi Bíróság 13.K.33.910/2007/11. számú ítélete
(K. É. – 2712/2008)

8689 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.146/2007/3. számú ítélete
(K. É. – 2624/2008)

8691 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.091/2007/10. számú ítélete
(K. É. – 2641/2008)

8694 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.370/2007/3. számú ítélete
(K. É. – 2754/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 23. számának (2008. február 22.) tartalomjegyzékérõl

8709 Pályázati felhívás

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

8710 Balmazújváros Város Önkormányzata (beruházási hitel
felvétele – K. É. – 2571/2008)

8715 Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (in-
formatikai eszközök, szoftverek beszerzése, ZyXEL-
tûzfalú hálózat bõvítése, irodatechnikai eszközök, te-
lekommunikációs eszközök beszerzése, a beszer-
zett szoftverek, eszközök, berendezések telepítése,
üzembe helyezése a dokumentációban foglaltak sze-
rint – K. É. – 2564/2008)

8722 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (technikai
segítségnyújtás a 2006/018-176.03.01 sz. Átmeneti Tá-
mogatás pályázati program végrehajtásában – K. É. –
2414/2008)

8729 Magyar Közút Kht. (a 4232 j. Körösladány–Gyomaend-
rõd összkötõ út 16+000–18+575 km-szelvények közötti
felújítási munkái – K. É. – 0723/2008)

8735 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (40-7/2008 DSA labo-
ratóriumi anyagok – K. É. – 2205/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

8740 Ferencvárosi Önkormányzat (hitelfelvétel – K. É. –
2504/2008)

8744 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (vírusvédelem
2008. – K. É. – 2617/2008)

8752 Magyar Államkincstár (gépjármû-karbantartás – K. É. –
2666/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

8760 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [a MÁV Zrt. 6 db
120 kV feszültségszintû csatlakozási pontjának villa-
mosenergia-ellátása teljes ellátás alapú (menetrend-
adás nélküli) szerzõdés keretében 50 GWó (–10%)
mennyiségben 2008. július 1. és 2008. december 31. kö-
zötti szállítással – K. É. – 2645/2008]

8765 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [a MÁV Zrt. közép- és
kisfeszültségû csatlakozási pontjainak villamosener-
gia-ellátása, teljes ellátás alapú szerzõdés keretében
15 GWó (–10%) mennyiségben 2008. július 1. és 2008.
december 31. közötti szállítással – K. É. – 2648/2008]

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

8771 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. [az MFB Zrt. 2008.
évi médiatervezési és médiavásárlási feladatainak lebo-
nyolítása, valamint az ajánlatkérõ részére BTL-
stratégia kidolgozása és BTL-feladatok megvalósítása
(BTL-kampány) – K. É. – 2701/2008]

8777 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(komplex projektmenedzsment-tanácsadás a Pécsi Tu-
dományegyetem számára – K. É. – 2586/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

8785 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged vá-
ros elektromos tömegközlekedés fejlesztése keretében
az energiaellátás fejlesztése és rekonstrukciója, új troli-
vonalak kiépítése, villamos felsõvezeték építése és re-
konstrukciója munkák kivitelezése – K. É. – 2389/2008)

Módosítás

8790 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. módosítása (gépjármû-
flotta – K. É. – 2699/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

8794 Blasko-Milch & Tier Kft. (állattartó telep korszerûsítése
– K. É. – 2813/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

8800 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Csap u. 9. és Fecske u. 9. szám alatti volt Nagy
László Általános Iskola átalakítása a Veszprémi Köz-
gazdasági Szakközépiskola elhelyezése érdekében
– K. É. – 2674/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

8806 Berettyóújfalu Város Önkormányzata (közétkeztetési
szolgáltatás nyújtása – K. É. – 2272/2008)

8810 Budapest Airport Zrt. (földgázszolgáltatás, földgáz teljes
ellátás alapú szerzõdés keretében történõ szállítása és
kapcsolódó szolgáltatások 2008. július 1-jétõl, 2009. jú-
nius 30-ig – K. É. – 2747/2008)
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8813 Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (virágkötészeti szol-
gáltatások – K. É. – 2751/2008)

8818 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (lé-
giforgalmi irányítók nyelvi képzése európai angol
anyanyelvi környezetben – K. É. – 2734/2008)

8822 Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igaz-
gatóság (KMRNYI ceglédi mûködési hely vagyonvédel-
mi, takarítási és karbantartási munkáinak elvégzése
– K. É. – 2728/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

8827 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési Inté-
zet, Salgótarján (különféle Magyarországon forgalma-
zott magyar és idegen nyelvû könyvek, dokumentumok
szállítása – K. É. – 1625/2008)

8831 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Növény-
genomikai, Humán Biotechnológiai és Bioenergiai Intézet,
Szeged (EM-229, fluoreszcens kutató mikroszkóp be-
szerzése – K. É. – 2631/2008)

8834 Bõcsi Idõsek Otthona (élelmiszer-beszerzés 2008.
– K. É. – 2274/2008)

8839 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (Budapest I. kerület, Bat-
thyány tér 3. sz. mûemléki védettségû épület homlok-
zat- és tetõkarbantartása – K. É. – 2331/2008)

8843 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (Budapest I. kerület, Szalag
u. 20. szám alatti épület komplett felújítása – K. É. –
2332/2008)

8848 Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (2008. évre hi-
deg-, melegétkezési utalványok és ajándékutalványok
beszerzése – K. É. – 2120/2008)

8852 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Strukturális Alapok
Programiroda (ajánlatkérõ tevékenységéhez kapcsolódó
médiatervezési és médiavásárlási feladatok ellátása a
nyomtatott médiában – K. É. – 2629/2008)

8856 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (az inté-
zetben használt vérgáz- és ionanalizátorokhoz szüksé-
ges oldatok és egyéb fogyóanyagok beszerzése – K. É. –
2626/2008)

8859 Homokkert Kistérségi Integrációs Kht. (kísérleti talaj- és
vízvizsgálati laboratórium felszerelése 2008. – K. É. –
2264/2008)

8863 Központi Statisztikai Hivatal (2008. évi nyomott boríté-
kok és tasakok beszerzése – K. É. – 2266/2008)

8867 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (APC
szünetmentes tápegység kapacitásbõvítése a meglévõ
részegységek átcsoportosításával – K. É. – 2647/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

8872 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatjel felújító festé-
se/2008. – K. É. – 2946/2008)

8876 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (garanciális problémák ki-
vizsgálása/2008. – K. É. – 2947/2008)

8882 Angyalföld–Újlipótváros–Vizafogó Vagyonkezelõ Zrt.
(a Budapest XIII. kerület, Frangepán u. 73.–Jász u. 65.
szám alatti lakóépület kivitelezése – K. É. – 2794/2008)

8887 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(közterületi reklámgazda-tevékenység ellátása
– K. É. – 2812/2008)

8892 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (szemészeti
mûlencsék beszerzése – K. É. – 2286/2008)

8895 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (különféle kötõ- és rögzítõelemek 2008–2009.
közötti idõszakra történõ biztosítása – K. É. –
2578/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

8901 Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ, Pécs
(élelmiszer-nyersanyagok beszerzése – K. É. –
2489/2008)

8907 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Cent-
ruma [immunológiai reagenskészletek szállítása ELI-
SA-készülékekhez (EM-218) – K. É. – 2476/2008]

8909 Egri TISzK Kht. (elektrotechnikai oktatási laborató-
rium kialakítása – K. É. – 2808/2008)

8911 Egri TISzK Kht. (forgácsoló oktatási mûhely kialakítása
– K. É. – 2809/2008)

8914 Egri TISzK Kht. (nyomdaipari oktatási kabinet kialakí-
tása – K. É. – 2811/2008)

8916 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (védelmi osztag raktárbázisának tervezése és átala-
kításának kivitelezése – K. É. – 2538/2008)

8919 Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. (K. É. – 0048/2008 számon
trágyakezelés 2008. – gépbeszerzés tárgyban indított el-
járás eredménye – K. É. – 2870/2008)

8922 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Kisdelta árvízi szükségtározó megnyitási hely korsze-
rûsítése, megvalósíthatósági tanulmány – K. É. –
2749/2008)

8925 Magyar Közút Kht. (ANDOC-bõvítés – K. É. –
2513/2008)

8927 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (nyomdai kellékanyagok – K. É. – 2185/2008)

8929 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 68. sz.
fõút 1+700–93+300 km-sz. közötti szakasz 11,5 tonnás
burkolatmegerõsítés engedélyezési és kiviteli tervdoku-
mentációjának elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl
– K. É. – 2351/2008)

8932 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 62. sz.
fõút 11+700–17+920 km-szelvények közötti Perkáta el-
kerülõ szakaszának kiviteli terv elkészítése tárgyú eljá-
rás eredményérõl – K. É. – 2651/2008)
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8935 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (Budapest
közigazgatási területén belül egy épületben, tömegköz-
lekedési eszközzel jól megközelíthetõ helyen, legalább
5000 m2 alapterületû, bútorozatlan ingatlan bérlete ki-
zárólag az ajánlatkérõ részére, 2012. december 31-ig
– K. É. – 2565/2008)

8937 Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger
(Neumann ifjúsági vállalkozói központ és oktatási cent-
rum épületének bõvítési munkái – K. É. – 2771/2008)

8939 Pest Megyei Önkormányzat (gépkocsibeszerzés – K. É. –
2863/2008)

8941 Semmelweis Egyetem (irodaszerek szállítása – K. É. –
2498/2008)

8944 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdál-
kodási Társulás (megbízási szerzõdés a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdál-
kodási rendszer – I. szakasz projekthez kapcsolódó PR
szolgáltatási feladatok ellátására – K. É. – 2560/2008)

8947 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (a kecskeméti fõvámhivatal kiskunhalasi ki-
rendeltség épületének tisztasági festése – K. É. –
2889/2008)

8950 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kultu-
rális Központja (épületek körüli járdák felújítása, felszí-
ni csapadékvíz elvezetése – K. É. – 2801/2008)

8952 Zalabér Község Önkormányzata (Nyugat-Balaton és Za-
la völgye regionális hulladékgazdálkodási rendszer
árubeszerzése – K. É. – 2910/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

8959 Fót Város Önkormányzata (szállítási szerzõdés/Fáy And-
rás Általános Iskola bútorok és egyéb felszerelések, be-
rendezések, eszközök beszerzése, szállítása és szerelése
– K. É. – 2762/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

8961 Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ, Pécs
(élelmezési anyagok beszerzése – K. É. – 20506/2007)

8961 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (tájé-
koztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 2875/2008)

8962 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(a Magyar Fejlesztési Bank ÖKIF Hitelprogramja ke-
retében A és B beruházási célokhoz hosszú lejáratú, fej-
lesztési célú hitel felvétele, valamint célhitel felvétele
tárgyú eljárásban megkötött szerzõdés 2007. évi teljesí-
tésrõl tájékoztatás – K. É. – 2827/2008)

8963 Csemõ Község Önkormányzata (vállalkozási szerzõdés az
„Európai iskola a csemõi gyermekeknek” projekt kere-
tében megvalósuló iskolaépület-rekonstrukció kivitele-
zési munkáira vonatkozóan – K. É. – 0934/2008)

8964 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (elosztóháló-
zati kertészeti munkák az ELMÛ Hálózati Kft. és
ÉMÁSZ Hálózati Kft. áramszolgáltatási területein
– K. É. – 1837/2008)

8967 Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság (étkezési utalvány
beszerzése – K. É. – 0794/2008)

8968 Fõvárosi Földhivatal [kivitelezési munkák (kivitelezési
terv alapján) a budapesti 2. Számú Körzeti Földhivatal
bõvítésére, átépítésére – K. É. – 20436/2007]

8968 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Kenézy Gyula Kór-
ház és Rendelõintézet címzett támogatású mûtõ-
rekonstrukció és -bõvítés – K. É. – 0102/2008)

8970 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Kenézy Gyula Kór-
ház és Rendelõintézet címzett támogatású rekonstruk-
ciója és bõvítése – K. É. – 0103/2008)

8971 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (számítástech-
nikai eszközök javítása, karbantartása – K. É. –
1396/2008)

8971 HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (számítástech-
nikai eszközök javítása, karbantartása – K. É. –
1402/2008)

8972 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(takarítás – K. É. – 0917/2008)

8973 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (iskolatej
– K. É. – 2698/2008)

8973 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [SA 64 16/A
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal menekült-
ügyi nyilvántartó rendszerének (MIR) továbbfejleszté-
se, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása – K. É. – 1395/2008]

8974 Lakitelek Nagyközség Önkormányzata (települési szilárd
hulladék szállítása – K. É. – 0920/2008)

8974 Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csa-
tornahálózat és Szennyvíztisztító Telep Fejlesztésére [Za-
laegerszeg belvárosa FIDIC (1999) sárgakönyves csa-
tornarekonstrukciója, 10 600 fm-en tervezéssel és enge-
délyeztetéssel – K. É. – 0636/2008]

8975 Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csa-
tornahálózat és Szennyvíztisztító Telep Fejlesztésére (Za-
laegerszeg és térsége szennyvíz-elvezetési és -kezelési
projekt – mérnöki és mûszaki ellenõri, valamint PR-te-
vékenységben közremûködés az EU-irányelvek alapján
– K. É. – 0640/2008)

8976 Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csa-
tornahálózat és Szennyvíztisztító Telep Fejlesztésére
(vállalkozási szerzõdés a Zalaegerszeg és térsége
szennyvíz-elvezetési és -kezelési projekttel kapcsola-
tos, a zalaegerszegi szennyvíz-agglomeráció munkái-
hoz kapcsolódó mûszaki tervezési feladatok elvégzésé-
re – K. É. – 0647/2008)

8977 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (csontsebészeti imp-
lantátumok beszerzése – K. É. – 0927/2008)

8978 Semmelweis Egyetem (szemészeti klinika részére konfo-
kális mikroszkóp beszerzése – K. É. – 2502/2008)

8978 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged,
Körtöltés u.–Makkoserdõ sor felújítása – K. É. –
2533/2008)

8979 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (személy-
gépkocsi-lízing – K. É. – 1206/2008)

8979 Vas Megyei Munkaügyi Központ (mentori szolgáltatás
nyújtása – ügyfelek kiválasztása, mentori szolgáltatás
ügyfelek számára – K. É. – 1076/2008)
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8980 Zala Megyei Kórház (irodai és nyomdai papírok, író- és
irodaszerek, tintapatronok, lézertonerek, fénymásoló
tonerek, számítástechnikai kellékanyagok beszerzése
– K. É. – 0944/2008)

8981 ZÖLD-TERMÉK Termelõi Értékesítõ Szövetkezet (mé-
rõ- és csomagológépsor beszerzése a ZÖLD-TERMÉK
Termelõi Értékesítõ Szövetkezet részére szállítási szer-
zõdés keretében – K. É. – 1111/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

8982 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (közvetlen és közve-
tett csatlakozású, háromfázisú, 4 negyedes, többfunk-
ciós elektronikus fogyasztásmérõk szállítása – K. É. –
1322/2008)

8982 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (közvetlen
és közvetett csatlakozású, háromfázisú, 4 negyedes,
többfunkciós elektronikus fogyasztásmérõk szállítása
– K. É. – 1321/2008)

8983 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornák re-
konstrukciójának tervezése; III. ker., Bécsi út (Cseme-
te u.–Bécsi út 40. között) – K. É. – 1822/2008]

8983 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornák re-
konstrukciójának tervezése; II. ker., Pasaréti út (Sö-
vény u.–Virágárok u. között) – K. É. – 1823/2008]

8984 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet belgyógyászati pavilonja bõvítéses re-
konstrukciójához kapcsolódó bútorok és más elsõ be-
szerzésû berendezési tárgyak beszerzése – K. É. –
1293/2008)

8985 Kunság Népe Mezõgazdasági Zrt. (vállalkozási szerzõdés
módosítása – K. É. – 2925/2008)

8986 Kunszentmárton Város Önkormányzata (hulladékkezelõ
rendszer üzemeltetése és fenntartása – K. É. –
1301/2008)

8987 Magyar Közút Kht. (országos közutak területén 60 db
híd felújtási munkáira kötött vállalkozási szerzõdés
módosítása – K. É. – 2162/2008)

Helyesbítés

8989 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (speciális
utánfutók beszerzése/2008. – K. É. – 2824/2008)

8989 Dombóvár Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. február 13-i 19. számában
K. É. – 1146/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése – K. É. – 2907/2008)

8989 Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Köz-
pont Kht. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
február 15-i 20. számában, K. É. – 2473/2008 számon
megjelent hirdetmény helyesbítése – K. É. – 2876/2008)

8989 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata helyes-
bítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. február 18-i
21. számában K. É. – 2485/2008 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 2931/2008)

8989 Vác Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési
Értesítõ 2008. február 18-i 21. számában K. É. –
2320/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívásának helyesbítése – K. É. – 2973/2008)

Módosítás

8991 Zala Megyei Kórház módosítása (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 2008. január 23-i 10. számában K. É. – 0653/2008
számon megjelent tájékoztató módosítása – K. É. –
1955/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 24. számának (2008. február 25.) tartalomjegyzékérõl

9006 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága hirdetménye

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

9007 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelõintézet és Baleseti Központ (különféle laborató-
riumi reagensek beszerzése – K. É. – 2319/2008)

9013 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (az in-
tézet coronáriastent, nyomásmérõ vezetõdrót és
intraaortikus ballonpumpa-katéter igényének biztosí-
tása – K. É. – 2729/2008)

9019 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (ra-
darmûszerek beszerzése – K. É. – 2805/2008)

9028 Józsai TÉSZ Zöldség-, Gyümölcstermelõ és Értékesítõ
Szövetkezet (palack- és egyéb tárolóeszköz-mosó, töltõ,
csomagoló és göngyölegképzõ gépek vásárlása – K. É. –
2202/2008)

9032 Józsai TÉSZ Zöldség-, Gyümölcstermelõ és Értékesítõ
Szövetkezet [palack- és egyéb tárolóeszköz-mosó, töltõ,
csomagoló és göngyölegképzõ gépek vásárlása (1-1 db
automata felhordó- és merõgép, automata fóliázó gép-
sor, automata tasakzáró gép) – K. É. – 2314/2008]



Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

9037 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (leporellók gyártása és szállítása – K. É. –
2732/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

9042 Budapest Airport Zrt. (repülõtéri terminálépület átépíté-
séhez, kibõvítéséhez, illetve forgalmi elõtér építéséhez
és kapcsolódó felszerelések/közmûvek létesítéséhez
kapcsolódó tervezés ellenõrzése, illetve mûszaki ellen-
õri szolgálat biztosítása – K. É. – 2755/2008)

9048 Budapest Airport Zrt. [repülõtéri terminálépület átépíté-
se, kibõvítése (Reconstruction and extension of airport
terminal building) – K. É. – 2810/2008]

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

9054 Miskolci Egyetem (campusfejlesztési és szolgáltatási
projekt II. PPP-konstrukcióban – K. É. – 1768/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

9061 Ózd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ Almási Balogh
Pál Kórház-Szakrendelõ rekonstrukciója kivitelezésé-
nek befejezése a szakrendelõ folyamatos mûködése
mellett – K. É. – 2776/2008)

9065 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (porta-
szolgálati feladatok ellátása – K. É. – 2494/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

9071 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (lóútle-
vél, ENAR-üzemeltetés, különféle vakcinák beszerzése
– K. É. – 2544/2008)

9074 Szent István Egyetem (építési, felújítási munkálatok
végzése, informatikai eszközök beszerzése, energiabe-
szerzések, oktatásszervezés – K. É. – 1842/2008)

Módosítás

9079 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. módosítása
(a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. csatla-
kozási pontjai részére történõ villamos energia szállítá-
sa tárgyú közösségi közbeszerzési eljárást indító hirdet-
mény módosítása – K. É. – 2830/2008)

Visszavonás

9083 Földmérési és Távérzékelési Intézet visszavonása [2008/S
1-000964 sz. ajánlati felhívás visszavonása (EO-
MA-KMO-2) – K. É. – 2817/2008]

9089 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség visszavonása (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz 2008. január 11-én K. É. – 20857/2007 számmal fel-
adott ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 2659/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

9093 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (6 db új, összke-
rékhajtású személygépjármû beszerzése – K. É. –
2639/2008)

9097 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel XI.
csomag – K. É. – 2877/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

9103 Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger (Neu-
mann ifjúsági vállalkozói központ és oktatási centrum
épületének bõvítési munkái – K. É. – 2872/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

9109 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (szakisko-
lai fejlesztési program II. keretében angol és német
nyelvterületen háromhetes külföldi nyelvtanfolyamok
megszervezése és lebonyolítása szakiskolai osztályok-
ban szakmai tantárgyat tanító tanárok és szakoktatók
részére – K. É. – 2628/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

9113 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
(BMSZKI Táblás utca 31. szám alatti épületének felújí-
tása, valamint az Alföldi u. 6–8. szám alatti épületében
felvonófelújítási munkáinak kivitelezése – K. É. –
2795/2008)

9117 Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás (csípõszúnyog-gyérítés kémiai módszerrel
négy alkalommal légi és földi úton – K. É. – 2781/2008)

9121 Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
(takarítási szolgáltatás, és a dolgozók részére higiéniai
szerek biztosítása – K. É. – 2630/2008)

9125 Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház (Bu-
dapest VI. kerület, Rottenbiller utca 26. szám alatti
rendelõintézet átalakítása gyermekfogászati központ
számára – K. É. – 2733/2008)

9129 Országgyûlés Hivatala [az Országház és az Ország-
ggyûlés Irodaháza területén lévõ klíma- és légtechnikai
berendezések karbantartása és szükség szerinti javítá-
sa (311) – K. É. – 2726/2008]

9134 Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OIT Hi-
vatala takarítási munkáinak elvégzése – K. É. –
2933/2008)
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9139 Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága (zöld-
terület-gondozás Pápa város területén a 2008. évben
– K. É. – 2483/2008)

9143 Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (vízjogi engedélye-
zés és megvalósíthatósági tanulmány – K. É. –
2770/2008)

9148 Társasház, Szeged, Gáspár Zoltán u. 6. (Szeged, Gáspár
Zoltán utca 6. sz. alatti iparosított technológiával épí-
tett lakóépület energiatakarékos felújítása, mely a
homlokzati nyílászárók cseréjét, hõszigetelését foglalja
magában – K. É. – 2692/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

9154 AGROPRODUKT Növénytermesztõ és Értékesítõ Kft.
(a jánoshalmai állattartó telepen a trágyatároló rend-
szer korszerûsítése – K. É. – 2822/2008)

9159 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlat-
kérõ területén rovarirtás és növényvédelmi feladatok
ellátása – K. É. – 2848/2008)

9164 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
[XIV. kerületi közterületi-közúti beruházási munkák
2007. (Birtok u., Léka u., Rohonc u., Pákozdi tér, Czo-
bor u., Kassai u., Ráskay Lea u.) – K. É. – 2637/2008]

9169 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat (Budai II.
László stadion sportvilágításának kiépítése – K. É. –
2814/2008)

9174 Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (mosodai szolgál-
tatás – K. É. – 2613/2008)

9177 Napközi Otthonos Óvoda, Tiszaújváros (ajánlatkérõ szá-
mára tej, tejtermék, kenõzsiradék szállítása 2008. de-
cember 31-ig – K. É. – 2777/2008)

9181 Oktatási Hivatal (vállalkozási szerzõdés, melynek tárgya
az Oktatási Hivatal által 2008. évben lebonyolítandó
hazai és nemzetközi felmérések adatrögzítési feladatai-
nak ellátása – K. É. – 2491/2008)

9186 Pomáz Város Önkormányzata (Pomáz város területén
mûsorgyártói tevékenység végzése – K. É. – 1367/2008)

9191 Siófok Város Önkormányzata (HPV-vírus elleni oltó-
anyag beszerzése – K. É. – 2723/2008)

9195 Zalakaros Város Önkormányzata (Zalakaros, üdülõsor-
tól keletre lévõ területek út- és közmûépítési munkái
– K. É. – 1670/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

9201 Általános Iskola, Galambok (élelmiszer-alapanyagok be-
szerzése – K. É. – 0063/2008)

9205 Budapest Fõváros XV. Kerületi Önkormányzat Egészség-
ügyi Intézménye (nappali felnõtt háziorvosi ügyelet
– K. É. – 2867/2008)

9207 Budapest XVI. Kerület Területi Szociális Szolgálat (köz-
étkeztetés – K. É. – 0056/2008)

9210 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat (szociális intézmények közét-
keztetési feladatainak ellátása – K. É. – 0076/2008)

9212 Budapesti Fegyház és Börtön (fogvatartottak ellátásához
szükséges különbözõ élelmiszerek beszerzése – K. É. –
0022/2008)

9216 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centruma (EM-199. zárt vérvételi rend-
szer fogyóanyagainak beszerzése – K. É. – 20122/2007)

9217 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (Bács, Csong-
rád, takarítás – K. É. – 2892/2008)

9220 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (1,1 m3-es fémkonté-
nerek beszerzése – K. É. – 2041/2008)

9221 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (az FKF Zrt. kommu-
nikációs eszközeinek kreatív tervezése és kivitelezése
– K. É. – 2043/2008)

9224 Gazdasági Ellátó Szervezet, Kiskunfélegyháza (élelmisze-
rek beszerzése – K. É. – 1679/2008)

9227 Gyöngyössolymos Község Önkormányzata (ajánlatkérõ
közigazgatási területén lévõ József A. utca, Kossuth ut-
ca, Kis Rákóczi utca, Csákkõi utca burkolatfelújítása
– K. É. – 20804/2007)

9229 Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (Fertõszentmik-
lós–Pinnye között 5658 vfm felépítménycsere – K. É. –
2470/2008)

9232 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [szerzõdéses és hivatásos katonák honvédelmi
gépjármû-vezetõi elõképzése 2007-tõl 2009-ig terjedõ
idõszakban B, C, BC, D, E és ADR kategóriákban
(42512/07-10/41) – K. É. – 2744/2008]

9238 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. [tar-
talék légiforgalmi irányítóközpont (ANS III. épület)
építési engedélyezési tervdokumentációjának és ten-
derdokumentációjának elkészítése – K. É. – 3011/2008]

9241 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (EU-joganyagon
és bírósági határozatokon kívüli fordítások – K. É. –
2378/2008)

9242 ITD Hungary Zrt. (ITD Hungary Zrt. alkalmazottak hi-
vatalos utaztatása – K. É. – 3016/2008)

9244 Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft. (ingatlank. – K. É. –
1854/2008)

9247 Kaposi Mór Oktató Kórház (a Kaposi Mór Oktató Kór-
ház központi telephelyén bejárati épület, benne közvet-
len lakossági ellátást szolgáló gyógyszertár építési mun-
káinak elvégzése és környezetrendezés – K. É. –
0015/2008)

9249 Kiskunmajsa Város Önkormányzata (kiskunmajsai kis-
térség egészségügyi fejlesztésekkel, elsõsorban járóbe-
teg-rendelõintézet létrehozása és fejlesztése projektek-
kel kapcsolatos vezetési tanácsadási és projektme-
nedzsment-szolgáltatások – K. É. – 1659/2008)

9251 Leányfalu Termálfürdõ Kft. (forintalapú banki hitelszer-
zõdés a Leányfalu Termálfürdõ Kft. létesítményeinek
felújítására 170 millió Ft összegben – K. É. – 2603/2008)
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9253 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Kht. (hézagkiöntõ anyag, bitumen- és bitu-
menemulziós termékek szállítása – K. É. – 1975/2008)

9257 Magyar Közút Kht. (elektronikus iktató- és archiváló-
rendszer beszerzése – K. É. – 2575/2008)

9259 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (utalványos munkaruha-ellátás – K. É. –
20594/2007)

9262 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (ajánlatkérõ üzemviteléhez szükséges különféle
villamosipari anyagok és fényforrások beszerzése
– K. É. – 2053/2008)

9265 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (környezeti kármente-
sítési munkák, Záhony – K. É. – 2067/2008)

9267 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (környezeti kármente-
sítési munkák, Debrecen – K. É. – 2738/2008)

9269 MECSEK-ÖKO Zrt. (mészhidrátbeszerzés 2008–2009.
– K. É. – 2964/2008)

9272 Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. (az
Óbudai Egészségügyi Szolgáltató Kht. által mûködtetett
és üzemeltetett hivatali helyiségek takarítási feladatai-
nak ellátása a dokumentációban meghatározott követel-
ményeknek megfelelõen az ott megjelölt intézményi
helyszíneken és módon – K. É. – 1913/2008)

9274 Oktatási és Kulturális Minisztérium (ajánlatkérõ kultu-
rális portáljára való tartalomszolgáltatás biztosítása,
megadott hálózati kapcsolaton keresztül, az új és archi-
vált anyagok elérésének, illetve letöltésének engedé-
lyezése – K. É. – 2740/2008)

9280 Ózd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ vagyon- és fele-
lõsségbiztosítása – K. É. – 20276/2007)

9282 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KEUNY 07/07
– K. É. – 3043/2008)

9284 Pest Megyei Bíróság (Siemens épület II. emelet bérleti
szerzõdés – K. É. – 2865/2008)

9287 Pesterzsébet Önkormányzata (folyószámlahitel beszerzé-
se – K. É. – 3012/2008)

9289 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyomdagép
beszerzése és supportszolgáltatás – K. É. – 2577/2008)

9291 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdál-
kodási Zrt. (a szombathelyi színház építési és tervezési
munkái – K. É. – 2670/2008)

9293 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (a nagylaki és gyulai határátkelõhelyen a védõ-
tetõk áthelyezése – K. É. – 2888/2008)

9295 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (hallgatói gép-
jármû-vezetõi képzés – K. É. – 2636/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

9298 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma [HE-
FOP-3.3.1. képzési eszközök beszerzése (SG-390.)
– K. É. – 3019/2008]

9299 Diákhitel Központ Zrt. (könyvvizsgálói feladatok ellátá-
sa – K. É. – 2956/2008)

9301 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (lakásotthonok épí-
tése Komádiban – K. É. – 1916/2008)

9302 Kõrös-KerTÉSZ Termelõi Értékesítõ Szövetkezet (anyag-
mozgatási- és szállításieszköz-vásárlás – K. É. –
2002/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

9305 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (KRESZ- és forgalomtere-
lési tábla beszerzése/2006. – K. É. – 3040/2008)

9305 Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. (a Nemzeti Ló-
verseny Kft. és a Magyar Lóversenyfogadást Szervezõ
Kft. valós piaci értékének megállapítása – K. É. –
1904/2008)

9306 Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján (különféle
Magyarországon forgalmazott magyar és idegen nyel-
vû könyvek, dokumentumok szállítása – K. É. –
1626/2008)

9307 Földmérési és Távérzékelési Intézet (tájékoztatás az õr-
zés-védés szolgáltatási szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
2955/2008)

9307 Gyál Város Önkormányzata (tájékoztató a szerzõdés tel-
jesítésérõl a Bartók Béla Általános Iskola leromlott ál-
lapotú ablakainak cseréje tárgyú közbeszerzési eljárás-
ban – K. É. – 2949/2008)

9308 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [közlekedési szaktechnikai eszközök (KSZTE)
karbantartása, javítása, felújítása a 2005–2008. években
(15140/04-10/75) – K. É. – 1509/2008]

9309 Jelky András Általános Mûvelõdési Központ, Baja (szer-
zõdés pénzügyi teljesülése – K. É. – 2758/2008)

9309 Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika,
Városi Kórháznál önkormányzati biztosi feladatok el-
látása – K. É. – 2846/2008)

9310 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA-57 A
schengeni követelményekhez való alkalmazkodás miatt
továbbfejlesztett Robotzsaru-rendszer megvalósítása
– K. É. – 0478/2008)

9310 Lenti Város Önkormányzata (Lenti kistérség 22 települé-
sén e-térség pályázat keretében, az önkormányzatok és
költségvetési szerveinek adatbázis létrehozása, beüze-
meltetése és rendeltetésszerû mûködtetése, a felhaszná-
lók oktatása, ehhez kapcsolódó informatikai eszközök
és szoftverek – K. É. – 2145/2008)

9312 Mindszenti Általános Iskola (tájékoztató a 2007. évi szer-
zõdés teljesítésérõl – K. É. – 2104/2008)

9313 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság [magasból
mentõ kosaras tûzoltó gépjármûvek (42 m) – K. É. –
3058/2008]

9313 Polgár Város Önkormányzata (Polgár, Arany János utca,
Balassi Bálint utca útburkolat és csapadékvíz-elvezetõ
rendszerének kiépítése, valamint üdülõterület I. ütem
meglévõ közúthálózatának burkolatmegerõsítési mun-
kái – K. É. – 1106/2008)

9314 Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális
Parancsnoksága (hús- és hentesáru – K. É. – 1827/2008)

9315 Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális
Parancsnoksága (zöldség- és gyümölcsáru – K. É. –
1828/2008)
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9315 Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális
Parancsnoksága (száraztészták – K. É. – 1829/2008)

9316 Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális
Parancsnoksága (mirelit termékek – K. É. – 1830/2008)

9317 Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális
Parancsnoksága (tej és tejtermékek – K. É. –
1831/2008)

9317 Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális
Parancsnoksága (fûszeráruk és nehézáruk, malomipari
termékek – K. É. – 1832/2008)

9318 Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális
Parancsnoksága (tyúktojás – K. É. – 1833/2008)

9318 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (villa-
mos energia beszerzése – K. É. – 2492/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

9320 Budapesti Fegyház és Börtön (zöldség-gyümölcs és tojás
beszerzése – K. É. – 2226/2008)

9320 Budapesti Fegyház és Börtön (savanyúságok beszerzése
– K. É. – 2227/2008)

9321 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag restaurá-
lási munkálatainak elvégzése (Rest-2007/3.) – K. É. –
2287/2008]

9322 Császártöltés Község Önkormányzata (szennyvízcsator-
nahálózat-építés, a Hajós községi szennyvíztisztító telep
kapacitásnövelõ beruházása – K. É. – 2231/2008)

9323 Eötvös Loránd Tudományegyetem Mûszaki és Üzemelte-
tési Igazgatóság (Kõrösi Csoma Sándor Kollégium fel-
újításához és átalakításához szükséges statikai felül-
vizsgálat elvégzése – K. É. – 2223/2008)

9324 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (dunai gázlókotrás – K. É. – 2921/2008)

9324 Hajdúhadház Város Önkormányzata (Galambos, Kinizsi,
Táncsics és Városkert utcákon szilárd útburkolat és
csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítése – K. É. –
2374/2008)

9325 Hajdúhadház Város Önkormányzata (ajánlatkérõ belterü-
letén a Téglási és Vásártér utcákon szilárd útburkolat és
csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítése – K. É. –
2375/2008)

9326 Kozmutza Flóra Általános Iskola és Készségfejlesztõ S.
Szakiskola és Kollégium, Veszprém (élelmiszer-beszer-
zés – K. É. – 2434/2008)

9327 Leányvár Község Önkormányzata (hitel – K. É. –
2154/2008)

9327 Rétközi Szakiskola és Népfõiskola, Kék (mezõgazdasági
képzések – K. É. – 1184/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

9329 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet [a Dr. Ke-
nessey Albert Kórház-Rendelõintézet (kórház) hõener-
gia-ellátó rendszerének rekonstrukciója, valamint a re-
konstrukció finanszírozásának érdekében a kórház hõ-
energia-ellátó rendszerének üzemeltetése – K. É. –
2341/2008]

Helyesbítés

9331 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 18. számában,
2008. február 11-én K. É. – 2276/2008 számon megje-
lent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyes-
bítése – K. É. – 3053/2008)

Módosítás

9332 Kanizsai Dorottya Kórház (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. február 6-i 16. számában K. É. – 1148/2008 szá-
mon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásá-
nak módosítása – K. É. – 3083/2008)

9333 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség alaptevékenységét támogató back-office te-
vékenységek, folyamatok informatikai támogatása
(workflow-keretrendszer) – K. É. – 2913/2008]

9335 Országos Gyógyszerészeti Intézet (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 2008. január 18-i 8. számában K. É. – 20141/2007
számon megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhí-
vásának módosítása – K. É. – 2850/2008)

9336 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabá-
nya megyei jogú város közigazgatási területén 20 okta-
tási intézményben közétkeztetés biztosítása – K. É. –
2764/2008)
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A Cégközlöny 8. számában (2008. február 21.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-005816/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2. sorszámú 2007. december 4. napján
jogerõre emelkedett végzésével a(z) Elsõ Hazai Dolgozói
Egészségpénztár (1135 Budapest, Reitter Ferenc
u. 46–48.) adós felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Hitelintézeti Felszá-
moló Közhasznú Társaság, 1071 Budapest, Damjanich
u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 14 000098.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005423/5. 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) NOVISZOLG Vállalkozói Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1212 Budapest, Kassai
u. 62; cégjegyzékszáma: 01 06 110219; adószáma:
28172314-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
NOVISZOLG Vállalkozói Betéti társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005014/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ART CONTÓ Könyvvizsgáló Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (1134 Budapest,
Apály u 4/B; cégjegyzékszáma: 01 06 210354; adószáma:
28333870-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Rosecker és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
ART CONTÓ Könyvvizsgáló Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1161 Budapest, Budapesti út 78.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-001095/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „T és Társa J” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1215 Budapest, Baj-
csy-Zsilinszky út 40/B; cégjegyzékszáma: 01 06 215559;
adószáma: 28368669-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
2091 Etyek, Öreghegyi u. 3105/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004080/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „BRILL-TI” Építési, Szak-
ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(1086 Budapest, Magdolna utca 34. 3. em. 32.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 418924; adószáma: 28634281-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004113/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Magic Audio Plusz Elektronikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
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molás alatt” (1098 Budapest, Aranyvirág sétány 9.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 510546; adószáma: 28856962-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Magic Audio Plusz Elektronikai Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest X., Pilisi u. 20.
1106 Budapest, Dorogi u. 32.
1144 Budapest, Csertõ u. 14. fszt. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005369/5. 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) RHEA-LINE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1029
Budapest, Nádor u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 06 612193;
adószáma: 28686051-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RHEA-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-004337/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EPO 2000. Építõipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság (1097 Budapest, Drégely u. 12.
3. em. 34.; cégjegyzékszáma: 01 06 727958; adószáma:
20557092-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002556/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Engel Építési és Szolgáltató
Betéti Társaság (1093 Budapest, Közraktár u. 22/A
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 728239; adószáma:
20564160-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C, le-
velezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005446/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRIVÁT-POLICE Személy- és
Vagyonvédelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1173 Budapest, Kaszáló u. 83. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma:
01 06 741633; adószáma: 21005134-2-42) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRIVÁT-POLICE Személy- és Vagyonvédelmi Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005970/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Mobil Ker-Sped Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1097 Budapest, Gyáli út 21–23. 8. ép. 2. em. 23., Fiókte-
lepe: 9100 Tét, Kisfaludy u. 27.; cégjegyzékszáma:
01 06 760989; adószáma: 21854103-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Mobil Ker-Sped Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-002498/13. 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) VivaOtthon Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (1133 Budapest, Pozso-
nyi út 42. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 762019; adó-
száma: 21880508-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-006375/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KÁDÉ 02 Ipari és Szolgáltató Betéti
Társaság (1135 Budapest, Szent László utca 86. B ép.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 778242; adószáma:
21148862-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6088 Apostag, Kovacsos dûlõ 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001122/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LUMEXIM Szolgáltató és Kereske-
delmi Betéti Társaság (1115 Budapest, Bártfai u. 44.
fszt.; elõzõ székhelye: 2100 Gödöllõ, Erzsébet királyné
krt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 778607; adószáma:
24620406-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886496.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-002543/27. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GÁZÕR Épületgépészeti Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1147 Budapest, Komócsy
utca 39–41.; cégjegyzékszáma: 01 09 076499; adószáma:
10588343-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-006148/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) O. S. S. Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1044 Budapest, Váci út 30–40.
28. lház. fszt. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 369727; adószá-
ma: 12036426-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Kiss Ernõ u. 1–3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006596/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GAMMA-POLICE Vagyonvédelmi
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végel-
számolás alatt (1104 Budapest, Sörös u. 7.; cégjegyzék-
száma: 01 09 562232; adószáma: 12178823-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GAMMA-POLICE Vagyonvédelmi és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1081 Budapest, Kenyérmezõ u. 8. I/5.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-003874/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZIGO ‘91 Nyomdaipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1161 Budapest, Nap utca 3.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 563216; adószáma: 12188420-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-001369/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NOVUS-SPED Kereskedel-
mi Szállítmányozási és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1211 Budapest, Kiss János altábornagy
u. 29–41.; cégjegyzékszáma: 01 09 660757; adószáma:
12266582-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1096 Budapest, Lenhossék u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-005562/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Brill Invest Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1126 Buda-
pest, Dolgos utca 20. I. em. 4. A cég telephelye: 1112 Bp.,
Törökbálinti út 4/B; cégjegyzékszáma: 01 09 668752; adó-
száma: 12008366-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„WELCOME 2000” Vendéglátó, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.
Brill Invest Kereskedelmi és Szolgáltato Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Brill Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság végelszámolás alatt
Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Baross köz 6.
1064 Budapest, Podmaniczky u. 65.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-006013/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MÁRKATERMÉK Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1075 Budapest, Károly krt. 1.
4. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 670494; adószáma:
12102673-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004524/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PANGÁR Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1121 Budapest,
Költõ u. 22.; cégjegyzékszáma: 01 09 671872; adószáma:
12383096-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-006030/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Positions Marketing Tevékenységet
Végzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1134 Budapest, Váci út 35.; cégjegyzékszáma:
01 09 677776; adószáma: 11809384-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Positions Marketing Tevékenységet Végzõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-004765/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Ya Du Nemzetközi Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Budapest, Egressy
út 23–25.; cégjegyzékszáma: 01 09 678119; adószáma:
11816218-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER
Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005519/5. 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) HECHENG ’99 Nemzetközi Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1077 Budapest, Király u. 67.; cégjegyzék-
száma: 01 09 678207; adószáma: 11817879-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HECHENG ‘99 Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004687/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZIN-SOR Szórakoztatási
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Buda-
pest, Bécsi út 507.; cégjegyzékszáma: 01 09 679405; adó-
száma: 11845087-1-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1032 Budapest, Bécsi út 213. 7. em. 39.
1035 Budapest, Miklós u. 11. 9. em. 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-

FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-01-002721/37. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ENERGOTHERM Ipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1203 Budapest,
Téglagyár u. 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 681528; adószá-
ma: 11101590-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Berényi u. 56.
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 78.
1089 Budapest, József körút 71. 1. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-006120/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ATEB. T. I. Beruházási Tanács-
adó, Fejlesztõ és Irányító Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1044 Budapest, Váci út 102.; cégjegyzékszáma:
01 09 681773; adószáma: 11891923-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ATEB. T. I. Beruházási Tanácsadó és Irányító Korlátolt

Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1061 Budapest, Andrássy út 7. 1. em. 5.
1054 Budapest, Szemere u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-004284/18. 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) HFT 2000 Kerekedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075 Buda-
pest, Wesselényi u. 40.; cégjegyzékszáma: 01 09 681815;
adószáma: 11893004-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Gát u. 20. 1. em. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-006479/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) KREATIV GROUPE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1085 Buda-
pest, József krt 52-56.; cégjegyzékszáma: 01 09 681850;
adószáma: 11893341-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1076 Budapest, Thököly út 11–13.
1082 Budapest, Baross u. 61. 5. em. 513.
1164 Budapest, Simongát u. 13.
1075 Budapest, Madách Imre u. 12. fszt. 2.
1082 Budapest, Baross utca 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C, le-
velezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003101/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Hégete és Társai Cukrászati Kft.
(1158 Budapest, Adria u. 1. B. ép. 1. em. 3. A cég telephe-
lye: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 132.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 684938; adószáma: 11952963-2-42) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002217/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MARKETING-MEX 2000
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083 Buda-
pest, Rozgonyi u. 2. 1. em. 22.; cégjegyzékszáma:
01 09 691277; adószáma: 12381238-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Windspirit N. P. H. 2000” Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2092 Budakeszi, Széchenyi u. 82.
1088 Budapest, Baross u. 6. 3. em. 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-001838/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HOBBIFER Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1097
Budapest, Drégely u. 12. 3. em. 54.; cégjegyzékszáma:
01 09 692093; adószáma: 12549234-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Rimóczi és Fia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1164 Budapest, Csókakõ utca 27.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-005221/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RAJÁROS Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1204 Buda-
pest, Dessewffy u. 51.; cégjegyzékszáma: 01 09 699260;
adószáma: 12702008-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HASPRO Magyarország Hirdetõ és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
RAJÁROS Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
RAJÁROS Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

„végelszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Ormay u. 13/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003210/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Reality Partner Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1164 Buda-
pest, Simongát u. 35. A cég telephelye: 1106 Bp., Kerepesi
út 73.; cégjegyzékszáma: 01 09 699441; adószáma:
12705984-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, Edit u. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004358/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DAF-SPED TRANS 2001 Fuvarozó
és Fuvarszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1224 Budapest, Diótörõ út 95/B; cégjegyzékszáma:
01 09 699909; adószáma: 12714889-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-
ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-003011/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NARBA HUNGARIA Számítás-
technikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Buda-
pest, Pozsonyi u. 46.; cégjegyzékszáma: 01 09 701783;
adószáma: 12752773-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1034 Budapest, Áldomás u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004187/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Lazik-Iroda Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1097 Budapest, Vas-
kapu u. 49.; cégjegyzékszáma: 01 09 702762; adószáma:
12773576-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004285/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GB-CAT Vendéglátó és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1092 Budapest,
Ráday u. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 711217; adószáma:
12943023-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Múzeum krt. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-002857/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ENER-BOTOND Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1095 Budapest, Tinódi u. 4. I. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 713347; adószáma: 12986943-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002531/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INTER INFO BANK Tanácsadó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1104
Budapest, Lavotta u. 9. A cég fióktelepe: 2120 Dunakeszi,
Jászai M. u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 728323; adószá-
ma: 13302371-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C, le-
velezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-004402/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TRIÓ-TRANS 2000. Szállítmányo-
zási Korlátolt Felelõsségû Társaság (1214 Budapest,
Kossuth L. út 134.; cégjegyzékszáma: 01 09 728823; adó-
száma: 11935119-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9025 Gyõr, Barackos u. 60.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002937/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NEW SKIN HUNGARY Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszáma:
01 09 862133; adószáma: 13569974-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-001783/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PÉNZ-PONT Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173
Budapest, Tápiószele utca 34.; cégjegyzékszáma:
01 09 862862; adószáma: 11277091-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-002695/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) N S G HOLDING Befektetõ és
Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1156
Budapest, Kontyfa u. 6. 9. em. 36.; cégjegyzékszáma:
01 09 878484; adószáma: 13540623-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Kis utca 1.
6200 Kiskõrös, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.
Jogelõd(ök):
NETHER-SPED Vámügynök Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-000472/19. 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) DT DIAMOND Kereskedel-
mi és Szolgáltató Részvénytársaság (1022 Budapest,
Törökvész út 30/A; cégjegyzékszáma: 01 10 044928; adó-
száma: 13043384-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
TT DIAMOND Kereskedelmi és Szolgáltató Részvény-

társaság
Elõzõ székhelye(i):
1022 Budapest, Fillér u. 73.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest, Ró-
zsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-006843/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MASZER-ENERGO Épületgépé-
szeti és Energetikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (1097 Budapest, Gubacsi út 5.; cégjegyzékszáma:

01 10 045025; adószáma: 13207867-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MASZER-ENERGO Épületgépészeti és Energetikai

Részvénytársaság
MASZER-ENERGO Épületgépészeti és Energetikai

Zártkörûen mûködõ részvénytársaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000252/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G & G Nyomda Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (7628 Pécs, György akna 36847/16.; cég-
jegyzékszáma: 02 09 060418; adószáma: 10552292-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„G & G” Ügyvitelszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
G & G Ipari és Ügyvitelszolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7622 Pécs, Lánc u. 16.
7625 Pécs Péter u. 28/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-07-000758/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B & B KISKUNHALAS Fény- és
Színpadtechnikai Szolgáltató Betéti Társaság (6400 Kis-
kunhalas, Szegedi út 8.; cégjegyzékszáma: 03 06 109184;
adószáma: 20374093-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000701/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) N-TEL 14. Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (6086 Szalkszentmárton, Vasút
utca 14/C; cégjegyzékszáma: 03 06 111735; adószáma:
21426997-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-
GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000713/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „GÉPRO-TEX” Szolgáltató Keres-
kedelmi és Termeltetõ Betéti Társaság (6344 Hajós,
Rozmaring utca 2.; cégjegyzékszáma: 03 06 113050; adó-
száma: 21936379-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-07-000541/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TOPFLOOR LINE Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6400 Kis-
kunhalas, Tábor utca 13.; cégjegyzékszáma: 03 09 111735;
adószáma: 12664258-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JOLLY AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
LUX LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1158 Budapest, Késmárk u. 24–26.
6724 Szeged, Csõ utca 2/B 2. em. 6.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000673/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÁRVA FORESTRY Gépjavító,
Erdõgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Ballószög
tanya 375.; cégjegyzékszáma: 03 09 112004; adószáma:
13369774-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HOMOK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
ÁRVA FORESTRY Erdõgazdálkodási Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000834/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BOGNÁROS és TÁRSA Textilipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (6400 Kiskunhalas,
Gólya u. 6.; cégjegyzékszáma: 03 09 113140; adószáma:
13636397-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BOGNÁROS és TÁRSA Textilipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6320 Solt, Gyöngyvirág utca 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042636.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000714/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Sec-Ventál Vagyonvédelmi Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét,
Szabadság tér 5. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
03 09 113247; adószáma: 13202130-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i): 5244 Tiszaszõlõs, Fõ út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000738/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SYSTEM-GOLD Ingatlanforgal-
mazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6200 Kiskõrös, Szõlõ u. 42.; cégjegyzékszáma:
03 09 113436; adószáma: 13701488-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Béke u. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-07-000125/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KASZONYI és TÁRSA” Bútor- és
Asztalosipari Betéti Társaság (5700 Gyula, Kiss János
altábornagy u. 21.; cégjegyzékszáma: 04 06 004943; adó-
száma: 20874122-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 05 09 005543.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000195/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DRILL KLUB 2002. Játékterem
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700 Gyula, Dob
utca 2/A; cégjegyzékszáma: 04 09 005541; adószáma:
12828377-1-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000210/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „BORBÉLY MÛVEK”
Acélszerkezet Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5672 Murony, Békési u. 2.; cégjegyzékszáma:
04 09 005751; adószáma: 12953163-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000335/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Mezõkovácsházi Városüzemeltetési
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (5800 Mezõkovácsháza, Árpád út 169.; cégjegyzék-
száma: 04 09 005867; adószáma: 13013631-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.
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A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000344/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MULTI-ÉPKER Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5720 Sarkad, Epreskert u. 34.; cégjegyzékszáma:
04 09 006595; adószáma: 13438010-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 05 09 005543.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000666/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZIM-ZUM Építõipari, Kereskedel-
mi-Szolgáltató Betéti Társaság (3521 Miskolc, Erkel
F. u. 35.; cégjegyzékszáma: 05 06 009018; adószáma:
20141491-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000656/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RÓZSAKERT Kereskedelmi, Kul-
turális és Szolgáltató Betéti Társaság (3519 Mis-
kolc-Tapolca, Arady sétány u. 5.; cégjegyzékszáma:
05 06 011038; adószáma: 20739241-1-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
RÓZSAKERT Vendéglátó Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000584/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) gróf Károlyi László I. Csanyi Zöld-
ség Gyümölcs Értékesítõ, Feldolgozó Hangya Szövet-
kezet (6647 Csanytelek, Botond u. 1.; cégjegyzékszáma:
06 02 000498; adószáma: 11978778-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Gróf Károlyi László I. Csanyi Zöldség Gyümölcs Han-

gya Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., 1581 Budapest, Pf. 108., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000698/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „XÉ-NE” Reklámozó és Fuva-
rozó Bt. (6600 Szentes, Kossuth u. 17. X. em. 57.; cég-
jegyzékszáma: 06 06 008535; adószáma: 21753284-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„XÉ-NE” Reklámozó és Fuvarozó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, József Attila utca 9. III/10.
6600 Szentes, Nyár utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Zrt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000543/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BOriso Szolgáltató Betéti Társaság
(6648 Csongrád-Bokros, Tanya 1311.; cégjegyzékszáma:
06 06 014750; adószáma: 22118150-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000451/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZENTESBAU Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (6600 Szentes, Kossuth u. 24.; cégjegyzék-
száma: 06 09 007099; adószáma: 12543836-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZENTESBAU Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 12–14. 3. em. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Ke-

reskedelmi Regionális Zrt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000650/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VOME Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6725 Szeged, Petõfi Sándor sgt. 78.; cégjegyzékszáma:
06 09 007792; adószáma: 12786956-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VOME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6722 Szeged, Jósika u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding

Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cég-
jegyzékszáma: 06 10 000226.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000576/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) En-Terra Ingatlanforgalmazó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6723 Sze-
ged, József A. sgt 140/B 10. em. 30.; cégjegyzékszáma:
06 09 010209; adószáma: 12653124-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Kenyérgyári utca 1.
2400 Dunaújváros, Petõfi S. utca 63.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000547/14. 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) BEDIT-PIG Mezõgazdasági Ter-
meltetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság –
végelszámolás alatt (6791 Szeged, Kettõshatár út 86.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 010260; adószáma: 13608677-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BEDIT-PIG Mezõgazdasági Termeltetõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6763 Szatymaz, Jókai u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Horizont Holding

Tanácsadó Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76., cég-
jegyzékszáma: 06 10 000226.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000652/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CSEHGÉP Gépkölcsönzõ és Fuva-
rozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (6728 Szeged,
Cserje sor 6.; cégjegyzékszáma: 06 09 010287; adószáma:
13616526-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 6722 Szeged, Mérey u. 6/B.)
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000475/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Dolipex-Futómadár Termelési, Ter-
meltetési, Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet (9082
Nyúl, Táncsics Mihály utca 79.; cégjegyzékszáma:
08 02 001703; adószáma: 12729546-2-08) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
3529 Miskolc, Sályi István utca 12. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1052 Budapest, Sütõ u. 2.
4. em. 1/B, cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000455/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) L-SZER Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9012 Gyõr, Koron-
cói u. 11.; cégjegyzékszáma: 08 09 008038; adószáma:
11796921-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
L-SZER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-

gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000237/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KD ÉP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9022 Gyõr,
Apáca utca 28.; cégjegyzékszáma: 08 09 011659; adószá-
ma: 13146133-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000177/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Belvárosi Business Center 2005 In-
gatlanforgalmazó, Értékesítõ, Beruházó Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (9024 Gyõr, Közép utca 16.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 012691; adószáma: 13403544-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Belvárosi Business Center 2005 Ingatlanforgalmazó,

Értékesítõ-Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Belvárosi Business Center 2005 Ingatlanforgalmazó,

Értékesítõ-Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság „fel-
számolás alatt”

Belvárosi Business Center 2005 Ingatlanforgalmazó,
Értékesítõ, Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000383/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SOPRONLIFT 2004 Termelési és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9495
Kópháza, 907/36. hrsz; cégjegyzékszáma: 08 09 012829;
adószáma: 13439310-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Juharfa u. 21. IV. em. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000452/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) QSR24h Hungary Minõségellen-
õrzõ, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9026 Gyõr, Patak u. 8.; cégjegyzékszáma:
08 09 013049; adószáma: 13491055-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
QSR24h Hungary Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1576 Budapest,
Pf. 52, cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000384/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Swordfish Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9494 Sopron-Balf,
Pilerin utca 27.; cégjegyzékszáma: 08 09 014019; adószá-
ma: 13727688-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000005/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ETOL Hungary Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4024 Debrecen, Szombathi
István utca 17. I. em. 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 014341;
adószáma: 20943389-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ETOL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8300 Tapolca, Kazinczy tér 15. B ép. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000061/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EGRI WOOD Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4171
Sárrétudvari, József Attila utca 25.; cégjegyzékszáma:
09 09 007879; adószáma: 12622621-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000383/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KLIMAKO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3200
Gyöngyös, Széna út 3/2. 3. em. 12.; cégjegyzékszáma:
10 06 025101; adószáma: 21442867-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KLIMAKO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000419/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MINDIG MOSOLYOGJ” Ven-
déglátó és Szolgáltató Betéti társaság (3346 Bélapát-
falva, IV. Béla u. 3.; cégjegyzékszáma: 10 06 026000;
adószáma: 22135014-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000390/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hatház-Bau Építõ Betéti Társaság
(3245 Recsk, Hunyadi János u. 208.; cégjegyzékszáma:
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10 06 026420; adószáma: 21967425-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Hatház utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11., cégjegyzék-
száma: 05 09 005543.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000023/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PLATTMAN Kereskedõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3300 Eger, Kõlyuk
út 6.; cégjegyzékszáma: 10 09 020940; adószáma:
11161288-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Külsõsor u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén utca 38. fszt. l., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000417/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GENERÁL-57 Építõipari, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 242. 1. ép.; cégjegyzék-
száma: 10 09 026164; adószáma: 13350972-2-10) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000008/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hungaria-Yogen Früz Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3300 Eger, Vízimolnár u. 11. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
10 09 027932; adószáma: 11360463-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7626 Pécs, Búza tér 8/A
1112 Budapest, Budaõrsi út 150/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V. em. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070710/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BIO-TRIO Egészségterápia Betéti
Társaság (2800 Tatabánya, Dr. Vitális út 24. fszt. 1.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 009742; adószáma: 22270067-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070196/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BETONBÁR Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2840
Oroszlány, Fõ tér 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010265;
adószáma: 13333733-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070787/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AUTO MÉDIA SERVICE
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2943 Bá-
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bolna, Víztorony utca 9.; cégjegyzékszáma: 11 09 011568;
adószáma: 13717407-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FLEISCHKRAFT Szervezõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002150/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) C-BLAKE PLUS Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3100 Salgótarján, Katona J. út 9.; cégjegyzékszáma:
12 09 005320; adószáma: 13018090-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRINEXUS-AQUA Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsésgû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Szabadkikötõ út 2.
1054 Budapest, Vadász utca 34. 2. em. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002029/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AGRIÉP-04 Mezõgazdasági,
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet
(2151 Fót, Istvánhegy, Vadas dûlõ 1.; cégjegyzékszáma:
13 02 051098; adószáma: 12934070-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002190/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Díszmûkovács és Vasipari Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (2000 Szentendre,
Szentlászló u. 168.; cégjegyzékszáma: 13 06 020084; adó-
száma: 24554840-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Díszmûkovács és Vasipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002218/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FAVSYS Szolgáltató és Kereskedel-
mi Betéti Társaság (2030 Érd, Budai út 24/17.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 032450; adószáma: 20227850-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002127/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BÉKÉSI ÁSZOK Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (2252 Tóalmás, Liget
utca 35.; cégjegyzékszáma: 13 06 039358; adószáma:
20920560-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.
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A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-000574/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GRANDOVER Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2086 Tinnye,
Ságvári Endre u. 29.; cégjegyzékszáma: 13 06 043077;
adószáma: 21144057-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001786/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kovács Tûzvédelmi és Építõipari
Szolgáltató Bt. (2225 Üllõ, Maglódi utca 32.; cégjegyzék-
száma: 13 06 048953; adószáma: 21802467-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001929/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Confidence-2001 Humán Szolgál-
tató Betéti Társaság (2340 Kiskunlacháza, Deák Ferenc
utca 6.; cégjegyzékszáma: 13 06 054608; adószáma:
21169830-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Confidence-2001 Oktatási és Módszertani Központ Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Mohács u. 16/A fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX AUDIT Vállal-

kozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest,
Jeszenák János u. 59., cégjegyzékszáma: 01 09 067624.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001248/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZAMOS-PART Építõipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság; elõzõ név:
AEROCARGO Szolgáltató Kft. (2440 Százhalombatta,
Szent László u. 35.; cégjegyzékszáma: 13 09 082724; adó-
száma: 11876126-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001098/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GIM Ingatlan és Bútor Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2340 Kiskunlacháza, Kossuth L. u. 71.; cégjegyzékszá-
ma: 13 09 084874; adószáma: 12468069-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2339 Majosháza, Széchenyi sétány 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-000932/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bite & Byte Stúdió Digitális Repro-
dukciós Szolgáltató és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2370 Dabas, Vasút utca 105.; cégjegyzékszá-
ma: 13 09 085425; adószáma: 12498657-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002266/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MINI-POOL Kereskedelmi és Szál-
lítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gö-
döllõ, Zombor utca 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 096584;
adószáma: 10612468-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Papp József u. 15. IV/8.
1085 Budapest, Horánszky u. 19. II. em. 1.
1108 Budapest, Hang u. 8. V/20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-000922/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Á & N Csomagolástechnikai Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2120 Dunakeszi, Dr. Kemény Ferenc utca 1/B; cég-
jegyzékszáma: 13 09 097786; adószáma: 11292881-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002047/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Péter-Héderi és Doktor Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2330 Dunaharaszti, Ho-
mok utca 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 099011; adószáma:
13278593-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001461/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) V & V ELEKTRO-SECURITY
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2600 Vác, Honvéd utca 1.; cégjegyzékszáma:
13 09 101620; adószáma: 13409980-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST
INVESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001199/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZSALUSZERK. Mélyépítõ Korlá-
tolt felelõsségû Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Ádám
Jenõ sétány 21.; fióktelepe: 4030 Debrecen, Mikepércsi
út 65.; cégjegyzékszáma: 13 09 102662; adószáma:
13460569-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001474/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) F. TA Security Logisztikai
és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2254 Szentmártonkáta, Tölgyes u. 6.; cégjegyzékszáma:
13 09 107694; adószáma: 13457897-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002052/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) SINDEL Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2360 Gyál, Deák Ferenc
u. 81.; elõzõ székhelye: 1215 Budapest, Kikötõ u. 2–8.
D ép.; telephelye: 1214 Budapest, Ady E. u. 33.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 113207; adószáma: 13002693-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000508/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZISZI-BAU Építõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2340
Kiskunlacháza, Dobó István u. 90.; cégjegyzékszáma:
13 09 115285; adószáma: 11544724-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
2340 Kiskunlacháza, Dobó István u. 90.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-000927/12. 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) CURRUS 2001. Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep
12001/35. hrsz.; cégjegyzékszáma: 13 10 040751; adószá-
ma: 11975476-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886496.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000493/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) G & B CONSULTING Építészeti és
Könyvvezetési Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Ka-
posvár, Daru utca 9.; cégjegyzékszáma: 14 06 300550;
adószáma: 25224326-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
G & B CONSULTING Könyvvezetési és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Sávház I. lépcsõház fszt.
7400 Kaposvár, Petõfi u. 45.
7400 Kaposvár, Virág utca 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI”

Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság,
1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01
10 043681.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000437/5. 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) „SHOE-KER” Vásárszervezõ
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7400 Kaposvár,
Beszédes J. utca 48.; cégjegyzékszáma: 14 06 304860;
adószáma: 20312585-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SHOE-KER” Vásárszervezõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000520/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) „KERT-ÉP” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7400 Ka-
posvár, Arany János utca 8. 3. lház. 2. em. 1.; cégjegyzék-
száma: 14 06 305939; adószáma: 21054310-2-14) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„Garden-Tech” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság”
KERT-ÉP” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000498/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HAMZAI és TÁRSA Építõipari Be-
téti Társaság (7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 43.
2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 14 06 306636; adószáma:
21511268-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
3524 Miskolc, Mednyánszky utca 7. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000261/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ELITE CARGO Nemzetközi
Szállítmányozási, Fuvarozási és Kereskedelmi Betéti
Társaság (7400 Kaposvár, Jutai út 24.; cégjegyzékszáma:
14 06 306795; adószáma: 21597060-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PANNI 2003” Mûvészeti Alkotó és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Pete L. u. 8. 2. lház. 4. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000442/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2006. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Magyartrans-CL Szállítmá-
nyozási és Fuvarozási Betéti Társaság, f. a. (7400 Ka-
posvár, Ezredév utca 1.; cégjegyzékszáma: 14 06 306878;
adószáma: 20688152-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„LEIBETSEDER” Szállítmányozási és Fuvarozási Be-

téti Társaság
Magyartrans-CL Szállítmányozási és Fuvarozási Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7726 Véménd, Rákóczi u. 33.
Nem bejegyzett székhelye(i):
7400 Kaposvár, Ezredév utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000428/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VV-TILES Kereskedelmi
Betéti Társaság, f. a. (8698 Somogyvár, Kaposvári
utca 12.; cégjegyzékszáma: 14 06 307008; adószáma:
21856459-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VV-TILES Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
V + V Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000435/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) REAL-TURISMO Szolgáltató Betéti
Társaság (8600 Siófok, Beszédes József sétány 12.; cég-
jegyzékszáma: 14 06 307292; adószáma: 20725097-2-14)
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adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
REALSEC 2001 Vagyonvédelmi Betéti Társaság
REALBAU 2001. Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, Kozmosz sétány 7. 3. em. 10.
1071 Budapest, Bajza u. 1. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000400/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MIROX Magyar–Német
Korlátolt Felõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(7400 Kaposvár, Honvéd u. 2.; cégjegyzékszáma:
14 09 001705; adószáma: 10552474-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MIROX Magyar–Német Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár Bartók B. u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000418/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Titi” Fuvar Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság, f. a. (7500 Nagyatád, Szabadság
tér 37.; cégjegyzékszáma: 14 09 303866; adószáma:
11862673-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tóth és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Szent László utca 5–7.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000366/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) OD-WE PA-TENT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (7400 Kaposvár, Bláthy Ottó utca 1.; cég-
jegyzékszáma: 14 09 306281; adószáma: 10746370-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
COLL-PORT Pénznyerõ Automatákat Üzemeltetõ Ko-

látolt Felelõsségû Társaság
COLL-PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Fábiáni Könyvelõ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
OD-WE PA-TENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Sáfrán Mihály u. 44.
6625 Fábiánsebestyén, Jókai u. 18.
6600 Szentes, Drahos I. u. 6. III. 7.
6625 Fábiánsebestyén, Rákóczi u. 8.
6600 Szentes, Új u. 9. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000449/6. 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) D. GY.-14 Ingatlanforgalmazó és
Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kapos-
vár, Széchenyi tér 1.; cégjegyzékszáma: 14 09 306368;
adószáma: 13032889-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Maléter Pál utca 84.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000199/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BÉZSENY-PULYKAFARM Ba-
romfitenyésztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (7400 Kaposvár, Baross G. utca 12.; cég-
jegyzékszáma: 14 09 306416; adószáma: 13501910-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOL-ÉPKER 2000 Építõipari és Ingatlanforgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
BÉZSENY-PULYKAFARM Baromfitenyésztõ Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000495/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MERANO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7500 Nagyatád,
Alkotmány u. 2.; cégjegyzékszáma: 14 09 306490; adó-
száma: 12784930-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ÖTEURÓS” Szerencsejáték Fogadás Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3434 Mályi, Fõ út 16.
9561 Nagysimonyi, Rákóczi u. 117.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI”

Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság,
1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma:
01 10 043681.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000507/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OKTOGON-PRESSZ Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Ügynöki Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 57. 3. em. 19.; cég-

jegyzékszáma: 14 09 307162; adószáma: 12721177-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1043 Budapest, Tél u. 24.
1016 Budapest, Szirtes u. 26/B 3. em. 11.
1106 Budapest, Fehér út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000890/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Balkányi SZIKRA Mezõgazdasági
Termelõ és Szolgáltató Szövetkezet (4235 Balkány
Bocskai út 1.; cégjegyzékszáma: 15 02 050387; adószáma:
11244644-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-06-000696/26. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „TÁRNA PLUSZ” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Szarvas
u. 1–3. 1. em.; cégjegyzékszáma: 15 06 080297; adószá-
ma: 25618738-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FUTÁR PLUSZ” Kiadói és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán u. 6.
4400 Nyíregyháza, Epreskert út 2.
44400 Nyíregyháza, Szarvas út 1–3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TÍZEK” Felszá-

moló Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest,
Gyepsor u. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 729062.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001436/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TREOR Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Gari-
baldi u. 20. 4. em. 14.; cégjegyzékszáma: 15 06 081125;
adószáma: 25643644-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ADÓ-TIR Adótanácsadó és Könyvelõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4551 Nyíregyháza-Oros, Kezdõ u. 80.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001230/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZIG-BER Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Magyar
u. 77.; cégjegyzékszáma: 15 06 087831; adószáma:
20780089-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001048/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Tóth és Balázs” Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (4432 Nyíregyháza-Nyír-
szõlõs, Vasút u. 68.; cégjegyzékszáma: 15 06 088448;
adószáma: 21012367-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000034/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AW-FOREVER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport
u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 088639; adószáma:
21052459-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma: 15 09
070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000035/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WAY-OUR COMPANY Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony,
Ady Endre u. 5. C ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma:
15 06 088754; adószáma: 21064209-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001270/4. 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) KLARDIAN-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089404; adószáma:
21174676-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001563/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HORVÁTH Építõipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj,
Jókai u. 51.; cégjegyzékszáma: 15 06 089558; adószáma:
21189924-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4327 Pócspetri, Dózsa Gy. u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000308/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RONIKUM Rendezvényszervezõ,
Vendéglátóipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társaság (4440 Tiszavasvári, Nánási út 2.; cégjegyzék-
száma: 15 06 089674; adószáma: 21357259-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RONIKUM Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó-

ipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4440 Tiszavasvári, Árpád u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-

si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000030/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GAMA-21N Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 089692; adószáma: 21361960-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001231/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAKROLAND Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4555 Levelek, Virág
u. 60.; cégjegyzékszáma: 15 06 089882; adószáma:
21391022-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001536/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SEBTÓ Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4563 Rohod, Alkotmány
u. 17.; cégjegyzékszáma: 15 06 089912; adószáma:
21395253-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001047/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SÜGÉR-FIX Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4496 Szabolcsve-
resmart, Rákóczi u. 6.; cégjegyzékszáma: 15 06 090048;
adószáma: 21420434-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001243/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NUR-NIGAK Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090304; adószáma: 21449747-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001262/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZVETANYIK-AM Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090487; adószáma:
21466773-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001242/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ECSIKOR Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090674; adószáma: 21495085-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000033/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZOLVEG-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-
Sóstófürdõ, Szivárvány utca 97.; cégjegyzékszáma:
15 06 090703; adószáma: 21497977-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KRISTALEKS-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000044/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ISSAKOVÁK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Mezõ
utca 18. A ép. 3. em. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 091088;
adószáma: 21531204-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000031/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KASKAD-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Törzs
u. 88. 4. em. 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 091387; adószá-
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ma: 21570168-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-
gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vas-
vári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001465/7. 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) S-VALENSIA-21 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (4625 Záhony, Ady E. 15/A; cégjegyzékszáma:
15 06 091467; adószáma: 21574629-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
S-VALENSIA-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001274/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EL SHADAI-NETWORK Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge,
Szõlõskert u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 091601; adó-
száma: 21595817-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
EL SHADAI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-

si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001468/6. 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) SIZJANINI-21 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4600 Kisvárda, Temesvári u. 22.; cégjegyzékszáma:
15 06 091642; adószáma: 21779525-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

SIZJANINI-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000009/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ISN-TRADE Kereskedelmiés Szol-
gáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Család
u. 74.; cégjegyzékszáma: 15 06 091755; adószáma:
21800063-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000052/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MEGAPOLIS EAST Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Esze
T. u. 21.; cégjegyzékszáma: 15 06 091899; adószáma:
21807424-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001467/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SVS-ELYPROK Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (4600
Kisvárda, Erzsébet u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 092320;
adószáma: 21872350-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SVS-ELYPROK Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001444/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TOBA Építõipari és Szolgáltató Be-
téti Társaság (4456 Tiszadob, Balassi B. utca 17/A; cég-
jegyzékszáma: 15 06 092717; adószáma: 21398634-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bau-Struktur Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3565 Tiszalúc, Kossuth u. 56/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai
u. 30.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001466/7. 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) URAL-NORTH-TRADE
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 25.
1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 092860; adószáma:

21963713-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
URAL-NORTH-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000032/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BISZ-21 Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Betéti Társaság (4625 Záhony, Ifjúság u. 4.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 092923; adószáma: 21968938-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001227/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SU-TO-KER” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Kéz
u. 27.; cégjegyzékszáma: 15 06 093486; adószáma:
22157131-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001562/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LING - ÉP Építõipari, Ke-
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reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4552 Nap-
kor, Ady Endre u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 093820;
adószáma: 20642837-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Farkas és Társa Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6230 Soltvadkert, Kútágas dûlõ 113.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001029/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Borkó és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4600 Kis-
várda, Kákástó u. 11.; cégjegyzékszáma: 15 09 061894;
adószáma: 11243193-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001523/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „MIA FAMILY” Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (4400 Nyíregyháza, Árpád
u. 49. I/6; cégjegyzékszáma: 15 09 064628; adószáma:
11498180-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MIA FAMILY” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-

si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001499/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „UNITAS-BAU” Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 34.; cégjegyzékszáma:
15 09 068496; adószáma: 13080071-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 29. 3. em. 19.
4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 7.
4400 Nyíregyháza, Simai u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001278/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KUPAR ÉS TÁRSA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4700 Máté-
szalka, Jármi u. 16.; cégjegyzékszáma: 15 09 069308; adó-
száma: 11965226-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EXPERTRADE Kereskedelmi, Számítástechnikai és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7030 Paks, Domb u. 43/A
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Farkas u. 13.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Farkas utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000051/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) DÓRA Kereskedelmi Betéti Társa-
ság „végelszámolás alatt” (5142 Alattyán, Szent István
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u. 42.; cégjegyzékszáma: 16 06 002326; adószáma:
26017831-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
DÓRA Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000400/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÉGJÓ Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (5100 Jászberény, Szabadság u. 4.; cégjegyzékszá-
ma: 16 06 003377; adószáma: 26048042-1-16) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000403/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TEAMNEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5130 Jászapáti, Alkotmány
út 9.; cégjegyzékszáma: 16 06 006699; adószáma:
20567510-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000409/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) H & C 2002. Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Moha út 7.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 16 06 008416; adószáma:

21478372-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Ady E. út 18. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000421/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SUR-KER Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5000 Szolnok, Apáczai Csere J. u. 23.; cégjegyzékszáma:
16 06 008450; adószáma: 21490949-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SUR-KER Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000435/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BÉR-S Vagyonvédelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5100 Jászberény, Varga u. 2.
2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 16 06 008716; adószáma:
21778263-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000370/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Újvári és Társa Fém- és Építõipari
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Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5430 Tiszaföldvár, Kurázsi út 59/A; cégjegyzékszáma:
16 06 008876; adószáma: 21836262-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Újvári és Társa Fém- és Építõipari Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000369/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GARABI 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (5350 Tiszafüred, Temetõ
u. 23.; cégjegyzékszáma: 16 06 009377; adószáma:
22115425-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Ta-
nácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000367/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DBA-Építõ, Szolgáltató, Ingatlan-
beruházó és Kereskedelmi Betéti Társaság (5055 Jász-
ladány, Dohány u. 1.; cégjegyzékszáma: 16 06 009759;
adószáma: 22255648-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000356/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PROVEX-GÉP Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (5000 Szolnok, Vésõ út 1.; cégjegyzékszá-
ma: 16 09 005539; adószáma: 11791878-2-16) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PROVEX-GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, József Attila út 38. 1. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000364/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LENA-G Termelõ, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5350 Tisza-
füred, Húszöles u. 79.; cégjegyzékszáma: 16 09 007213;
adószáma: 13004286-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Ta-
nácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000365/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KABAI Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (5322 Tiszaszentimre, Jókai
út 11.; cégjegyzékszáma: 16 09 007380; adószáma:
13070649-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000371/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) SILVER-RAMSES Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5083 Kengyel, Széchenyi u. 1.; cégjegyzékszáma:
16 09 007626; adószáma: 13035583-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RAMSES-03 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9300 Csorna, Szent István tér 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000405/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PADOBER Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5051 Zagyvaré-
kas, Koszorú u. 17.; cégjegyzékszáma: 16 09 008087; adó-
száma: 13386267-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000319/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LÉVAI-ÉPSZER Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (5200 Törökszentmiklós, Dobó István út 25.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 008102; adószáma: 13400273-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000399/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) PANNON 2000 Security Vagyonvé-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok,
Hunor u. 41/A; cégjegyzékszáma: 16 09 008747; adószá-
ma: 13121381-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1042 Budapest, Árpád út 30. 1. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000443/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) TiszAcél Acélszerkezet Gyártó és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5430 Tisza-
földvár, Túri út 11.; cégjegyzékszáma: 16 09 008913; adó-
száma: 13759089-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000398/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KEVE-FERRUM Ipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5420 Túrkeve,
Módis utca 3.; cégjegyzékszáma: 16 09 009369; adószá-
ma: 13977498-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000231/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TINÓDI Üzleti Tanácsadó Korlátolt
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Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd, Tinódi u. 5.; cég-
jegyzékszáma: 17 09 003037; adószáma: 11293734-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KRISTÁLY- Bérlet Korlátolt Felelõsségû Társaság
KB Kölcsönzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
TINÓDI Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000198/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Balatoni Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7213 Szakcs,
Toldi út 32.; cégjegyzékszáma: 17 09 005958; adószáma:
13131634-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8945 Bak, Kossuth út 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000139/46. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Szombathelyi Építõipari Szövetke-
zeti Zártkörû Részvénytársaság (9700 Szombathely,
Hajdu u. 24.; cégjegyzékszáma: 18 10 100579; adószáma:
11307617-2-18) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szombathelyi Épitõipari Szövetkezeti Részvénytársaság
Jogelõd(ök):
Szombathelyi Építõipari Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyon-

értékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000005/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Tapolca Rádió Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (8300 Tapolca, Kossuth u. 9.; cég-
jegyzékszáma: 19 06 502035; adószáma: 27247402-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tapolca Rádió Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000028/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Temze-Bakony” Ingatlan-
hasznosító és Szolgáltató Betéti Társaság (8427 Ba-
konybél, Somhegy 9.; cégjegyzékszáma: 19 06 502884;
adószáma: 27257580-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000371/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAUNIO 2003 Építõipari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (8400 Ajka, Juhar sor 21.; cég-
jegyzékszáma: 19 06 507188; adószáma: 21585911-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8400 Ajka, Esze Tamás u. 1.
8400 Ajka, Rákóczi utca 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000014/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „CONNECTING” Szolgáltató Betéti
Társaság (8100 Várpalota, Rutsek P. utca 1.; cégjegyzék-
száma: 19 06 508313; adószáma: 25671546-2-19) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BOTH-KER” Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4700 Mátészalka, Jármi u. 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 10 300127.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000191/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DOROGA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8500 Pápa,
Pápakovácsi út 3.; cégjegyzékszáma: 19 09 501376; adó-
száma: 11327079-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PISZKER és HASPRAI Kõ- és Murvabánya Korlátolt

Felelõsségû Társaság
FARMGAZDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
3 D Kereskedelmi, Termeltetõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8564 Ugod, Klapka u. 16.
8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 5.
8598 Pápa-Tapolcafõ, Park u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000162/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VERDA-Autóház Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8500 Pápa,
Hársfa utca 13.; cégjegyzékszáma: 19 09 505009; adószá-
ma: 11872335-2-19) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/l6., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000302/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „G- és CS-BAU” Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8308
Zalahaláp, Ady Endre utca 17.; cégjegyzékszáma:
19 09 506870; adószáma: 13004839-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020007/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) QUALITY Kereskedelmi & Szol-
gáltató Közkereseti Társaság „végelszámolás alatt”
(8944 Sárhida, Béke u. 109. A ép.; cégjegyzékszáma:
20 03 022000; adószáma: 29488667-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
QUALITY Kereskedelmi & Szolgáltató Közkereseti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 60.
Jogelõd(ök):
QUALITY Kereskedelmi & Szolgáltató Gazdasági

Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
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A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020010/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Fischer és Társa 97 Vendéglátó-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi
u. 20. A ép. C lház. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma:
20 06 034684; adószáma: 27693865-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Fischer és Társa 97 Vendéglátóipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Holub u. 10. I/6.
8900 Zalaegerszeg, Ságodi u. 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020009/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CSA-NA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8900 Zala-
egerszeg, Rákóczi u. 42; cégjegyzékszáma: 20 06 034714;
adószáma: 27694141-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSA-NA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020016/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Birkás és Társa Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa,
Fõ u. 8.; cégjegyzékszáma: 20 06 036790; adószáma:
21023673-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 20. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-

tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020008/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LEND-EURO-ÉP-KER Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (8360 Keszthely, Külsõ-Zsidi u. 3.; cégjegy-
zékszáma: 20 06 037328; adószáma: 21392566-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LEND-EURO-ÉP-KER Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.; ko-
rábbi székhelye: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. 2.) mint a
Bács-Kiskun Megyei Bíróság 10. Fpk. 03-06-000347/3.
számú végzésében kijelölt FA-BAK-KO Fatermék
Gyártó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 110870]; 6035 Ballószög, II. kerület 12/A; adószá-
ma: [13100399-2-03]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
alábbi követelését:

Magánszemélyekkel kapcsolatos, összesen
1 500 000 Ft-os összegû követelését 500 000 Ft becsült
értéken, a bánatpénz: 50 000 Ft.

A követelések nem biztosított, kifejezetten bizonytalan
megtérülésû tartozások.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
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1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8. sz. alatti irodájában
kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008.
február 21.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borí-
tékra kérjük ráírni: „FA-BAK-KO Kft. f. a. – PÁLYÁ-
ZAT” jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ le-
járatát követõ 15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében ke-
rül sor. A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pá-
lyázat bontását követõ 8 napon belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „FA-BAK-KO Kft. f. a. bánatpénz” közle-

ménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ bánatpénzt a
felszámoló 10800014-60000006-10175082 számú Citi-
bank Rt.-nél vezetett számlájára, a banki átutalási napokat
is figyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pá-
lyázati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan iga-
zolva legyen, vagy személyesen FA-BAK-KO Kft. „f. a.”
házipénztárába, a felszámoló irodájában (1042 Budapest,
Árpád út 57–59. I. 8.) a pályázati határidõ lejártáig be-
fizeti;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
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 pályázattal kap-
csolatos további információk szerezhetõk Tinódi Imre fel-
számolóbiztostól a 312-1265 vagy a 06 (20) 398-5973-as
telefonszámokon, illetve személyesen, elõzetesen egyez-
tetett idõpontban, a felszámoló irodájában.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8.)
mint a Fejér Megyei Bíróság 7. Fpk. 07-05-000442/6. sz.
határozatában a Tomat Építõipari és Tanácsadó Kft.
„f. a.” (Cg.: [07 09 008188]; 2060 Bicske, Endresz Gy.
u. 13.; adószáma: [12142590-2-07]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a felszámolás alatt álló társaság
2060 Bicske, 783/8. hrsz. nyilvántartott, osztatlan közös
tulajdonú ingatlan 41/100 részét (továbbiakban: ingatlan)
– a tulajdonhányad alapján 556 m2 telek és 367 m2 felépít-
ményt jelent – 800 000 Ft + áfa becsült értéken. A jelzett
ingatlannal kapcsolatos részletes vagyonértékelés a felszá-
moló irodájában megtekinthetõ, vagy 10 000 Ft + áfa áron
megvásárolható.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát – a pályázati határidõ leteltéig – a felszámolónál

írásban jelentsék be. Az ingatlan tehermentesen a megte-
kintés során tapasztalt mûszaki állapotban kerül a pályázat
nyertesének átadásra. Tájékoztatja továbbá felszámoló az
érdeklõdõket, hogy az esetlegesen felmerülõ környezetvé-
delmi kárelhárítás a vevõt terheli.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. 8. sz. alatti irodájában
kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2008.
február 21.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borí-
tékra kérjük ráírni: „TOMAT Kft. – PÁLYÁZAT” jeligét.
A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát követõ
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályá-
zat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat bontását
követõ 8 napon belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „TOMAT Kft. f. a. bánatpénz” közleménnyel a

becsérték 10%-ának megfelelõ összeget (80 000 Ft) a fel-
számoló 10800014-60000006-10175082 számú Citibank
Rt.-nél vezetett számlájára, a banki átutalási napokat is fi-
gyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályá-
zati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen, vagy személyesen a „TOMAT Kft. f. a.” házipénz-
tárába a felszámoló irodájában (1042 Budapest, Árpád
út 57–59. I. 8.) a pályázati határidõ lejártáig befizeti;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
A felszámoló a 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.

Szükség esetén az ingatlan helyszíni megtekintését
elõzetes idõpont-egyeztetést követõen biztosítjuk. To-
vábbi információkat Tinódi Imre felszámolóbiztos ad a
312-1265, vagy a 06 (20) 398-5973-as telefonszámokon,
illetve személyesen, elõzetesen egyeztetett idõpontban, a
felszámoló irodájában.

A Gordius Consulting Rt. (Cg.: [01 10 042573]; 1143
Budapest, Besnyõ u. 13.) mint a ROSH Kereskedelmi,
Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „f. a.” (Cg.: [02 09 070441]; 7632 Pécs, Kodolányi J.
u. 1.) Baranya Megyei Bíróság 5. Fpk. 02-06-000139. sz.
végzésével kijelölt felszámolója

ismételt pályázat

útján meghirdeti egyben értékesítésre az adós szervezet
alábbi ingatlanait.
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Csombárd, Petõfi u. 12–14. szám alatti, az ingat-
lan-nyilvántartásban Csombárd belterület, hrsz. 1., 136.,
137. szereplõ 3,3 hektáros területen, összesen 788 m2

hasznos alapterületû irodaház, lakóház udvar (korábban
kastélyszállóként mûködött).

Irányár: 66 000 000 Ft + 20% áfa.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati

nettó irányár 10%-ának befizetése az adós szervezet
Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-
11176457 sz. számlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejé-

nek egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget,
A pályázatokat a „ROSH Kft. f. a. Pályázat” megjelölé-

sû, zárt borítékban kell megküldeni vagy beadni a hir-
detmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. feb-
ruár 21.) követõ 15. nap 15 óráig az 1143 Budapest,
Besnyõi u. 13. szám alatti felszámolói irodában vagy az
1576 Budapest, Pf. 52 levélcímre, ezen határidõig.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig je-
lentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. Beszámítással élni nem lehet. Az értékesítés-
re felkínált ingatlanokra a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értéke-
sítésre. A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlété-
ben bontja, és ezt követõen értékeli, amelynek eredményé-
rõl a pályázókat legkésõbb 10 napon belül írásban értesíti.

A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa több
megfelelõ, közel azonos (10%-on belül) értékû pályázati
ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tartva választja ki a
megvásárlására jogosult pályázót. Elõzetes egyeztetés
alapján a dokumentációs memorandum 20 000 Ft + áfa
összegért átvehetõ Bánki Károly felszámolóbiztostól vagy
információ kérhetõ a 06 (72) 314-255-ös telefonszámon.
Elõre egyeztetett idõpontban kerül az ingatlan bemu-
tatásra.

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,
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
megnevezésû 1314 m2 ingatlan.

Az ingatlanok becsült értéke: 2 000 000 Ft.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
Az ingatlanokról készült értékbecslés a felszámoló iro-

dájában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – megte-
kinthetõ. A felszámoló az ingatlanokat elsõsorban együt-
tesen kívánja értékesíteni.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkelezõ Zrt. Unicredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára 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. február 21.) kö-
vetõ 15. napon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljut-
tatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a kül-
demény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába be-
érkezzen.

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 jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják be.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ mun-
kanapokon 9–12 óra között a következõ helyszínen: 1055
Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd (tel.:
302-3420).

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1.) mint a Somogyi Cigányságért Kht. „f. a.”
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(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: 1 000 000 Ft.
Bánatpénz: 100 000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
Az ingatlanról készült értékbecslés a vagyonrendezõ

irodájában – elõzetes idõpont-egyeztetést követõen – meg-
tekinthetõ.

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. február 21.) 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 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.

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.

A CSABAHOLDING Kft. (Cg.: [01 09 683720]; szék-
hely: 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.) mint a Já-
noshidai Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Szö-
vetkezet „f. a.” (Cg.: [16 02 001708]; székhely: 5143
Jánoshida, Boldogházi út), adós gazdálkodó szervezet
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíti a Jánoshidai Mezõgazdasági Termelõ és Szol-
gáltató Szövetkezet „f. a.” tulajdonát képezõ jánoshidai
061/8. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 10 ha 5469 m2

alapterületû, kivett major megjelölésû külterületi ingat-
lant.

Értékesítési irányár: 16 000 000 Ft + áfa.
A nyilvános értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak-

ról, ingatlanokról szóló részletes tájékoztató a CSABA-
HOLDING Kft. szolnoki irodájában (5000 Szolnok, Moha
u. 5. fszt. 2.) tekinthetõ meg. Az értékesítésre kerülõ va-
gyon ingatlan a felszámolóval történt elõzetes egyeztetést
követõen megtekinthetõ.

Az értékesítéssel kapcsolatban Ádám Éva felszámoló-
biztos ad tájékoztatást a 06 (56) 376-230-as telefon-
számon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele 500 000 Ft bá-
natpénz befizetése, s az errõl szóló igazolás pályázathoz
történõ csatolása.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén az errõl történõ értesítés kiküldését követõ 8 banki
napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A bánatpénzt a következõ bankszámlára kérjük befizet-
ni, illetve átutalni: Jánoshidai Mg. Szöv. „f. a.” KHB Nyrt.
10200586-45170638-00000000.

Átutaláskor, illetve befizetéskor a közlemény rovatban
szíveskedjenek feltüntetni az alábbiakat: „Bánatpénz”.

A A pályázat benyújtása: személyesen, vagy postai
úton, zárt borítékban, vagy tértivevényes levélben a felszá-
moló szolnoki irodájában, melynek címe: CSABAHOL-
DING Kft., 5000 Szolnok, Moha u. 5. fszt. 2., telefon:
06 (56) 376-230.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. március 13. 12 óra.

Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat
nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határ-
idõ, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a
felszámoló által elfogadható, legelõnyösebb ajánlatot tar-
talmazza.
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Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot, megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a fel-
számoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen közli a felekkel.

A pályázatnak tartalmazni kell:
– az ajánlattevõ nevét, címét, telefon- és telefaxszámát,
– gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi

cégkivonatot és a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát,

– az ajánlati ár egyértelmû meghatározását,
– a fizetés módját és határidejét,
– a bánatpénz megfizetésének banki igazolását (bank

által érkeztetett átutalási megbízás másolatot nem foga-
dunk el),

– az ajánlat érvényességi idejét, amely nem lehet keve-
sebb, mint a benyújtási határidõt követõ 60 nap.

A pályázati borítékon a következõt kell feltüntetni: „Já-
noshida – Pályázat”.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bon-
tást követõ 20 napon belül kapnak értesítést.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultak fi-
gyelmét arra, hogy az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvá-
nos értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a végle-
gesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi
szándékáról.

A felszámoló kéri az elõvásárlási jogosultakat, hogy a
pályázat benyújtásának határidejéig elõvásárlási jogukat
jelezzék, és igazolják a felszámoló felé.

A KELET-HOLDING ZRt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint a HETEY ÉS TÁRSA
Ingatlanforgalmazási és Kereskedelmi Bt. „f. a.” (Cg.:
[09 06 014413]; 4026 Debrecen, Péterfia u. 25.) felszá-
molója, Buga Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó társaság alábbi va-
gyonát:

– Gépjármûalkatrészek, vegyes.
Forgalmi értéke: 25 000 000 Ft + áfa.
Az értékesítés egyben, de legfeljebb nagykereskedelmi

tételben lehetséges.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyon értékének 5%-át bánatpénzként kell befi-

zetni a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett
10403428-34211339-70070000 sz. számlára „HETEY ÉS
TÁRSA Bt. f. a. bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatot.

– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
– A pályázatban vállalni kell 60 nap ajánlati kötött-

séget.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, számla megküldését

követõen átutalással.

A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre
kell eljuttatni, zárt borítékban

2008. március 7-én 10 óráig:

KELET-HOLDING ZRt., 4002 Debrecen, Pf. 213, vagy
4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: „HETEY ÉS TÁRSA Bt. f. a.
pályázat”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék.

Az elõvásárlási jog gyakorlása a Cstv. és Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók ezt követõ 8 napon belül írásban
kapnak tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés alapján.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– nem megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ér-

vénytelennek nyilvánítsa,
– megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés)

ajánlattevõkkel ártárgyalást folytasson.
A pályázattal kapcsolatban további információt lehet kér-

ni Buga Imre felszámolóbiztostól a 06 (20) 914-1009-es
telefonszámon.

A Pátria Consult Zrt. (Cg.: [01 10 044933]; 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13.) mint a DEKORCENTER Tervezõ,
Kivitelezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [07 09 009494]; 2400 Dunaújváros, Vasmû út 12.)
felszámolója

pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingóságokat:

1. Dekorációs készlet.
Irányár: 300 000 Ft + áfa.
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A dekorációs készlet elõzetesen telefonon egyeztetett
idõpontban [06 (1) 388-8101 Merkné Karámos Ágnes] te-
kinthetõ meg.

A kellékszavatosságot a felszámoló kizárja.

A pályázatokat 1 példányban, magyar nyelven, zárt bo-
rítékban, „DEKORCENTER Kft. f. a. pályázat” megjelö-
léssel, a pályázóra történõ utalás nélkül

2008. március 12-én 12 óráig

történõ beérkezései idõpontig a felszámoló, 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13. szám alatti székhelyére postai úton,
vagy személyesen lehet benyújtani.

A személyesen benyújtott pályázat átvételérõl a felszá-
moló igazolást állít ki.

A pályázatok bontására a benyújtásra megadott határ-
idõtõl számított 8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében ke-
rül sor.

A pályázatnak elsõdlegesen tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetõ-

ségét, gazdálkodó szervezet esetében 30 napnál nem ré-
gebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási cím-
példányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,

– a megajánlott áfa nélküli vételárat,
– a pályázat benyújtásának határidejétõl számított

60 napi idõtartamra ajánlati kötöttség vállalását,
– a fizetési feltételeket,
– kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnye-

rése esetén a vételárat átutalással az adásvételi szerzõdés-
ben foglaltak szerint, forintban megfizeti,

– a pályázni kívánt készletre 100 000 Ft bánatpénz cí-
mén az adós Pátria Consult Zrt. (1034 Budapest, III. Sere-
gély u. 13.) irodájában lévõ pénztárába történõ befizetésé-
nek igazolását.

A bánatpénz az eredményesen pályázó esetében a vétel-
árba beszámítást nyer. Sikertelen pályázata esetén a pályá-
zó a bánatpénzt a felszámoló irodájában veheti fel.

A legmagasabb vételárat ajánló érvényesen pályázó és
azon érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az
ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszá-
moló a pályázatok felbontását követõ 10 napon belül nyil-
vános ártárgyalást tart.

Követelés beszámítására lehetõség nincs.
A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991.

évi IL. tv. rendelkezései az irányadóak.
A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat arra,

hogy elõvásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának
határidejéig írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló ok-
iratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár isme-
retében elõvásárlási jogukat a hatályos Cstv.-ben foglaltak
szerint gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

További felvilágosítást ad Merkné Karámos Ágnes fel-
számolóbiztos a 06 (1) 388-8101-es telefonszámon.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi
székhely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378) a CARNEX Ügynöki és Kereske-
delmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [11 09 011714];
székhelye: 2500 Esztergom, Madách u. 3.; adószám:
[10477047-2-11]) a Komárom-Esztergom Megyei Bíró-
ság 1. Fpk. 11-06-070343/2. számú jogerõs végzésével ki-
jelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja 3 566 919 E Ft kifejezetten kétes
követelésállományát.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13. szám alatti fióktele-
pére, illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér
„CARNEX Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel,
zárt borítékban személyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat,
hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ
tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 na-
pos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fede-
zetének igazolását, illetve a PSZÁF engedély másolatát,
továbbá igazolást arról, hogy az értékesítéshez kapcsolódó
tenderfüzetet megvásárolta.

A tenderfüzet megvásárolható a VECTIGALIS ZRt.
zalaegerszegi irodájában (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi
u. 13.) 500 000 Ft + áfa vételárért.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. feb-
ruár 21.) számított 20. nap 12 óra.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Péter Márta igazgatótól a 06 (30) 946-5537-es tele-
fonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.
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Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
níthatja, és új pályázatot írhat ki.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi
székhely: 7627 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378), a Csõsz Tóth Kereskedelmi Egysze-
mélyes Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[20 09 061236]; 8360 Keszthely, Tapolcai út 44/B; adó-
száma: [11342649-2-20]) Zala Megyei Bíróság 1. Fpk.
20-06-020108/17. számú jogerõs végzésével kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi ingatlant:

– a Szigliget, 023/27. hrsz. alatt felvett, 2 ha 1315 m2

alapterületû, „telephely” megjelölésû ingatlant.
Az ingatlan (földterület és felépítmény) irányára:

33 500 000 Ft + áfa (harminchárommillió-ötszázezer fo-
rint + áfa).

A vagyontárgy részletes leírását és a pályázattal kapcso-
latos további információkat tartalmazó írásos dokumentá-
ció 100 000 Ft + áfa ellenében vásárolható meg a pályázati
ajánlat benyújtásának helyén, a VECTIGALIS ZRt. zala-
egerszegi irodájában (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13. szám alatti fióktele-
pére, illetve 8901 Zalaegerszeg, Pf. 235 címekre kér
„Csõsz-Tóth Kft. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel,
zárt borítékban személyesen vagy postai úton eljuttatni.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: magánszeszély ajánlat-
tevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 na-
pos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fede-
zetének igazolását, továbbá igazolást arról, hogy az értéke-
sítéshez kapcsolódó tenderfüzetet megvásárolta. Vállalko-
zás, illetve társaság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét,
székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat,
hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ

tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 na-
pos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár fede-
zetének igazolását, továbbá igazolást arról, hogy az értéke-
sítéshez kapcsolódó tenderfüzetet megvásárolta.

Az ajánlat beérkezésének határideje: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. feb-
ruár 21.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy – idõpont-egyezte-
tést követõen – megtekinthetõ. A pályázattal kapcsolato-
san további információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Péter Mártától a 06 (30) 247-2666-os telefonszámon
szerezhetõ be. A vagyontárgyakkal kapcsolatos technikai,
mûszaki jellegû információk pedig Németh Józseftõl a
06 (30) 927-3526-os telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet az adós bármely hitelezõje megtekinthet. Az
ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló az ér-
dekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
níthatja, és új pályázatot írhat ki.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (cégjegyzékszáma: [01 10 043926]; 1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek) mint a
NO SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [10 09 024006]; 3300 Eger, Ráchegy
u. 53.; adószáma: [11954934-2-10]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti
1. Eger 2376/4. hrsz.-ú idegen tulajdonú telekingatla-

non lévõ alábbi felépítményeket:
– 6 db salakos teniszpálya,
– 120 m2 alapterületû kétszintes klubház, öltözõ.
A teniszpályák és épület együttes irányára: 8000 E Ft.
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A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni
kívánt vagyonelem irányára 10%-ának megfelelõ bánat-
pénz megfizetése a felszámoló Budapest Bank Rt.-nél ve-
zetett 10103551-48167130-00000000 számú számlájára.

A pályázaton való részvétel egyéb feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb

adatait (cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
adószám, aláírási jogosultság), az ajánlat vételárát, a fize-
tési feltételre vonatkozó nyilatkozatát, valamint a bánat-
pénz befizetését igazoló bizonylatot.

– Fedezet igazolására vonatkozó dokumentumot.
– Külföldi ajánlattevõ köteles belföldi székhellyel ren-

delkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pá-
lyázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatá-
lyosan intézhetõek.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredmény-

telennek minõsítse,
– megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók kö-

zött nyilvános ártárgyalás alapján döntsön.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban (1 példány
eredeti vagy hitelesített dokumentumokkal), zárt boríték-
ban „NO SPORT” jeligével a MÁTRAHOLDING Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság gyöngyösi irodájába
(3200 Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni

2008. március 10-én 13 óráig.

A pályázatok bontására 2008. március 10-én 13 óra
30 perckor kerül sor közjegyzõ jelenlétében.

A pályázatbontás eredményérõl 8 napon belül a pályá-
zók írásban tájékoztatást kapnak.

Nyertes esetén a bánatpénz a vételárba beszámításra ke-
rül. Nem nyertes pályázat esetén a bánatpénzt a felszámoló
5 napon belül visszafizeti. Versenytárgyalásra – megfelelõ
árajánlat esetén – azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között
kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban
értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a fel-
számolónak.

A pályázatról érdeklõdni lehet Pintér Benedek felszá-
molóbiztosnál a 06 (37) 311-450-es telefonszámon.

Az ADVOCO Vagyonkezelõ és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[08 09 003091]; 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.; 9001
Gyõr, Pf. 649) mint a SZA-VA Sárvár 2004 Mezõgazda-
sági Kft. „f. a.” (Cg.: [18 09 103045]; 9600 Sárvár,

Tulipán u. 33.; adószáma: [11319333-2-18]) kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” adós gazdálkodó szer-
vezet tulajdonát képezõ alábbi vagyonát:

Pusztacsanád 105. hrsz. (2 ha 0785 m2) és
Pusztacsanád 0245/3. (8553 m2) hrsz. egyben és össze-

függõ ingatlanterület.
Az ingatlanon baromfitartásra szolgáló épületek vannak:
1200 m2 és 4130 m2 nagyságban.
Irányár: 52 000 000 Ft + áfa.
A földterület, az ingatlan és az ingatlanokban levõ ön-

etetõ technológiával együtt.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-

li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ADVOCO Kft.,
9001 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37., illetve 9001 Gyõr, Pf. 649
címekre vár „SZA-VA Sárvár 2004 Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott brut-
tó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

A pályázat érvényességéhez a megajánlott bruttó vé-
telár 10%-ának megfelelõ kauciót kell letétbe helyezni a
SZA-VA Sárvár 2004 Kft. „f. a.” társaság 10700426-
42748209-50000005 sz. (CIB Bank) bankszámlájára utal-
ni vagy készpénzben befizetni a pályázat lezárását meg-
elõzõ nap 12 óráig.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(ADVOCO Kft., 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37., illetve a
9001 Gyõr, Pf. 649).

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2008. március 7-én déli 12 óra.

További információ a felszámoló szervezet munka-
társától, Kovács Zoltán megbízott felszámolóbiztostól a
06 (96) 550-920 vagy a 06 (30) 937-4093-as telefon-
számon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
10 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A bontást követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok
elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos összegû, illetve feltételeket aján-
ló pályázók között nyilvános ártágyalás megtartására kerül
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sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekelteket arra, hogy a
jog gyakorlásárára irányuló szándékukat a pályázatok be-
nyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanács-
adó Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob
u. 52.; vagyonrendezõ: Hargitai Attila)

ajánlattételi felhívást

tesz közzé a cégjegyzékbõl hivatalból törölt JANTZEN
Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 663643]; 1025 Bu-
dapest, Vend u. 9.) törlést követõen maradt ingatlanok ér-
tékesítésére.

Ingatlanok adatai:
Cím: Galgagyörk, Ady Endre u. 1.
Megnevezés: belterület, lakóház és udvar.
Helyrajzi szám: 84.
lrányár 1 400 000 Ft (egymillió-négyszázezer forint).

Az ügylet áfamentes. A bánatpénz – melynek befizetése
feltétele a pályázaton történõ részvételnek – 280 000 Ft
(kettõszáznyolcvanezer forint).

Érdeklõdni lehet a vagyonrendezõnél, Hargitai Attilá-
nál a 06 (1) 343-5835-ös telefonszámon.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2008. március 11. 10 óra.

A pályázaton történõ részvétel feltételei:
– az ajánlatokat feladó nélküli zárt borítékban kell le-

adni „JANTZEN Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel 2008.
március 11. 10 óráig a vagyonrendezõ székhelyén (1072
Budapest, Dob u. 52. II. 9.),

– nyilatkozat a fizetési feltételekre,
– az ajánlatban a megvásárolni kívánt ingatlan vételi

árának egyértelmû megjelölése, számmal és betûvel kiírva,
– annak igazolása, hogy a bánatpénz a Dr. FELSÕ Vál-

lalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft. CITIBANK
Rt.-nél vezetett 10800021-20000001-83487043 számú
számlájára, vagy pénztárába a helyszínen befizetésre ke-
rült,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 90 napig fenntartja,

– a pályázó nevének és azonosító adatainak közlése,
annak igazolását szolgáló okiratok csatolásával (pl. társa-
ság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és hiteles
aláírási címpéldány).

Az ajánlatok bontása 2008. március 11-én 11 órakor,
közjegyzõ jelenlétében, a vagyonrendezõ székhelyén,
1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9.

Több megfelelõ ajánlatot tevõ között árversenyt tart a
vagyonrendezõ (legfeljebb 10%-os eltérés esetén a vételár
vonatkozásában).

Eredményhirdetés 2008. március 18-án 11 órakor a va-
gyonrendezõ székhelyén (1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9.).

A vagyonrendezõ fenntartja azt a jogát, hogy megfelelõ
ajánlat hiányában az eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.

A CCA Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Menedzser ZRt.
(Cg.: [01 10 042071]; 1148 Budapest, Fogarasi út 58.)
mint az Új-EMO Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 364232]; 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5–6.) kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíti az Új-EMO Kereskedelmi Kft. „f. a.” raktáron
levõ, 19 405 000 Ft, könyv szerinti értékû, elektrotechni-
kai alkatrészekbõl álló raktárkészletét.

A vagyontárgyak a Budapest XIII. kerület, Jászai Mari
tér 5–6. szám alatt, a felszámolóval történt egyeztetés alap-
ján tekinthetõk meg.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszá-
moló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázat benyúj-
tásának helye: CCA ZRt., cím: 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A benyújtás módja írásban, magyar nyelven, név nélkü-
li, zárt borítékban, a borítékon „Pályázat” jelzéssel úgy,
hogy a pályázat a hirdetmény Cégközlönyben való megje-
lenését (2008. február 21.) követõ 15. napon 10 óráig be-
érkezzen.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja,
– nyilatkozat arról, hogy a vevõ a felkínált raktárkész-

letet teljes egészében megvásárolja, a tárolási helyet teljes
egészében kiüríti, és az esetlegesen veszélyes hulladéknak
minõsülõ készletelemek megsemmisítését, illetve ártal-
matlanítását a felszámolónak, valamint az illetékes kör-
nyezetvédelmi hatóságnak igazolja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a vevõ nevét, azonosító adatait,
– az ajánlati vételárat és a megfizetés módját, és
– a megajánlott, áfával növelt vételár fedezetének iga-

zolását, melyek egyértelmûen bizonyítják, hogy a meg-
ajánlott vételárra a fedezet rendelkezésre áll.

A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében kerül sor,
melyrõl jegyzõkönyv készül.

A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszá-
moló a pályázatokat értékeli.
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A pályázat elbírálásáról az összes pályázót, a pályázat
eredményének megállapításától számított 8 napon belül
értesíti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról dönt-
sön,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget,

– ha több megfelelõ, azonos értékû (az ajánlott vételi ár
vonatkozásban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érke-
zik, úgy ezen pályázók között nyilvános ártárgyalásra ke-
rül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba lépésnek a fel-
tétele.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen jogaikat a pályáztatás
során gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázat beadásá-
nak napjáig írásban bejelentik ezen igényüket.

A továbbiakban a kialakult vételár ismeretében nyilat-
kozhatnak vételi szándékukról.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást
dr. Várhelyi Csaba felszámolóbiztos és Cserép Zsolt ad a
222-6819-es telefonszámon.

A BROSS Válságkezelõ Kft. Csongrád Megyei Képvi-
selete (Cg.: [01 09 666223]; 6722 Szeged, Jósika u. 41.)
mint az UNIVERZ 98 Bt. „f. a.” (Cg.: [06 06 000360];
6900 Makó, Bethlen u. 68.) a Csongrád Megyei Bíróság
11. Fpk. 06-06-000360/16. számú végzésében kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázaton

értékesítésre hirdeti meg a Tamási, külterület 011/72. hrsz.
szám alatt található beépítetlen terület tulajdonjogát.

Irányár: 600 000 Ft + áfa, bruttó 720 000 Ft.
Az ingatlan nagysága: 1419 m2.
Bánatpénz: 72 000 Ft.
A részletes információ dr. Pusztai Gábor felszámolóbiz-

tostól (6722 Szeged, Jósika u. 41.; 06 (62) 543-260 vagy
06 (30) 983-1223] kérhetõ, munkanapokon 8–16 óra kö-
zött.

A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben a BROSS
Válságkezelõ Kft. Csongrád Megyei Képviselete pénz-
tárában, vagy a 12067008-00144495-01000000 számú
bankszámlaszámra kell teljesíteni, „UNIVERZ” megjegy-
zéssel letétbe kell helyeznie, a befizetésnek meg kell ér-
keznie a pályázat beadási határidejéig. A kiíró ezzel az
összeggel a bánatpénz szabályai szerint rendelkezik.

A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban „UNIVERZ”
felirattal kell benyújtani a BROSS Válságkezelõ Kft.
Csongrád Megyei Képviseletéhez (6722 Szeged, Jósika
u. 41.) postai úton vagy személyesen.

A pályázat beadása: legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. február 21.) követõ 30. napon 12 óráig.

Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesí-

tést kapnak az eredményrõl.
A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, aláírási
címpéldányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki bi-
zonylatát. Magánszemély pályázó esetén szükséges még
személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval tör-
tént hitelesítése.

A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pá-
lyázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosíté-
kokat.

A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki át-
utalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánla-
tokat nem fogadunk el.

A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent el-
adási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiá-
nyában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek.

A REÁL-HOLDING Kft. (Cg.: [01 09 738760]; 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15.) mint a Moto-Kart Uni-
versum Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 669468]; 1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 57–61.) felszámolója

pályázat

útján nyilvános értékesítésre hirdeti meg Moto-Kart Uni-
versum Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ alábbi vagyontár-
gyakat:

2 db Nissan Vanette Cargo 2.3 D típusú kishaszonjár-
mû. Mindkét jármû 2001-es évjáratú, erõsen használt álla-
potú, bordó, 5 személyes, dobozos kivitelû, egyikük eny-
hén sérült.

A gépjármûveket a felszámoló elsõsorban egyszerre kí-
vánja értékesíteni, az irányár mindösszesen 1 600 000 Ft +
áfa.

A pályázatot postai úton, zárt borítékban, „Pályázat
Wettstein CNC Kft. f. a.” jelzéssel a REÁL-HOL-
DING Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15. sz. alatt
lévõ címre kell megküldeni.
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A pályázat postára adásának határideje:

2008. március 7.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik a postára adás határidejétõl számított 8 napon belül.

A megjelölt idõpontig beérkezõ pályázatokat a felszá-
moló értékeli, ez alapján dönt a pályázat nyertesérõl, illet-
ve több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az 1991.
évi IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy
megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatokat eredményte-
lennek nyilvánítsa.

A pályázat érvényességi feltételei:
– ajánlati ár egyértelmû meghatározása,
– az ajánlati ár 10%-ának megfelelõ bánatpénz át-

adása, vagy átutalása a REAL-HOLDING Kft. 10917000-
00000004-31730008 számú elszámolási számlájára, és en-
nek hitelt érdemlõ bizonyítása,

– ajánlati kötöttség – 45 nap – vállalása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az 1991. évi

IL. tv. 49/A. § (4) bekezdése alapján nyilvános ártárgyalá-
son részt kíván-e venni.

Társaságok esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat
csatolása is szükséges, mely feltétele a pályázat érvényes-
ségének.

A meghirdetett vagyontárgyak elõzetes idõpont-egyez-
tetést követõen megtekinthetõk.

A sikertelen pályázók a bánatpénzt az eredményhirde-
téstõl számított 8 napon belül visszakapják, melyre a fel-
számoló kamatot nem fizet.

Nyilvános eredményhirdetésre 2008. március 14-én
11 órakor, a REÁL-HOLDING Kft., 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 11–15. szám alatti irodahelyiségében ke-
rül sor.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy a törvényben biztosított elõvásárlási jogukat a nyil-
vános eredményhirdetésen gyakorolhatják úgy, hogy a ki-
alakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándé-
kukról.

Bõvebb felvilágosítás és részletes tájékoztatás: Szász
Gábor felszámolóbiztosnál a 237-0030-as telefonszámon.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A CITY GROUP TRANSPORT s.r.o. (a nyilvántartást
vezetõ hatóság: Nyitrai Járásbíróság, székhelye: 949 68
Nitra, Snirova 9., Szlovákia, székhelye: Rolníckej skoly
873, 945 01 Komerno, Szlovákia) az 1997. évi CXXXII.
tv. 23. §-a alapján közzéteszi, hogy 2007. november 12-i
hatállyal a CITY GROUP TRANSPORT s.r.o. Magyar-
országi Fióktelepét (Cg.: [19 17 500016]; székhelye:
8400 Ajka, Nyíres u. 21.) megszünteti.

Felhívjuk a hitelezõk figyelmét, hogy követeléseiket a
Cégközlönyben való közzétételt (2008. február 21.) kö-
vetõ 30 napon belül jelentsék be.

A Delta Air Transport N. V. Magyarországi Fiókte-
lepe (Cg.: [01 17 000240]; székhelye: 1052 Budapest, Pes-
ti Barnabás u. 4. a „fióktelep”), a külföldi székhelyû vállal-
kozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi
képviseleteirõl szóló 1997. évi CXXXII. törvény 23. §
(2) bekezdés b) pontja szerint fennálló kötelezettségének
eleget téve bejelenti, hogy a fióktelep alapítója 2008. feb-
ruár 1-jén kelt alapítói határozatával elhatározta a fiókte-
lep tevékenységének a beszüntetését és a fióktelep jogutód
nélküli megszüntetését.

A fióktelep felhívja hitelezõit, hogy követeléseiket a
jogalap és az összegszerûség megjelölésével, illetve az
ezeket alátámasztó okiratok csatolásával jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenésétõl (2008. február 21.)
számított 30 napon belül a fióktelepnek jelentsék be.

2008/9. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1285



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
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok na-
ponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi
rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-
változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

08.0598 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


