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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
61/2008. (III. 27.) Korm.

rendelete

a szakmagyakorlással összefüggõ
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az épített környe-
zet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 62. §-a (1) bekezdésének f), h), j), o) és q) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

I.

A településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési,
valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság

szabályairól szóló
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A településtervezési és az építészeti-mûszaki terve-
zési, valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság
szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Jr.) 1. §-a (2) bekezdésének 7. pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„7. tagállam: a külföldi bizonyítványok és oklevelek el-

ismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban:
Etv.) 28. §-ának (1) bekezdésében meghatározott állam;”

(2) A Jr. 1. §-ának (2) bekezdése a következõ 13. ponttal
egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]
„13. tagállami állampolgár: az Etv. 28. §-ának (2) be-

kezdésében meghatározott személy.”

2. §

A Jr. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Szakmagyakorlási tevékenységet természetes

személy folytathat – a (3), (5) és (6) bekezdésben foglaltak
kivételével –, ha kérelmére a képzési szak szerint hatás-
körrel rendelkezõ területi mérnöki vagy területi építész ka-
mara szakmagyakorlási jogosultságot állapított meg és
nyilvántartásba (a továbbiakban: névjegyzék) bejegyezte.

(2) A szakmagyakorlási jogosultság megállapításának
feltételei:

a) kamarai tagság – a (3), (5) és (6) bekezdésekben fog-
lalt kivételekkel – az alábbiak szerint:

aa) a 6. § (1) bekezdésben meghatározott szakok eseté-
ben a lakóhely szerint illetékes területi mérnöki kamará-
ban, illetve

ab) a 7. §-ban meghatározott szakok esetében a lakó-
hely szerint illetékes területi építész kamarában;

b) az e rendeletben meghatározott szakmai feltételek
teljesítése;

c) a jogosultsági vizsga letételének vagy a jogosultsági
vizsga alóli mentesség igazolása a (3) bekezdésben és a
(6) bekezdés c) pontjában meghatározott, valamint az épí-
tészeti tervezési szakterületen tevékenységet megkezdõ
személyek kivételével.

(3) Az a természetes személy, aki valamely tagállamban
jogszerûen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékeny-
ség végzésére jogosult, a Magyar Köztársaság területén
történõ letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás ke-
retében akkor folytathatja ugyanezt a szakmagyakorlási
tevékenységet, ha

a) a szakmagyakorláshoz szükséges magyar nyelvis-
merettel rendelkezik,

b) az e rendeletben meghatározott szakmai feltételek-
kel rendelkezik, valamint

c) az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében
hatáskörrel rendelkezõ Budapesti Építész Kamara, illetve
a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elkülönítet-
ten vezetett névjegyzékbe bejegyzi azzal, hogy a bejegy-
zés nem jelenti a tevékenység megkezdésének feltételét a
külön jogszabályban meghatározott építészmérnöki okle-
velek birtokosai tekintetében.

(4) Az elkülönítetten vezetett névjegyzéket vezetõ terü-
leti szakmai kamara ezen névjegyzékbõl törli azt a sze-
mélyt, aki a külön jogszabály szerinti évenkénti nyilatko-
zattételi kötelezettségét nem teljesíti.

(5) Az (1) bekezdésben nem említett harmadik ország-
beli állampolgár számára viszonosság alapján állapítható
meg szakmagyakorlási jogosultság.

(6) A szakmagyakorlási tevékenységre kamarai tagság
nélkül jogosult

a) a kamarai tagságra nem jogosító végzettséggel ren-
delkezõ, e rendelet hatálybalépése elõtt szakmagyakorlási
jogosultságot szerzett – a külön névjegyzékbe bejegy-
zett – személy;

b) a szakmagyakorlási tevékenységet a (3) bekezdés
szerint folytató személy;

c) a tervezõ és szakértõ mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
(a továbbiakban: Mkt.) 1. §-ának (4) bekezdése szerinti
eseti tervezõi engedéllyel rendelkezõ személy;

d) építésügyi igazgatási szakértõ.
(7) Az e § szerinti névjegyzékbe és elkülönített névjegy-

zékbe bejegyzett szakmagyakorló a bejegyzett adataiban
bekövetkezett változást 8 munkanapon belül írásban köte-
les bejelenteni a névjegyzéket, illetve elkülönített név-
jegyzéket vezetõ területi szakmai kamarának.”
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3. §

(1) A Jr. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A Magyar Építész Kamara hatáskörébe tartozó épí-
tészeti tervezési szakterületen a jogosultság megállapítása
során a (2) bekezdés a) pontja szerinti:

a) okleveles építészmérnök,
b) 2003. január 1. után megszerzett okleveles építész

tervezõmûvész,
c) okleveles építész,
d) legalább kétéves, akkreditált szakirányú képzést

nyújtó felsõoktatási intézményben – az építésügyért fele-
lõs miniszter és az országos szakmai kamara véleménye
alapján – kialakított képzési terv alapján, szakirányú,
2007. november 30-áig megkezdett 2010. december
31-éig megszerzett képzéssel kiegészített, 2002. december
31-éig megszerzett építészmérnöki, illetve okleveles ma-
gasépítõ üzemmérnöki fõiskolai,
illetve ezzel egyenértékû végzettség tekinthetõ szakirá-
nyúnak.”

(2) A Jr. 3. §-a (5) bekezdésének bevezetõ része és
a) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti, illetve ezzel
egyenértékû végzettség tekinthetõ szakirányúnak:

a) az építésügyi mûszaki szakértõi a (7) bekezdésben
foglalt kivétellel, valamint településtervezési szakági, to-
vábbá a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó tartószerke-
zeti tervezési jogosultság megállapítása, valamint”
[esetén.]

(3) A Jr. 3. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az építésügyi igazgatási és a korlátozott tevékeny-

ségi körû épületenergetikai szakterületi építésügyi mûsza-
ki szakértõ a (2) bekezdés szerinti végzettségû.”

4. §

(1) A Jr. 4. §-ának (3) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:

[Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakmai gyakorlati idõ]
„d) 1 év, a 3. § szerinti végzettségû korlátozott tevé-

kenységi körû épületenergetikai szakterületi építésügyi
mûszaki szakértõ esetén.”

(2) A Jr. 4. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az építésügyi igazgatási szakértõi jogosultság a

(3) bekezdés c) pontjában meghatározott gyakorlati idõ
szakmai tartalmát legalább felerészben építésügyi ható-
ságnál végzett gyakorlattal kell igazolni.”

5. §

(1) A Jr. 5. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) A jogosultsági vizsgát – amely a szakmagyakorlás
szakterületeihez kapcsolódó jogi, pénzügyi, szabvány- és
minõségügyi szakmai ismeretek, továbbá építésügyi mû-
szaki szakértõk esetében építésügyi mûszaki szakértõi
szakmai ismeretek elsajátításának az igazolása – az építési
mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki vezetõi szak-
magyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló jog-
szabályban meghatározott eljárási rend szerint az országos
szakmai kamarák bonyolítják le.

(2) A jogosultági vizsga általános és különös részbõl áll.
A jogosultsági vizsga követelményrendszerét e rendelet
4. melléklete tartalmazza.”

(2) A Jr. 5. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(5) Az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mû-
szaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes sza-
bályairól szóló jogszabályban meghatározattak szerint kell
a jogosultsági vizsgabizottságot létrehozni és mûködtetni.

(6) A jogosultsági vizsgától a szakmagyakorlási jogo-
sultságot megállapító területi szakmai kamara – a kérelem
elbírálása, illetve a névjegyzékbe történõ bejegyzési eljá-
rás során – indokolt esetben

a) eltekint, ha a kérelmezõ építésügyi vizsgával, építés-
ügyi szakmai tartalmú közigazgatási vizsgával rendelke-
zik, és e vizsga követelményrendszere a szakmagyakorlási
jogosultsági vizsga követelményrendszerével teljes kö-
rûen megegyezik;

b) részben eltekint, ha
ba) a kérelmezõ a kérelemtõl eltérõ e rendelet szerinti

szakmagyakorlási jogosultság, valamint felelõs mûszaki
vezetõi szakmagyakorlási jogosultság valamely szakterü-
letén már eredményes jogosultsági vizsgát tett, vagy

bb) a kérelmezõ építésügyi vizsgával, építésügyi szak-
mai tartalmú közigazgatási vizsgával rendelkezik, és
e vizsga követelményrendszere a szakmagyakorlási jogo-
sultsági vizsga követelményrendszerével részben meg-
egyezik.”

6. §

A Jr. 10. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki és
az eredeti (2)–(5) bekezdés számozása (3)–(6) bekezdésre
változik:

„(2) A korlátozott tevékenységi körû épületenergetikai
szakterületi építésügyi mûszaki szakértõ a 4. § (3) bekez-
désének c) pontja szerinti gyakorlati idõ és a 3. § (2) bekez-
désének a) pontja szerinti végzettség megszerzéséig csak a
külön jogszabály szerinti energetikai tanúsítvány kiállítá-
sára jogosult.”

7. §

A Jr. 11. §-a (3) bekezdésének f) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:
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[A kérelemhez mellékelni kell:]
„f) – a 2. § (3) bekezdésben és a (6) bekezdés c) pontjá-

ban meghatározott valamint az építészeti tervezési szakte-
rületen tevékenységet megkezdõ személyek kérelme kivé-
telével – a jogosultsági vizsga 6 hónapnál nem régebbi
eredményes letételének vagy a vizsga alóli mentességnek
az igazolását.”

8. §

(1) A Jr. 13. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A kérelemnek helyt adó határozatban fel kell tüntetni:]
„e) a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötele-

zettség teljesítése igazolása elmaradásának a 14. § (1) be-
kezdés szerinti jogkövetkezményeirõl történõ tájékozta-
tást.”

(2) A Jr. 14. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

14. § (1) A névjegyzéket vezetõ területi szakmai kamara
a névjegyzékbõl törli azt a személyt, aki továbbképzési kö-
telezettségét a külön jogszabályban elõírt idõközönként
nem igazolja.

(2) A névjegyzéket vezetõ területi szakmai kamara a kü-
lön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesí-
tésérõl kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.

(3) A névjegyzéki bejegyzés szüneteltethetõ. A szüne-
teltetés idõtartamát a névjegyzéket vezetõ területi szakmai
kamaránál be kell jelenteni. A szüneteltetés idõtartama
alatt szakmagyakorlási tevékenység nem végezhetõ, a to-
vábbképzési kötelezettség teljesítését nem kell igazolni.

(4) A külön jogszabály szerinti továbbképzési kötele-
zettség teljesítésére nyitva álló határidõ elteltét követõen a
(3) bekezdés szerint szüneteltetett szakmagyakorlási tevé-
kenység abban az esetben folytatható, amennyiben a név-
jegyzéki bejegyzés szüneteltetésének megszüntetését kérõ
személy külön jogszabály szerinti továbbképzési kötele-
zettségének teljesítését igazolja.”

(3) A Jr. 15. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A területi kamarák külön jogszabályban meghatá-
rozott módon – a szakmagyakorlási jogosultság megálla-
pításáról szóló határozatnak a 13. § (2) bekezdésben meg-
határozott adatai alapján – közös, az országos kamarák ál-
tal mûködtetett, szakterületenként fejezetekre bontott,
nyilvános elektronikus névjegyzéket vezetnek, amelyet
folyamatosan aktualizálnak a szakmagyakorlók 2. §
(7) bekezdése szerinti adatszolgáltatása, valamint a külön
jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettségének 14. §
szerinti igazolása alapján. A névjegyzékben rögzíteni kell
a névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben jogsza-
bályban elõírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének,

valamint a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötele-
zettség teljesítésének tényét.

(2) A névjegyzéket vezetõ területi kamara a nyilvántar-
tásba vett 17. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szerve-
zeteket és más jogi személyeket az (1) bekezdés szerinti
névjegyzékben azok külön kérelmére tünteti fel.”

9. §

(1) A Jr. 16. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Törölni kell a névjegyzékbõl azt a személyt,]
„d) aki a külön jogszabály szerinti továbbképzési köte-

lezettségét nem igazolta;”

(2) A Jr. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Ptk. 685. §-ának c) pontja szerinti gazdálkodó
szervezet és más jogi személy akkor folytathat szakmagya-
korlási tevékenységet, ha rendelkezik a tevékenység ellá-
tásához az e rendeletben elõírt feltételeknek megfelelõ tag-
gal vagy alkalmazottal, és ez a személy részt vesz a szak-
magyakorlási tevékenység ellátásában.”

10. §

(1) A Jr. 18. §-át megelõzõ alcím és a 18. §-ának (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Tagállami állampolgárokkal kapcsolatos sajátos
szabályok

18. § (1) Valamely tagállam állampolgára – a 2. § (3) be-
kezdésében meghatározottak kivételével – a szakmagya-
korlási jogosultság megállapítása iránti kérelmét az Etv.
szerinti szakmai képesítésének elismerése iránti kérelmé-
vel egyidejûleg nyújtja be az adott szakmagyakorlási tevé-
kenység tekintetében hatáskörrel rendelkezõ Budapesti
Építész Kamarához, illetve Budapesti és Pest Megyei Mér-
nöki Kamarához.”

(2) A Jr. 18. §-ának (2) bekezdésének bevezetõ része és
a) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A névjegyzékbe vétel iránti kérelemhez mellékelni
kell

a) magyar nyelvû fordításban:”

(3) A Jr. 18. §-ának (2) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:

[A névjegyzékbe vétel iránti kérelemhez mellékelni kell]
„c) az állampolgárság igazolását.”

(4) A Jr. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott személy az
elkülönítetten vezetett névjegyzéki bejegyzésre irányuló
kérelmét a külön jogszabály szerinti szabad szolgáltatás-
nyújtásra vonatkozó nyilatkozattal egyidejûleg nyújtja be
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az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében ha-
táskörrel rendelkezõ Budapesti Építész Kamarához, illetve
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához. A kére-
lemhez magyar nyelvû fordításban mellékelni kell:

a) a 11. § (2) bekezdésben foglaltakat;
b) a 11. § (3) bekezdésének a)–b) pontjában meghatá-

rozottakat;
c) az állampolgárság igazolását; valamint
d) a végezni kívánt tevékenység fõbb adatait, különö-

sen a helyét, a tárgyát és a jellegét;
e) igazolást arról, hogy a szolgáltatásnyújtó a szakma-

gyakorlási tevékenység folytatása céljából jogszerûen le-
telepedett valamely tagállamban; továbbá

f) nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatásnyújtó a nyi-
latkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakma-
gyakorlási tevékenység gyakorlásától.”

11. §

A Jr. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § Ez a rendelet a következõ irányelveknek való

megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. novem-

ber 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási enge-
déllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk
(1) bekezdés a) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irány-
elve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtag-
jaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl,
24. cikk;

c) az Európai Parlament és a Tanács szakmai képesíté-
sek elismerésérõl szóló 2005/36/EK irányelvének (2005.
szeptember 7.) 5., 6., 7., 13. cikke;

d) az Európai Parlament és a Tanács a belsõ piaci szol-
gáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv (2006. decem-
ber 12.) 9. cikke.”

II.

Az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki
vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes

szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
módosítása

12. §

(1) Az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mû-
szaki vezetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes sza-
bályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Émer.) 1. §-a (2) bekezdésének 4. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„4. tagállam: a külföldi bizonyítványok és oklevelek el-

ismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban:
Etv.) 28. §-ának (1) bekezdésében meghatározott állam;”

(2) Az Émer. 1. §-ának (2) bekezdése a következõ
7. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]
„7. tagállami állampolgár: az Etv. 28. §-ának (2) bekez-

désében meghatározott személy.”

13. §

(1) Az Émer. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Szakmagyakorlási tevékenységet az a természetes
személy folytathat, aki büntetlen elõéletû, továbbá akinek
a kérelmére

a) a területi mérnöki kamara, vagy
b) a területi építész kamara az építész kamarai tag vagy

azon személy esetében akirõl a területi építész kamara kü-
lön jogszabály szerinti névjegyzék vezetésére jogosult
[a továbbiakban az a) és b) pont szerinti kamara együtt: te-
rületi kamara] szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásá-
ra vonatkozó jogosultságot (a továbbiakban: szakmagya-
korlási jogosultság) állapít meg, majd névjegyzékbe ve-
szi.”

(2) Az Émer. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Jogi személy, illetõleg jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet akkor végezhet szakmagyakorlási te-
vékenységet, ha rendelkezik a szakmagyakorlási jogosult-
sághoz kötött tevékenység ellátásához az e rendeletben
elõírt feltételeknek megfelelõ taggal vagy vele munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban álló személlyel, és ez a tag,
személy részt vesz a szakmagyakorlási tevékenység ellátá-
sában.”

(3) Az Émer. 2. §-a a következõ (5)–(7) bekezdésekkel
egészül ki:

„(5) Az a természetes személy, aki valamely tagállam-
ban jogszerûen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevé-
kenység végzésére jogosult, a Magyar Köztársaság terüle-
tén történõ letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás
keretében ugyanezt a szakmagyakorlási tevékenységet ak-
kor folytathatja, ha

a) a letelepedése szerinti tagállamban arra jogosult,
b) az e rendeletben meghatározott szakmai feltételeket

teljesíti,
c) a szakmagyakorláshoz szükséges magyar nyelvis-

merettel rendelkezik, valamint
d) az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében

hatáskörrel rendelkezõ Budapesti Építész Kamara, illetve
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elkülönítetten
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vezetett névjegyzékbe bejegyzi azzal, hogy a bejegyzés
nem jelenti a tevékenység megkezdésének feltételét a kü-
lön jogszabályban meghatározott építészmérnöki okleve-
lek birtokosai tekintetében.

(6) Az elkülönítetten vezetett névjegyzéket vezetõ terü-
leti kamara az (5) bekezdés d) pontja szerinti elkülönített
névjegyzékbõl törli azt a személyt, aki a külön jogszabály
szerinti évenkénti nyilatkozattételi kötelezettségét nem
teljesíti.

(7) Az e § szerinti névjegyzékbe és elkülönített névjegy-
zékbe bejegyzett szakmagyakorló a bejegyzett adataiban
bekövetkezett változást 8 munkanapon belül írásban köte-
les bejelenteni a névjegyzéket, illetve elkülönített név-
jegyzéket vezetõ területi kamarának.”

14. §

(1) Az Émer. 5. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A jogosultsági vizsgát az illetékes országos kamara
bonyolítja le.

(2) A jogosultági vizsga általános és különös részbõl áll.
A jogosultsági vizsga részletes eljárási szabályait a 3. mel-
léklet, követelményrendszerét a 4. melléklet tartalmazza.”

(2) Az Émer. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A jogosultsági vizsgától a szakmagyakorlási jogo-
sultságot megállapító területi szakmai kamara – a kérelem
elbírálása, illetve a névjegyzékbe történõ bejegyzési eljá-
rás során –

a) eltekint, ha a kérelmezõ
aa) építésügyi vizsgával, építésügyi szakmai tartalmú

közigazgatási vizsgával rendelkezik, és e vizsga követel-
ményrendszere a szakmagyakorlási jogosultsági vizsga
követelményrendszerével teljeskörûen megegyezik,

ab) az Országos Képzési Jegyzék szerinti építési mû-
szaki ellenõri szakképesítéssel rendelkezik;

b) részben eltekint, ha
ba) a kérelmezõ a kérelemtõl eltérõ e rendelet szerinti

szakmagyakorlási jogosultság, valamint építészeti-mûsza-
ki tervezõi vagy építésügyi mûszaki szakértõi szakmagya-
korlási jogosultság valamely szakterületén már eredmé-
nyes jogosultsági vizsgát tett, vagy

bb) a kérelmezõ építésügyi vizsgával, építésügyi szak-
mai tartalmú közigazgatási vizsgával rendelkezik, és
e vizsga követelményrendszere a szakmagyakorlási jogo-
sultsági vizsga követelményrendszerével részben meg-
egyezik.”

15. §

(1) Az Émer. 6. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A kérelemhez mellékelni kell:]
„f) a jogosultsági vizsga 6 hónapnál nem régebbi ered-

ményes letételének vagy a vizsga alóli mentességnek az
igazolását.”

(2) Az Émer. 7. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép és ezzel egyidejûleg az
e) pontja a hatályát veszti:

[A területi kamara a kérelemnek egyszerûsített határo-
zatban ad helyt, amely tartalmazza:]

„d) a külön jogszabály szerinti továbbképzési kötele-
zettség teljesítése igazolása elmaradásának a 8. § (1) be-
kezdés szerinti jogkövetkezményeirõl történõ tájékozta-
tást.”

16. §

Az Émer. 8. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása

8. § (1) A névjegyzéket, vezetõ területi kamara a név-
jegyzékbõl törli azt a személyt, aki továbbképzési kötele-
zettségét a külön jogszabályban elõírt idõközönként nem
igazolja.

(2) A névjegyzéket vezetõ területi kamara a külön jog-
szabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésérõl
kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki.

(3) A névjegyzéki, bejegyzés szüneteltethetõ. A szüne-
teltetés idõtartamát a névjegyzéket vezetõ területi kamará-
nál be kell jelenteni. A szüneteltetés idõtartama alatt szak-
magyakorlási tevékenység nem végezhetõ, a továbbképzé-
si kötelezettség teljesítését nem kell igazolni.

(4) A külön jogszabály szerinti továbbképzési kötele-
zettség teljesítésére nyitva álló határidõ elteltét követõen a
(3) bekezdés szerint szüneteltetett szakmagyakorlási tevé-
kenység abban az esetben folytatható, amennyiben a név-
jegyzéki bejegyzés szüneteltetésének megszüntetését kérõ
személy külön jogszabály szerinti továbbképzési kötele-
zettségének teljesítését igazolja.”

17. §

(1) Az Émer. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A területi kamarák közös, az országos kamarák ál-
tal külön jogszabályban meghatározott módon és tartalom-
mal mûködtetett elektronikus névjegyzéket vezetnek,
amelyet folyamatosan aktualizálnak a szakmagyakorlók
2. § (7) bekezdése szerinti adatszolgáltatása, valamint a
külön jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettségének
8. § szerinti igazolása alapján.”

(2) Az Émer. 10. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A területi kamara törli a névjegyzékbõl azt a személyt,]
„c) aki a külön jogszabály szerinti továbbképzési köte-

lezettségét nem igazolta,”
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18. §

(1) Az Émer. 11. §-át megelõzõ alcím és a 11. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Tagállami állampolgárokkal kapcsolatos sajátos
szabályok

11. § (1) Valamely tagállam állampolgára a névjegyzék-
be vétel iránti kérelmét az Etv. szerinti szakmai képesíté-
sének elismerése iránti kérelmével egyidejûleg nyújtja be
az adott szakmagyakorlási tevékenység tekintetében ha-
táskörrel rendelkezõ Budapesti Építész Kamarához, illetve
a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarához.”

(2) Az Émer. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A névjegyzékbe vétel iránti kérelemhez mellékelni kell]
„a) magyar nyelvû fordításban”

(3) Az Émer. 11. §-ának (2) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:

[A névjegyzékbe vétel iránti kérelemhez mellékelni kell]
„d) az állampolgárság igazolását.”

(4) Az Émer. 11. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egé-
szül ki és az eredeti (3)–(5) bekezdés számozása
(4)–(6) bekezdésre változik:

„(3) A 2. § (5) bekezdésében meghatározott személy az
elkülönítetten vezetett névjegyzéki bejegyzésre irányuló
kérelmét a külön jogszabály szerinti szabad szolgáltatás-
nyújtásra vonatkozó nyilatkozattal egyidejûleg nyújtja be
a külön jogszabály szerint eljáró hatósághoz. A kérelem-
hez magyar nyelvû fordításban mellékelni kell:

a) a 6. § (1) bekezdésben foglaltakat;
b) a 6. § (2) bekezdésének a)–b) pontjában meghatáro-

zottakat;
c) az állampolgárság igazolását;
d) a végezni kívánt tevékenység fõbb adatait, különö-

sen a helyét, a tárgyát és a jellegét;
e) igazolást arról, hogy a szolgáltatásnyújtó a szakma-

gyakorlási tevékenység folytatása céljából jogszerûen le-
telepedett valamely tagállamban;

f) nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatásnyújtó az iga-
zolás benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakma-
gyakorlási tevékenység gyakorlásától.”

19. §

Az Émer. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Ez a rendelet a következõ irányelveknek való

megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. novem-

ber 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási enge-
déllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk
(1) bekezdés a) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irány-
elve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtag-

jaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl,
24. cikk;

c) az Európai Parlament és a Tanács szakmai képesíté-
sek elismerésérõl szóló 2005/36/EK irányelvének (2005.
szeptember 7.) 5., 6., 7., 13. cikke;

d) az Európai Parlament és a Tanács a belsõ piaci szol-
gáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv (2006. decem-
ber 12.) 9. cikke.”

III.

A felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági
engedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl

és az ellenõrökrõl szóló
113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

20. §

A felvonók és a mozgólépcsõk építésügyi hatósági en-
gedélyezésérõl, üzemeltetésérõl, ellenõrzésérõl és az el-
lenõrökrõl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Felr.) 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) Az ellenõri engedélyt vissza kell vonni
a) legfeljebb a továbbképzési kötelezettség teljesítésé-

nek igazolásáig, ha az ellenõr e kötelezettségét nem telje-
síti;

b) legfeljebb 5 év idõtartamra, ha az ellenõr a tevékeny-
sége során, vagy mulasztásával közvetlen életveszélyes,
vagy balesetveszélyes helyzetet okoz;

c) legfeljebb 3 év idõtartamra, ha az ellenõr
ca) ellenõri tevékenységével összefüggõ jogszabályo-

kat, szakmai elõírásokat, szabványokat súlyosan megsérti,
cb) adatszolgáltatási kötelezettségét ismételten elmu-

lasztja.”

IV.

Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott
szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai

továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló
103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. §

(1) Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott
szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbkép-
zési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006.
(IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sztr.) 2. §-a
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(2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[A továbbképzési kötelezettség alól mentesül]
„a) a külön jogszabály szerint elkülönített névjegyzék-

be bejegyzett szakmagyakorló és”

(2) Az Sztr. 3. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(2) A – (7) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a
kötelezõ továbbképzés

a) formája tanfolyam,
b) tartalma a szakmagyakorlási jogosultságra vonatko-

zó jogi, pénzügyi, szabvány és minõségügyi szakmai is-
meretek,

c) idõigénye továbbképzési idõszakonként legalább
10 és legfeljebb 20 óra.

(3) Kötelezõ tanfolyamot szervezhet a szakmagyakorlá-
si jogosultsághoz kapcsolódó mûszaki felsõoktatási, vala-
mint az Fktv. alapján a Felnõttképzési Akkreditáló Testü-
let által kiadott érvényes intézmény-akkreditációs tanúsít-
vánnyal rendelkezõ intézmény, továbbá a Magyar Építész
Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara, illetve az építés-
ügyi igazgatási szakértõk tekintetében a miniszter.”

(3) Az Sztr. 3. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) A külön jogszabály szerint a területi építész kama-
ráknál építészeti-mûszaki tervezési jogosultságot szerzett
szakmagyakorlók a (2) bekezdésben elõírtakat a szakma-
gyakorlási jogosultság megállapítását követõ elsõ tovább-
képzési idõszakban, a jogosultság megállapítását követõ
egy éven belül teljesítik oly módon, hogy a tanfolyam
– a 3. melléklet szerinti követelmények ismeretét iga-
zoló – beszámolóval zárul.

(8) A (7) bekezdés szerinti beszámoló eljárási rendjére
az építési mûszaki ellenõri, valamint a felelõs mûszaki ve-
zetõi szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
szóló jogszabály jogosultsági vizsga szervezésére vonat-
kozó rendelkezései az irányadók.”

22. §

(1) A Jr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.

(2) A Jr. kiegészül e rendelet 2. mellékletével.

(3) A Jr. 2. mellékletének 1.3. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép és az eredeti 1.3. pont számozása
1.4. pontra változik:

„1.3. A 3. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatáro-
zott végzettségû, településtervezési jogosultsággal rendel-
kezõ tervezõt, vagy a ba) alpontjában meghatározott vagy
azzal egyenértékû képzettségû, településtervezési jogo-
sultsággal rendelkezõ tervezõt kell bevonni a település-
szerkezeti terv és a szabályozási terv beépítésre szánt terü-
letei szabályozási munkarészeinek készítésébe, amennyi-
ben a településtervezési jogosultsággal rendelkezõ tervezõ

végzettsége a 3. § (3) bekezdés bb) alpontjában meghatá-
rozott, vagy azzal egyenértékû.”

(4) A Jr. 2. mellékletének 2.2. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„2.2. A 3. § (3) bekezdésének bb) alpontjában meghatá-
rozott vagy azzal egyenértékû képzettségû, településren-
dezési zöldfelületi és tájrendezési tervezési jogosultsággal
rendelkezõ tervezõt kell bevonni a településszerkezeti terv
és szabályozási terv beépítésre nem szánt területeinek, to-
vábbá a beépítésre szánt területek zöldfelületeinek szabá-
lyozási munkarészeinek készítésébe, amennyiben a tele-
pülésrendezési tervezõ végzettsége nem szakirányú.”

(5) A Jr. 3. mellékletének 1. pontja kiegészül a követke-
zõ 1.9 ponttal:

„1.9. építésügyi igazgatási szakértõ”

(6) Az Émer. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. mellék-
lete lép.

(7) Az Émer. kiegészül e rendelet 4. mellékletével.

(8) A Felr. 4. a) mellékletének helyébe e rendelet 5. mel-
léklete lép.

(9) Az Sztr. kiegészül e rendelet 6. mellékletével.

V.

Záró rendelkezések

23. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult
ügyekben kell alkalmazni.

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

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát
veszti

a) a Jr. 6. §-a (1) bekezdésének a), d)–g), j)–l), r)–t), v)
és y) pontjai, (3) bekezdése, a 18. §-a (2) bekezdésének
a) pontjában a „mellékelni kell:” szövegrész, a 19. §-a
(4) bekezdésének utolsó mondata,

b) a Felr. 6. §-a (2) bekezdésének második és utolsó
mondata, valamint (8) és (10) bekezdése,

c) az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról
szóló 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 17. § (4) bekez-
dése,

d) a területrendezési és településrendezési tervezési jo-
gosultságról szóló 53/2000. (VIII. 11.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának b)–d) pontjai, 3. §-ának
(3) és (4) bekezdése, valamint 2. számú melléklete,
3. §-ának (1) bekezdésében az „és a településrendezési
(TT)”, (5) bekezdésében a „ , TT–1” és a „ , illetve vezetõ
településrendezõ tervezõ”, 4. §-a (1) bekezdésének beve-
zetõ részébõl a „vagy TT–1 minõsítésû településrendezõ
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tervezõ”, 5. §-a (1) bekezdésének bevezetõ részébõl a
„ , vagy TT–2 minõsítésû településrendezõ tervezõ”, a
6. §-ának (4) bekezdésében a „vagy településrendezési”, a
9. § (1) bekezdésében, és a 8. §-a (2) bekezdésének máso-
dik mondatában a „illetve a településrendezési” szöveg-
rész,

e) az Sztr. 1. §-ának 3. pontjában a „a szakmagyakor-
lási jogosultság érvényességének idõszaka” szövegrész.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 1. §-a záró részében a „terület-, illetve telepü-

lésrendezés” szövegrész helyébe „területrendezés” szö-
vegrész lép, 2. § (1) bekezdésében a „Terület- és Telepü-
lésrendezõ tervezõk Névjegyzékében” szövegrész helyébe
a „Területrendezõ Tervezõk Névjegyzékében” szövegrész
lép, 2. §-a (2) bekezdésében a „terület-, illetve település-
rendezõ” szövegrész helyébe a „területrendezõ” szöveg-
rész lép, 6. §-a (1) bekezdésének bevezetõ részében a „te-
rület- és településrendezés” szövegrész helyébe a „terület-
rendezés” szövegrész, a 6. § (2) bekezdésében az „1. és
2. számú” szövegrész helyébe az „1. számú” szövegrész, a
9. § (5) bekezdésében az „1. és 2. számú” szövegrész he-
lyébe az „1. számú” szövegrész,

b) a Jr. 3. §-ának (6) bekezdésében az „alapképzés”
szövegrész helyébe a „képzés” szövegrész, 4. §-a (8) be-
kezdésében a „(3) bekezdés c) pontjában” szövegrész he-
lyébe a „(3) bekezdés c) és d) pontjában” szövegrész,
(1) bekezdésének b) pontjában a „építészeti mûszaki terve-
zési” szövegrész helyébe a „építészeti mûszaki tervezési
és ahhoz esetenként kapcsolódó” szövegrész, 10. §-ának
(1) bekezdésében a „4. § (3)” szövegrész helyébe a „4. §
(3) és (10)” szövegrész, 18. §-ának (4) bekezdésében a
„szakképzettség” szövegrész helyébe a „szakmai képesí-
tés” szövegrész,

c) a Felr. 5. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „bel-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs
miniszter” szövegrész, a 6. §-ának a (4) bekezdésében a
„Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz”
szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs miniszterhez”
szövegrész, 6. §-ának (7) bekezdésében és 3. a) és
3. b) számú mellékleteiben a „Belügyminisztérium” szö-
vegrész helyébe az „Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium” szövegrész
lép.

VI.

Jogharmonizációs záradék

24. §

E rendelet 1–19. §-a, 22. §-ának (1)–(6) bekezdése,
23. §-a (3) bekezdésének a) és (4) bekezdésének b) pontja
az Európai Parlament és a Tanács szakmai képesítések el-
ismerésérõl szóló 2005/36/EK irányelve (2005. szeptem-
ber 7.) 5., 6., 7., 13. cikkének, valamint az Európai Parla-

ment és a Tanács a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) 9. cikkének
való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelethez

„1. melléklet
a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez

I.
A MÉRNÖKI KAMARÁK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ

ÉPÍTÉSZETI-MÛSZAKI TERVEZÉSI
SZAKTERÜLETEK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ

ÉPÍTÉSZETI-MÛSZAKI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

1. Tartószerkezeti tervezés szakterület (betûjele: T)

1.1. Tartószerkezeti tervezési jogosultsággal végezhe-
tõ építészeti-mûszaki tervezési tevékenység:

a) épület tartószerkezetének és bármely rendszerû ala-
pozásának tervezése, illetve meglévõ épület tartószerkeze-
te átalakításának, megerõsítésének, helyreállításának ter-
vezése építésztervezõ és a feladat szerinti szakági terve-
zõkkel együttmûködve (héjszerkezet, függesztett tetõszer-
kezet és lemezmû tervezésének kivételével),

b) homlokzati és alaprajzi változást nem igénylõ eset-
ben bármely rendeltetésû építmény – technológiaváltással
összefüggõen is – tartószerkezeti átalakításának, megerõ-
sítésének, helyreállításának tervezése,

c) építmény bontási tervének és tartószerkezete álla-
pot-felmérési tervének elkészítése,

d) állvány, építési segédszerkezet tervezése,
e) tartószerkezeti jellegû ipari és mezõgazdasági szer-

kezet, tartály, siló, állvány stb. önálló tervezése,
f) támfal, földmû tervezése,
g) mûtárgy (antennatorony, szabadtéri darupálya, tar-

tály, medence, fedetlen tároló távvezetékoszlop, gyárké-
mény stb.), tartószerkezeti tervezése a feladat szerinti
szakági tervezõkkel együttmûködve (a dinamikai vizsgá-
latot igénylõ híd- és a vízépítési nagymûtárgy, völgyzáró-
gát tervezésének kivételével),

h) gépalap (a dinamikus hatásokra vizsgálandó szerke-
zet kivételével) tervezése,

i) föld alatti mûtárgyak, tartószerkezeti tervezése alag-
utak kivételével.

1.1.1. A tevékenység végzéséhez szükséges képzettsé-
gek: mesterképzésben szerzett szakképzettség okl. szerke-
zet-építõmérnök, illetve a Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint
ezzel egyenértékû képzettség, az a) pont tekintetében ok-
leveles építészmérnöki végzettség.
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1.2. Hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerke-
zeti tervezési tevékenységi körök:

a) általános tartószerkezeti tervezési tevékenység,
b) a sajátos építmények tartószerkezeteinek és mûtár-

gyainak tervezése, valamint ezek építésének és gyártásá-
nak technológiai tervezése.

1.2.1. A tevékenység végzéséhez szükséges képzettsé-
gek: mesterképzésben szerzett szakképzettség okl. szerke-
zet-építõmérnök, illetve a Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint
ezzel egyenértékû képzettség.

2. Építmények gépészeti tervezés szakterület (betûjele: G)

2.1. Épületgépész tervezési jogosultsággal végezhetõ
tevékenység:

a) építmények vízellátása, csatornázása, gázellátása,
fûtése, szellõztetése, klimatizálása, beleértve a technoló-
giát kiszolgáló épületgépészetet – valamint az épületgépé-
szeti jellegû közmûbekötések teljes körû tervezését,

b) vízellátás, csatornázás (a külsõ falsík +1,0 m, illetve
telekhatáron belüli közmûvek az utcai közmûcsatlakozá-
sig) tervezése,

c) gázellátás (a külsõ falsík +1,0 m, illetve telekhatáron
belüli közmûvek az utcai közmûcsatlakozásig) tervezése,

d) hõellátás, központi fûtés tervezése,
e) hûtõrendszerek tervezése,
f) klímatechnika és szellõzés tervezése,
g) automatika épületgépészeti funkciótervezés,
h) sûrített levegõ ellátás tervezése,
i) épületgépészeti rendszerek olajellátásának tervezése,
j) energetikai rendszerek épületgépészeti infrastruktúra

hálózatai tervezése,
k) technológiai ellátó hálózatok tervezése,
l) beépített tûzvédelmi berendezések (külön vizsgához

kötött tevékenység) tervezése,
m) éghetõ folyadékok, gázok és olvadékok tároló és ki-

szolgáló mûtárgy, berendezés, vezeték technológiai terve-
zése.

2.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
gépészmérnök vagy okl. gépészmérnöki, okl. energetikai
mérnöki, illetve a Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezekkel
egyenértékû képzettség.

2.2. Anyagmozgatógépek, építõgépek és felvonók – ter-
vezési jogosultsággal végezhetõ tevékenységi körök:

a) felvonók és mozgólépcsõk teljes körû tervezése,
b) felvonók és mozgólépcsõk, valamint zártterû emelõ

berendezések alkatrészeinek és biztonsági berendezései-
nek vezérlése és hajtása, továbbá a komplett berendezések
telepítéstervezése az aknaszerkezettel együtt, (kivéve a fa-
lazott és vasbeton aknákat) kiegészítve a szükséges stati-
kai és dinamikai számításokkal valamint a forgalomelem-
zéssel,

c) felvonók és mozgólépcsõk komplett telepítésterve-
zése (az aknaszerkezet kivételével), melyek megfelelnek
az érvényes harmonizált szabványoknak (MSZ EN 81 és

MSZ EN 115), kiegészítve a szükséges statikai és dinami-
kai számításokkal, valamint a forgalomelemzéssel.

2.2.1. A tevékenységhez szükséges képzettségek: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
gépészmérnök vagy okl. gépészmérnök, okl. építõmérnö-
ki, okl. villamosmérnöki, illetve a Jr. 3. § (8)–(9) bekez-
dése szerint ezekkel egyenértékû képzettség.

3. Építmények villamosmérnöki tervezés szakterület
(betûjele: V)

3.1. Villamosmérnöki tervezési jogosultsággal végez-
hetõ tevékenység:

a) építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségû
rendszereinek villamos tervezése (kül- és beltéri világítás,
villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika,
távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó
rendszerek tervezése a fogyasztói oldaltól a közcélú csat-
lakozási pontig),

b) kis- és középfeszültségû villamos energiaellátó
rendszerek tervezése a fogyasztói oldaltól a közcélú csat-
lakozási pontig.

3.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettségek: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
villamosmérnök vagy okl. villamosmérnök, okl. mérnök
informatikus, illetve a Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint
ezekkel egyenértékû képzettség.

4. Geotechnikai tervezés szakterület (betûjele: GT)

4.1. Geotechnikai tervezési jogosultsággal végezhetõ
tevékenység:

a) föld- és sziklamunkák, természetes terepformák, ala-
pozások, földmûvek, földmegtámasztó, illetve szivárgás-
gátló szerkezetek, víztelenítés, föld alatti mûtárgyak, alag-
utak tervezése,

b) geotechnikai szakvélemény készítése,
c) geotechnikai tervek (beleértve alapozási tervek) ké-

szítése,
d) természetes földtani képzõdmények védelmének ter-

vezése,
e) támfalak és más földmegtámasztó szerkezetek és

talajhorgonyzás tervezése.
4.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettségek: alap-

képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
földtudományi mérnök (szakirány: bánya- és geotechnikai
mérnök) vagy okl. földtudományi mérnök, okl. építõmér-
nöki, illetve az R. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezekkel
egyenértékû képzettség.

5. Geodéziai tervezés szakterülete (betûjele: GD)

5.1. Geodéziai tervezési jogosultsággal végezhetõ te-
vékenység:

a) az építést elõkészítõ, a megvalósulást dokumentáló
geodéziai feladatok végzése,

b) minden olyan geodéziai dokumentáció elkészítése,
mely az építésügy körébe tartozó jogszabályokban megha-
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tározott hatósági eljárásokban részt vesz. Ingatlan-nyil-
vántartási térképet is érintõ, illetve felhasználó geodéziai
feladatok végzéséhez ingatlanrendezõ földmérõi minõsí-
tés is szükséges.

5.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
földmérõ és földrendezõ mérnök, okl. földmérõ- és térin-
formatikai mérnök, okl. építõmérnök, illetve a Jr. 3. §
(8)–(9) bekezdése szerint ezekkel egyenértékû képzettség.

6. Építmények technológiai tervezés szakterület (betû-
jele: ÉT)

6.1. Gépészmérnöki (építmény és technológia) terve-
zési jogosultsággal végezhetõ tevékenység:

a) építmények mozgó szerkezetei tervezése, azok haj-
tása és irányítása a felvonó és mozgólépcsõ kivételével,

b) dinamikai méretezést igénylõ gépalapok tervezése,
c) gépészeti jellegû egyéb építmények és egyes üzemek

technológiai tervezése.
6.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-

képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
szakirányú gépészmérnök vagy szakirányú okl. gépész-
mérnök, illetve a Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezzel
egyenértékû képzettség.

6.2. Energetikai tervezési jogosultsággal végezhetõ
tevékenység:

a) az energiaátalakító és -tároló rendszerek építmé-
nyeinek és berendezéseinek tervezése,

b) az energiaátviteli, elosztó és szolgáltató rendszerek
építményeinek tervezése,

c) az energiafogyasztó rendszerek, építmények és be-
rendezések tervezése.

6.2.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
energetikai mérnök vagy okl. energetikai mérnök, illetve
a Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezzel egyenértékû kép-
zettség.

6.3. Építéstechnológiai tervezési jogosultsággal végez-
hetõ tevékenység:

a) építésszervezés tervezése, tér és idõbeli organizá-
ciós tervek,

b) építésgépesítés/építési gépek (nagy és kis gépek)
alkalmazásának tervezése,

c) mélyépítés és alapozás, felmenõ szerkezetek, speciá-
lis igényû szerkezetek, mûszaki állapot felmérése után
meghatározható bontási technológiák, valamint a speciális
technológiák (feszítések, emelések stb.) tervezése.

6.3.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
építészmérnök vagy okl. építészmérnöki, szakirányú épí-
tõmérnök vagy szakirányú okl. építõmérnök, illetve a Jr.
3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezekkel egyenértékû kép-
zettség.

7. Épületfizikai tervezés (hõ, hang, rezgés elleni véde-
lem) szakterület (betûjele: ÉF)

Épületfizikai tervezési jogosultsággal végezhetõ tevé-
kenység:

a) építmények hõ- és páratechnikai rendszerének terve-
zése,

b) építmények hangszigetelési és akusztikai tervezése,
c) építmények rezgés elleni védelmének megtervezése

dinamikus hatásokra (épületen belül lévõ védendõ helyisé-
geken kívül keletkezõ rezgések ellen).

7.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
építészmérnök vagy okl. építészmérnök, szakirányú építõ-
mérnök vagy szakirányú okl. építõmérnök, illetve az R.
3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezekkel egyenértékû kép-
zettség.

8. Épületnek nem minõsülõ építmények (sajátos épít-
ményfajták) tervezési szakterülete

8.1. Közlekedési építmények tervezési szakterület
8.1.1. Közlekedési építõmérnöki tervezési jogosultság-

gal végezhetõ tevékenység (betûjele: KÉ)
a) általános közlekedéstervezés,
b) közúti közlekedési építmények tervezése,
c) vasúti közlekedési építmények tervezése,
d) légiközlekedési építmények tervezése,
e) víziközlekedési építmények tervezése,
f) különleges közlekedési eszközök és pályák [fogaske-

rekû vasút, sikló, függõpálya (beleértve a bányászati füg-
gõpályát is), sífelvonó, a bányaüzem területét elhagyó kül-
színi bányavasút és bányászati szalagpálya stb.] tervezése.

8.1.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
szakirányú: építõmérnök vagy okl. építõmérnök, illetve a
Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezzel egyenértékû kép-
zettség.

8.1.2. Közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal vé-
gezhetõ tevékenység (betûjele: KÖ)

a) közlekedési rendszer- és közlekedési hálózatterve-
zés,

b) vasút-villamossági építmények tervezése,
c) különleges közlekedési eszközök és pályák (fogaskere-

kû vasút, sikló, függõpálya (beleértve a bányászati függõpá-
lyát is), sífelvonó, a bányaüzem területét elhagyó külszíni bá-
nyavasút és bányászati szalagpálya stb.) tervezés.

8.1.2.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
közlekedésmérnök vagy okl. közlekedésmérnök, illetve a
Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezzel egyenértékû kép-
zettség.

8.2. Hírközlési és informatikai tervezési szakterület
(betûjele: HI)

Hírközlési és mérnöki informatikai tervezési jogosult-
sággal végezhetõ tevékenység:
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a) vezetékes és vezeték nélküli info-kommunikációs
rendszerek és hálózatok tervezése, önálló vagy együttes
rendszerekben, helyközi és helyi jellegû viszonylatokban,

b) fix telepítésû informatikai rendszerek és hálózatok,
és az ezekhez tartozó (al)építmények tervezése (alépítmé-
nyek esetén 35 dm2 hasznos közmûkeresztmetszetig).

8.2.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
mérnök informatikus vagy okl. mérnök informatikus, illet-
ve a Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezzel egyenértékû
képzettség.

8.3. Vízi építmény tervezési szakterület (betûjele: VZ)
Vízimérnöki tervezési jogosultsággal végezhetõ vízi

építmény tervezési tevékenység:
a) ivó- és iparivíz ellátás, víztisztítás, építmény terve-

zése,
b) szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, szennyvíztisztí-

tás építmény tervezése,
c) folyó- és tószabályozás, ár- és belvízmentesítés, víz-

minõségi-építmény tervezése,
d) vízépítési nagymûtárgyak tervezése (különösen: ha-

lastó, mérõ- és megfigyelõ állomások),
e) egyéb vízi építmény tervezése,
f) vízi építmény technológiai tervezése,
g) vízi építmények technológiai tervezése,
h) vízgépészeti építmények tervezése,
i) vízgyûjtõ-gazdálkodási építmény tervezése,
j) vízfeltárás, kútfúrás építményének tervezése.
A tevékenységhez szükséges képzettség: alapképzés-

ben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség szak-
irányú: építõmérnöki vagy okl. szerkezet-építõmérnöki, il-
letve a Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezzel egyenértékû
képzettség.

8.4. Bányamérnöki tervezési szakterület
8.4.1. Bányamérnöki tervezési jogosultsággal végez-

hetõ tevékenység (betûjele: B) a szilárdásványi nyersanya-
gok bányászatával kapcsolatos bányászati építmények, va-
lamint bányamûvelési üzemi technológia és üzemeltetés
építészeti-mûszaki tervezése; a bányaüzem területét elha-
gyó külszíni bányavasút, bányászati függõpálya és bányá-
szati szalagpálya kivételével.

8.4.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
földtudományi (szakirány: bánya- és geotechnikai) vagy
okl. földtudományi (szakirány: okl. bánya- és geotechni-
kai) mérnöki, illetve a Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint
ezzel egyenértékû képzettség.

8.4.2. Gáz- és olajmérnöki tervezési jogosultsággal vé-
gezhetõ tevékenység (betûjele: GO)

a) kõolaj- és földgáz bányászatához, valamint ezek és
a kõolajtermékek szállításához, feldolgozásához, tárolásá-
hoz szükséges építmények és vezetékhálózat tervezése
(beleértve a technológiai, csõvezetéki és irányítástechno-
lógiai elemeket is),

b) cseppfolyós gáz tárolás és töltés építményeinek ter-
vezése,

c) vezetékes földgáz és PB-gáz elosztás tervezése,
egyéb természetben képzõdõ vagy mesterségesen elõállí-
tott gázok továbbítására szolgáló építmények tervezése
(beleértve a technológiai, csõvezetéki és irányítástechno-
lógiai elemeket is, illetve leágazó, csatlakozó és/vagy fo-
gyasztói vezetéket az építmény falsíkjáig),

d) szénhidrogén-ipari építmények erõsáramú berende-
zések és mûszerezési rendszerek tervezése.

8.4.2.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
földtudományi (szakirány: olaj- és gázmérnöki) vagy okl.
földtudományi (szakirány: okl. olaj- és gázmérnöki), illet-
ve a Jr. 3. § (8)–(9) bekezdése szerint ezzel egyenértékû
képzettség, az e) pont szerinti tevékenységi kör esetében
villamosmérnöki végzettség.

8.5. Környezetvédelmi célú építmény-tervezési szakte-
rület (betûjele: KB)

8.5.1. Környezetmérnöki tervezési jogosultsággal vé-
gezhetõ tevékenység:

a) hulladéklerakó, hulladékhasznosító-feldolgozó, hul-
ladékégetõ, füstgáztisztító, technológiai tervezésére,

b) az építészeti-mûszaki tervdokumentációhoz a – kü-
lön jogszabály szerinti – környezetvédelmi tervfejezet el-
készítésére.

8.5.1.1. A tevékenységhez szükséges képzettség: alap-
képzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség
környezetmérnöki vagy okl. környezetmérnöki, illetve a
Jr. 3. § (8) bekezdése szerint ezzel egyenértékû képzettség.

II.
AZ ÉPÍTÉSZ KAMARÁK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ

ÉPÍTÉSZETI-MÛSZAKI TERVEZÉSI
SZAKTERÜLETEK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ

ÉPÍTÉSZETI-MÛSZAKI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

II/A.

1. Építészeti tervezési szakterület (betûjele: É)

1.1. Az építészeti tervezési szakterület tevékenységi
köre az építmények teljes körû építészeti tervezésére terjed
ki, beleértve a 3. § (5) bekezdésének b) pontjában megha-
tározott építési munkák építészeti-mûszaki tervek készíté-
sét is.

1.2. A 9. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozott
tervezési tevékenységi kör:

a) építmények építészeti tervezése terepszint fölött leg-
feljebb öt szint magasságig és összesen 2000 m2 szintterü-
let nagyságig,

b) meglévõ építmény bõvítése maximum 2000 m2

összes szintterület nagyságig,
c) bontási, felújítási, korszerûsítési és helyreállítási ter-

vek, korlátozás nélkül.
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A korlátozott tervezés tevékenységi köre nem terjed ki a
3. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott építési
munkák építészeti-mûszaki terveinek készítésére.

2. Belsõépítészeti tervezési szakterület (betûjele: BÉ)

2.1. A BÉ jelû belsõépítészeti tervezési szakterület te-
vékenységi köre:

a) épületek belsõ térbeli és szerkezeti kialakításával
összefüggõ belsõépítészeti tervezés,

b) meglévõ épület átalakításának rendeltetésváltozásá-
val és homlokzati átalakításával összefüggõ belsõépítésze-
ti tervezése – legfeljebb két épületszint és összesen legfel-
jebb 1000 m2 szintterület nagyságig – tartószerkezeti ter-
vezõ közremûködésével.

2.2. Az épületszerkezetekkel összefüggõ belsõépíté-
szeti tervezési tevékenység jogosultsághoz kötése nem
érinti az építésztervezõknek azt a jogát, hogy az építmé-
nyek belsõ kialakítását – tervezõi fokozatának megfelelõ
körben – (burkolatok, felületképzések, díszítések, beren-
dezések stb.) önállóan megtervezzék.

2.3. A BÉ belsõépítészeti tervezési szakterületen a ter-
vezési jogosultság megállapításánál a szakterületnek meg-
felelõ szakirányú végzettség: okleveles belsõépítész,
egyetemi szintû iparmûvész végzettség, okleveles építész
tervezõmûvész, okleveles építészmérnök.

2.4. A 9. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozott
tervezési tevékenységi kör: építmények belsõépítészeti
tervezése az 1.2. alpont szerint korlátozott építészeti terve-
zési tevékenységnek megfelelõ körben.

3. Táj- és kertépítészeti tervezési szakterület (betûjele: K)

3.1. A K jelû táj- és kertépítészeti tervezési szakterület
tevékenységi köre:

a) a terep és zöldfelületek kertépítészeti rendezésének
(a belsõ út és burkolatrendszerrel együtt) kertészeti kiala-
kításának tervezése,

b) önálló táj- és kertépítészeti tervek készítése,
c) tartószerkezeti tervezõ bevonásával: 4,5 m-nél ma-

gasabb kerti építmény, 1,0 m-nél magasabb támfal, úszó-
medencék szerkezetei, 2,0 m-nél magasabb tömör (falazott
vagy beton) kerítés tervezése, valamint csúszásveszélyes,
illetve 25 százaléknál meredekebb terep kertészeti rende-
zése.

3.2. A tervezési jogosultság megállapításánál a szakte-
rületnek megfelelõ szakirányú végzettség: táj- és kertépí-
tészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, okleveles
táj építészmérnök, okleveles táj- és kertépítész mérnök.

3.3. A 9. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozott
tervezési tevékenységi kör: a 3.1. pontban meghatározott
táj- és kertépítészeti tervezés 2 hektár terület nagyságig,
továbbá az 1.2. alpont szerint korlátozott tervezõi fokozat-
ban tervezhetõ épületekkel összefüggõ egyéb táj- és kert-
építészeti tervezés.

II/B.
Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi

jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési
jogosultságok és a hozzájuk tartozó

építészeti-mûszaki tervezési tevékenység

1. É2 jelû építész tervezõi fokozat tevékenységi köre:
a) építmények építészeti tervezése terepszint fölött leg-

feljebb öt szint magasságig és összesen 2000 m2 szintterü-
let nagyságig,

b) meglévõ építmény bõvítése maximum 2000 m2

összes szintterület nagyságig,
c) bontási, felújítási, korszerûsítési és helyreállítási ter-

vek, korlátozás nélkül.

1.1. Az É2 jelû tervezõi fokozat tevékenységi köre nem
terjed ki a 3. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatáro-
zott építési munkák építészeti-mûszaki terveinek készíté-
sére.

2. BÉ2 belsõépítészeti tervezési tevékenységi kör: épít-
mények belsõépítészeti tervezése az É2 építészeti tervezé-
si tevékenységnek megfelelõ körben.

3. K2 tervezési tevékenységi kör:
A 3.1. pontban meghatározott táj- és kertépítészeti ter-

vezés 2 hektár terület nagyságig, továbbá az É2 jelû terve-
zõi fokozatban tervezhetõ épületekkel összefüggõ egyéb
táj- és kertépítészeti tervezés.

4. É3 jelû tervezõi fokozathoz tartozó tevékenységi kör:
a) két rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és

üdülõépület és az ezekhez tartozó 7,5 m építménymagas-
ságot meg nem haladó tároló, gazdasági és gazdálkodási
építmények építészeti tervezése;

b) ipari, mezõgazdasági (állattartás, növénytermesztés,
tárolás) rendeltetésû épület építészeti tervezése összesen
legfeljebb 1200 m2 szintterületig, két szint magasságig;

c) állapotfelmérés, bõvítési, bontási, felújítási, korsze-
rûsítési terv az a) és b) pontban meghatározott körben.

4.1. Az É3-as tevékenységi kör nem terjed ki a két ren-
deltetési egységet (lakás, üdülõ) meghaladó együttes épí-
tészeti tervezésére, továbbá a 3. §-a (5) bekezdésének
b) pontjában meghatározott építési munkák építészeti mû-
szaki terveinek készítésére.

A 4. a) pontban foglalt lakó-, illetve üdülõegység – ren-
deltetési egységenként – az alapterület 50%-át meg nem
haladó, de legfeljebb 150 m2 méretû egyéb, kereskedelmi
vagy szolgáltató funkciót tartalmazhat.

4.2. É3 tervezõi fokozatban új tervezõi jogosultságot
nem lehet megállapítani.

5. ÉKE jelû építész tervezõi fokozathoz tartozó tevé-
kenységi kör:

a) két rendeltetési egységet tartalmazó lakó- és üdülõ-
épület építészeti tervezése összesen legfeljebb 200 m2
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szintterület nagyságig, továbbá az ezekhez tartozó kiszol-
gáló, tároló és gazdálkodási épületek építészeti tervezése
4,5 m építménymagasságig és összesen 200 m2 szintterüle-
tig,

b) állapotfelmérési és bontási, felújítási, korszerûsítési
tervek készítése az a) pontban meghatározott körben.

Az 5. a) pontban foglalt lakó-, illetve üdülõegy-
ség – rendeltetési egységenként – 50 m2-t meg nem haladó
alapterületen tartalmazhat egyéb, kereskedelmi vagy szol-
gáltató funkciót.

5.1. Az ÉKE tevékenységi kör nem terjed ki a két ren-
deltetési egységet (lakás, üdülõ) meghaladó együttes épí-
tészeti tervezésére, továbbá a 3. §-a (5) bekezdésének
b) pontjában meghatározott építési munkák építészeti mû-
szaki terveinek készítésére.

6. ÉK jelû építész tervezõi fokozathoz tartozó tevé-
kenységi kör:

a) meglévõ, legfeljebb kétlakásos lakóépület, illetve
két rendeltetési egységet tartalmazó üdülõépület bõvítésé-
nek, belsõ átalakításának, felújításának építészeti tervezé-
se összesen legfeljebb 200 m2 szintterület nagyságig és
4,5 m építménymagasságig, amennyiben ezáltal új lakás
vagy új rendeltetési egység nem keletkezik;

b) az elõzõekhez, illetve a háztartáshoz kapcsolódó ki-
szolgáló, tároló és gazdálkodási épületek építészeti terve-
zése legfeljebb 4,5 m építménymagasságig és összesen
200 m2 szintterületig;

c) állapotfelmérési és bontási tervek készítése az a) és
b) pontban meghatározott körben.

6.1. Az ÉK jelû tevékenységi kör nem terjed ki a két
rendeltetési egységet (lakás, üdülõ) meghaladó együttes
építészeti tervezésére, továbbá a 3. §-a (5) bekezdésének
b) pontjában meghatározott építési munkák építészeti mû-
szaki terveinek készítésére.

7. ÉKE, valamint ÉK építész tervezõi fokozatban vé-
gezhet építészeti tervezõi tevékenységet az a személy, aki
az Mkt. 52/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak
szerint az illetékes kamaránál meglévõ jogosultsága meg-
hosszabbítását kérelem benyújtásával 2000. június 30-ig
kezdeményezte.

7.1. Az építészeti szakterületen belül É3, ÉKE, ÉK ter-
vezési fokozatban a felsoroltakon kívül tervezhetõ még:

a) az egyes tevékenységi körben tervezhetõ építmény
elhelyezéséhez szükséges mértékû, 25%-nál nem merede-
kebb terep rendezése,

b) támfal 1,0 m magasságig,
c) kerítés,
d) úszómedence 15 m3-ig,
e) derítõ – két lakás, illetve kétegységes üdülõ kiszol-

gálására,
f) gépkocsitároló – két lakás, illetve kétegységes üdülõ

kiszolgálására, valamint
g) melléképítmény.”

2. melléklet
a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelethez

„4. melléklet
a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez

A jogosultsági vizsga követelményrendszere

A jogosultsági követelmények két fõrészbõl állnak: ál-
talános és különös követelmények.

Az általános rész a településtervezõi, az építésügyi mû-
szaki szakértõi, a településrendezési szakértõi és a területi
mérnöki kamara által nyilvántartott építészeti-mûszaki ter-
vezõi tevékenységet végzõk (a továbbiakban: szakmagya-
korlók) közös ismeretanyagát tartalmazza.

A különös rész külön-külön tartalmazza az építésze-
ti-mûszaki tervezõre, a településtervezõre az építésügyi
mûszaki szakértõre, a településrendezési szakértõre vonat-
kozó speciális ismereteket.

Általános követelmények

A vizsgázó ismerje:

1. a jogi környezet általános felépítését (jogszabályi
hierarchia),

2. a kötelmi jogon belül a szerzõdésekre vonatkozó
általános szabályokat (tartalmi és formai követelmények,
érvényesség),

3. vállalkozási alapismereteket és az adózásra vonat-
kozó általános követelményeket, elõírásokat,

4. a munkavállaló, munkáltató alapjogait és kötelezett-
ségeit,

5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, vala-
mint az építésügyi hatósági eljárások általános szabályait
(az elsõ fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei, a
tényállás tisztázása, az egyes szakmagyakorlási tevékeny-
ségek közötti kapcsolatrendszer, a határozat tartalma és
közlése, jogorvoslati lehetõségek, ügyfél fogalma),

6. az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)

6.1. szerkezetét,

6.2. általános fogalmait,

6.3. a településrendezéssel kapcsolatos általános elõ-
írásait,

6.4. építményekkel szemben támasztott általános köve-
telményeit,

6.5. az építésügyi hatósági engedélyezésre vonatkozó
elõírásait,

6.6. az építésfelügyeleti ellenõrzésre vonatkozó általá-
nos szabályait,
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6.7. az építésügyi hatóság szervezeti rendszerét (ideért-
ve a sajátos építményfajtákat és a mûemlékvédelmet is),

7. a tûzvédelem körében:

7.1. az építmények tûzveszélyességi osztályba sorolá-
sára vonatkozó elõírásokat,

7.2. a tûzállósági fokozatokat, és a tûztávolságokra vo-
natkozó elõírásokat,

7.3. az építmény használatára vonatkozó általános tûz-
védelmi szabályokat,

8. a szakmagyakorlásra vonatkozó lehetõségeit az
Európai Unióban (jogharmonizáció),

9. a közbeszerzés általános (tevékenységével össze-
függõ) szabályait,

10. a mûemlékvédelem, továbbá a környezet-, termé-
szet- és tájvédelem általános követelményeit,

11. a minõségirányítás rendszerét,

12. a kötelezõ alkalmassági idõre vonatkozó elõ-
írásokat,

13. a megfelelõség igazolására, megfelelõségi tanúsít-
ványra és megfelelõségi nyilatkozatra, továbbá a CE meg-
felelõségi jelölés alkalmazására vonatkozó elõírásokat,

14. a szabványokra vonatkozó alapvetõ fogalmakat, a
szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályo-
kat, a szabványtípusokat,

15. a munkavédelmi és egészségügyi koordinátor fel-
adatait.

Kapcsolódó jogszabályok:
A vizsgázótól számon kérhetõ követelményekre vonat-

kozó jogszabályok, jogszabályrészek, szabványok és sza-
bályzatok a szakmai kamarák honlapján találhatók. A lis-
tát a szakmai kamarák évente aktualizálják a jogszabályok
és szabványok változásainak megfelelõen.

Különös követelmények

1. A vizsgázó tervezõ ismerje:

1/A. a területi mérnöki kamara által nyilvántartott építé-
szeti-mûszaki szakterületen

a) az építészeti-mûszaki tervezõi jogosultság feltétel-
rendszerét,

b) a tervezõ feladatait, felelõsségi körét, jogait és köte-
lezettségeit,

c) az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályo-
kat,

d) az építészeti-mûszaki tervezésre vonatkozó elõ-
írásokat (jogszabályok, szabványok, segédletek, mûszaki
specifikációk),

e) az építészeti-mûszaki tervek és kivitelezési tervek
tartalmi követelményeit,

f) az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményeit,
g) a tervezési és tervezõi mûvezetési szerzõdés tartalmi

követelményeit,
h) a kamarai szabályzatokat;

1/B. a településtervezési szakterületen
a) a településtervezõi jogosultság feltételrendszerét,
b) a tervezõ feladatait, felelõsségi körét, jogait és köte-

lezettségeit,
c) az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályokat,
d) a településtervezésre, településtervezési szakági ter-

vezésre vonatkozó elõírásokat (jogszabályok, segédletek),
e) a településrendezési dokumentáció tartalmi követel-

ményeit,
f) a tervezési szerzõdés tartalmi követelményeit,
g) a kamarai szabályzatokat.

2. A vizsgázó szakértõ ismerje:

2/A. az építésügyi-mûszaki szakértõi szakterületen
a) az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság feltétel-

rendszerét,
b) az építésügyi mûszaki szakértõ feladatait, felelõs-

ségi körét, jogait és kötelezettségeit,
c) az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályokat,
d) az építésügyi-mûszaki szakértésre (szakértõi tevé-

kenységre) vonatkozó elõírásokat (jogszabályok, szabvá-
nyok, segédletek, mûszaki specifikációk),

e) az építészeti-mûszaki tervek és kivitelezési tervek
tartalmi követelményeit,

f) a szakértõi vélemény, illetve dokumentáció tartalmi
követelményeit,

g) a szakértõi szerzõdés tartalmi követelményeit,
h) a kamarai szabályzatokat;

2/B. a településrendezési szakértõi szakterületen
a) a településrendezési szakértõi jogosultság feltétel-

rendszerét,
b) a településrendezési szakértõ feladatait, felelõsségi

körét, jogait és kötelezettségeit,
c) az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályokat,
d) a településtervezésre, településtervezési szakági ter-

vezésre vonatkozó elõírásokat (jogszabályok, segédletek),
e) a településrendezési szakértésre (szakértõi tevékeny-

ségre) vonatkozó elõírásokat (jogszabályok, segédletek),
f) a településrendezési dokumentáció tartalmi követel-

ményeit,
g) a szakértõi vélemény, illetve dokumentáció tartalmi

követelményeit,
h) a szakértõi szerzõdés tartalmi követelményeit,
i) a kamarai szabályzatokat.

3. Energetikai tanúsításához szükséges jogosultsági
vizsga követelményei

3/A. A vizsgázó az épületek energetikai tanúsításához
ismerje:

a) az energetikai követelményekre és a tanúsításra vo-
natkozó szabályozás hatályát,
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b) a belsõ környezet kritériumait (hõkomfort, belsõ le-
vegõ minõség és légcsere, páratartalom, világítás),

c) az épületek, az épülethatároló szerkezetek, valamint
az épületgépészeti rendszerek energiaigényének számítási
módszereit,

d) az épületgépészeti (fûtési, szellõzési, használati me-
legvíz-ellátási, hûtési, világítási) rendszerek azonosítását,
energiatudatos korszerûsítését, az egyes rendszerekre vo-
natkozó primer energiaigény számításait, az épület energe-
tikai rendszereibõl származó nyereségáramok számítását,
üzemeltetési tanácsok,

e) az épületek energetikai minõsége tanúsítási rendsze-
rét (módszerét),

f) a meglévõ épülethatároló szerkezetek hõtechnikai
azonosítását, energiatudatos felújítását,

g) az épületre vonatkozóan a légcsereszám becslését, a
fajlagos hõveszteség-tényezõ meghatározását,

h) az energetikai minõség szerinti osztályokat, az osz-
tályba sorolás szabályait,

i) a tanúsítás dokumentálását.

3/B. A vizsgázó a hõtermelõ berendezések energetikai
tanúsításához ismerje:

a) a kazánok csoportosítását,
b) a hõtermelõ berendezések felülvizsgálatának lépéseit,
c) a kazánok tüzeléstechnikai hatásfokának meghatáro-

zását,
d) a kazánok éves hatásfokának meghatározását,
e) a kazánok felülvizsgálatának kiértékelését, lezárá-

sát, felülvizsgálati igazolását,
f) a fûtési rendszerek felülvizsgálatának elõkészítését

(adatok, dokumentációk),
g) a fûtési rendszer mûködésének és hõleadóinak felül-

vizsgálatát,
h) a fûtési rendszerek energiafelhasználását,
i) a fûtési hálózat felülvizsgálatát,
j) a fûtési rendszerek felülvizsgálatának kiértékelését,

lezárását, felülvizsgálati igazolását.

Kapcsolódó jogszabályok:
A vizsgázótól számonkérhetõ követelményekre vonat-

kozó – a miniszterrel egyeztetett – jogszabályok, jogsza-
bályrészek, szabványok és segédanyagok jegyzéke a szak-
mai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai ka-
marák évente aktualizálják a jogszabályok és szabványok
változásainak megfelelõen.”

3. melléklet
a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelethez

„3. melléklet
a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

A jogosultsági vizsga eljárási rendje

I. A jogosultsági vizsga szervezése

1. A jogosultsági vizsgára a területi kamaránál kell je-
lentkezni. A jelentkezési lapot a területi kamara juttatja el
az országos kamarához.

2. A jogosultsági vizsga minimum 10 fõ jelentkezése
esetén szervezhetõ meg.

3. A vizsgabizottság döntéseit értekezleteken hozza. A
vizsgabizottság értekezletet tart az írásbeli vizsgát köve-
tõen. Az értekezlet akkor határozatképes, ha a teljes vizs-
gabizottság jelen van. A vizsgabizottság munkáját az el-
nök irányítja. A vizsgabizottság határozatait nyílt szava-
zással, egyszerû szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlõ-
ség esetén a vizsgabizottság elnökének szavazata dönt. A
vizsgabizottság elnökét és tagjait tiszteletdíj illeti meg,
melynek összege személyenként nem lehet magasabb a
mindenkori vizsga díjának 10%-ánál.

4. Az írásbeli vizsga megkezdése elõtt meg kell állapí-
tani a vizsgázók személyazonosságát, és tájékoztatást kell
adni az írásbeli vizsga szabályairól, az esetleg alkalmazha-
tó segédeszközökrõl, valamint a vizsgán elkövetett sza-
bálytalanságok következményeirõl.

5. Minden vizsgázó személyi törzslappal rendelkezik
(1. számú függelék).

A törzslapnak tartalmaznia kell:
a) a vizsgára jelentkezéshez szükséges adatokat (a je-

lentkezési lap szerint);
b) a vizsgára vonatkozó adatokat
ba) az adott vizsganapon eljáró vizsgabizottság névsorát,
bb) a vizsgázó által teljesített vizsgarészek megnevezé-

sét és eredményét,
bc) a vizsga helyét és idejét,
bd) a vizsgabizottság döntéseit.

6. A személyi törzslapot az adott vizsganapon eljáró
vizsgabizottság elnöke aláírásával hitelesíti.

7. A vizsgabizottság tagjai felelõsek a jogosultsági
vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.

8. A jogosultsági vizsga szervezõjének képviselõje a
szabálytalanságról jegyzõkönyvet köteles felvenni. Ennek
tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely
lehetõvé teszi a szabálytalanság elkövetésének megvizs-
gálását, az érintett vizsgázó és felügyelõ személy nyilatko-
zatát az eseménnyel kapcsolatban, továbbá azt, hogy a
vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával
kapcsolatos eljárásról, és a bebizonyított szabálytalanság
következményérõl.

9. A szabálytalanságról felvett jegyzõkönyvet a jogo-
sultsági vizsgát szervezõ képviselõje eljuttatja a vizsgabi-
zottság elnökéhez. A szabálytalanságról és következmé-
nyeirõl a vizsgabizottság dönt.

10. A vizsgabizottság döntéseirõl az elnök tájékoztatja
a vizsgázókat.

II. A jogosultsági vizsga részei

1. A jogosultsági vizsga írásbeli és/vagy szóbeli.

2. A vizsgaszervezõ minden vizsgaalkalomra tételsort
állít össze.
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3. Az írásbeli vizsga idõtartama: 180 perc, amelybe az
elõkészületek és a tételek kihirdetése nem számít bele.

A szóbeli vizsgán témakörönként és feleletenként leg-
alább 20 percet kell biztosítani a felkészülésre, és legalább
5 percet a feleletre. A vizsgázó valamennyi témakörbõl
1-1 tételt húz.

4. A vizsga fõrészei:
A jogosultsági vizsga jogi, pénzügyi, minõség- és szab-

ványügyi ismeretekbõl áll, amelyet a középfokú végzettsé-
gû mûszaki ellenõrök és a középfokú végzettségû felelõs
mûszaki vezetõk számára szakmai alapismeretek egészíte-
nek ki.

a) Általános fõrész:

építészeti-mûszaki tervezõk, építésügyi mûszaki szak-
értõk, építési mûszaki ellenõrök és felelõs mûszaki veze-
tõk számára szakterülettõl függetlenül, azonos jogi, pénz-
ügyi, minõség- és szabványügyi ismeretek.

b) Szakterületi fõrész:

építészeti-mûszaki tervezõk, építésügyi mûszaki szak-
értõk, építési mûszaki ellenõrök és felelõs mûszaki veze-
tõk számára szakterülethez kapcsolódó jogi, pénzügyi,
minõség- és szabványügyi ismeretek.

c) Kiegészítõ szakmai ismeretek:

a középfokú végzettségû építési mûszaki ellenõrök és
felelõs mûszaki vezetõk számára, a kérelmezett szakterü-
let(ek)hez kapcsolódó ismeretek.

5. A vizsgaszervezõ által összeállított szóbeli tételsort
a miniszter hagyja jóvá, s a vizsgaszervezõ a szóbeli vizs-
ga elõtt 20 nappal a vizsgázók rendelkezésére bocsátja.

6. Az írásbeli tételeket a titoktartásra vonatkozó szabá-
lyok megtartásával kell kezelni. Ha a szabályokat megsze-
gik, akkor új vizsgaidõpontot kell kijelölni, amelyre új té-
teleket kell kiadni.

7. A jogosultsági vizsga követelményeit az teljesítette,
aki a jogosultsági vizsga fõrészeit eredményesen teljesí-
tette:

a) a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ építési mûsza-
ki ellenõr és felelõs mûszaki vezetõ az általános fõrészbõl,
valamint a kért jogosultság szerinti szakterületi fõrészbõl
egyaránt eredményes írásbeli vagy szóbeli javítóvizsgát
tett,

b) a középfokú végzettségû építési mûszaki ellenõr és
felelõs mûszaki vezetõ az általános részbõl, valamint a
kért jogosultság szerinti különös részbõl, továbbá a kiegé-
szítõ szakmai ismeretekbõl egyaránt eredményes írásbeli
vagy szóbeli javítóvizsgát tett.

8. A vizsga azon fõrésze minõsül eredményesnek,
amelyben a kérdéseket 70%-ban helyesen válaszolta meg
a vizsgázó. Az értékelésnél a kérdéseket nehézségük sze-
rinti súlyszámuk alapján kell figyelembe venni.

9. A jogosultsági vizsga minõsítését „nem felelt meg”,
„megfelelt” szövegû bejegyzéssel kell rögzíteni mind a
Törzslapon, mind a Bizonyítványban.

10. A jogosultsági vizsga letételét a szakterületenkénti
bontásnak megfelelõen kiállított Bizonyítvány tanúsítja.

III. A jogosultsági vizsga iratai

1. A vizsgázókról a jogosultsági vizsga megkezdése
elõtt 2 példányban, a jogosultsági vizsga eljárási rendjének
1. függeléke szerinti Törzslapot kell kiállítani.

2. A Törzslap megfelelõ helyén kell a vizsgázó vizsgán
nyújtott eredményeit, valamint a vizsgabizottság határoza-
tát rögzíteni. A vizsga irataira a vizsgabizottság döntéseit
záradék formájában kell rávezetni. A záradékot a jogosult-
sági vizsga eljárási rendjének 3. függeléke tartalmazza.

3. A Törzslapot a vizsgázók számának megfelelõ
mennyiségben, a vizsga megkezdése elõtt össze kell fûzni,
és folyamatos sorszámmal kell ellátni. Az összefûzött
Törzslapokat mint füzeteket, 1-tõl kezdõdõ, folyamatos
sorszámozással, külön erre a célra felfektetett kimutatás-
ban kell rögzíteni.

4. A vizsgázó teljesítményét a jogosultsági vizsgát
szervezõ intézmény által biztosított értékelõ lapra kell rá-
vezetni. Az értékelõ lapot a vizsgabizottság elnöke, tagjai
írják alá. Az értékelõ lapot a jogosultsági vizsga jegyzõ-
könyvéhez kell csatolni.

5. Ha a vizsgázó a jogosultsági vizsga követelményei-
nek megfelelõen eredményes vizsgát tett, akkor a jogosult-
sági vizsga eljárási rendjének 2. függeléke szerinti Bizo-
nyítványt kap.

a) A Bizonyítványt a Törzslap alapján a vizsgabizott-
ság állítja ki. A vizsgaszervezõ bélyegzõjének lenyomatá-
val ellátott Bizonyítványt a vizsgabizottság elnöke és a
szakmai elnöke írja alá.

b) Az elveszett vagy megsemmisült Bizonyítvány-
ról – kérelemre – a Törzslap alapján a jogosultsági vizsgát
szervezõ, illetve jogutód nélküli megszûnése esetén a név-
jegyzéket vezetõ hatóság Bizonyítvány-másodlatot állít ki.

c) A Törzslap egy példányát a jogosultsági vizsgát
szervezõ irattárában, a Törzslap és a Bizonyítvány egy-egy
másolati példányát a területi kamara irattárában kell elhe-
lyezni.

6. Iratkezelés.

a) A Törzslap nem selejtezhetõ.

b) A jogosultsági vizsga iratainak õrzési ideje:

– jegyzõkönyvek és értékelõ lap 10 év,

– írásbeli feladatlap 1 év.
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1. számú függelék a 3. melléklethez

(jogosultsági vizsgát szervezõ bélyegzõje)

Törzslapszám: ........./............/...........

1. Név:
2. Kamarai szám:

3. Postai cím:
4. Telefon:

5. A jogosultságnál figyelembe vett szakirányú végzettség(ek) (pl. oklevél, bizonyítvány): ..........................................
........................................................................................................................................................................................

6. Megszerzett és ma is érvényes jogosultság fajtája és a megszerzés dátuma: ...............................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

7. Figyelembe vehetõ korábbi vizsgái (a vizsgabizonyítványok másolata):
– kamarában korábban eredményesen letett jogosultsági vizsga

megnevezése: .............................................................................................................................................................
fõrész ...................................................................................................................... minõsítése: ...........................
különös rész.............................................................................................................. minõsítése: ...........................
kiegészítõ szakmai ismeretek ................................................................................. minõsítése: ...........................

– a kérelmezõ más szervnél eredményesen letett elismerhetõ (esetleg valamelyik vizsgarész szempontjából figye-
lembe vehetõ) vizsgá(i), vagy vizsga fõrészének esetleg elfogadható vizsgái, ilyenek: építési mûszaki ellenõri
OKJ-s vizsga, közigazgatási vizsga.

8. A kért jogosultsági vizsgát milyen engedélykérés(ek)hez (jogosultság megnevezése és kódjele) kívánja érvényesíteni?
.......................................................................................................................................................................................

9. Csatolt mellékletek száma: ...........................................................................................................................................

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

a vizsgára jelentkezõ aláírása

Megjegyzés: az 1–9. pontokat a vizsgázó tölti ki. Benyújtja a területi kamarához. A területi kamara az adatokat ellenõrzi.
Ez egyben vizsgajelentkezési lapként is szolgál. A területi kamara továbbítja az országos kamarának.

10. A vizsgabizottság tagjai:
Név: ..........................................................................................................................................................................
Név: ..........................................................................................................................................................................
Név: ..........................................................................................................................................................................
Név: ..........................................................................................................................................................................
Név: ..........................................................................................................................................................................

11. A vizsga idõpontja: ....................................................................................................................................................

12. A vizsgázó vizsgatétele (kérdés sorszáma), elért eredménye tételenként:
Általános . ................................................................................................................ Eredmény: ...........................
Különös ................................................................................................................... Eredmény: ...........................
Kiegészítõ szakmai ismeretek ................................................................................. Eredmény: ...........................

13. A vizsgázó jogosultsági vizsgán elért eredménye: ..................................................... ...............................................

14. A vizsgabizottság döntése(i): .....................................................................................................................................

Kelt: ......................................................
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.............................................
vizsgabizottság elnöke

2. számú függelék a 3. melléklethez
Sorozatjel/sorszám: ............/............

BIZONYÍTVÁNY

.............................................................................................................................................................................. részére,
aki ........................... év ....................................................................................... hó ........................ napján született
(anyja neve: ..................................................................................................................................................................... ).
Az építési mûszaki ellenõri .......................................................................................................................... szakterületi
jogosultsági vizsgát a .................................................................................................... (jogosultsági vizsgát szervezõ)
mellett mûködõ vizsgabizottság elõtt tett: ................................................................................................ eredménnyel.
Ez a bizonyítvány a külön jogszabály szerinti névjegyzékbe való felvételre jogosít.

.............................., ............ év ........................... hó ............ nap.

............................................. .................................................................
a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottság szakmai elnöke

P. H.

BIZONYÍTVÁNY

.............................................................................................................................................................................. részére,
aki ........................... év ....................................................................................... hó ........................ napján született
(anyja neve: ..................................................................................................................................................................... ).
A felelõs mûszaki vezetõi ............................................................................................................................ szakterületi
jogosultsági vizsgát a .................................................................................................... (jogosultsági vizsgát szervezõ)
mellett mûködõ vizsgabizottság elõtt tett: ................................................................................................ eredménnyel.
Ez a bizonyítvány ............................................................................................... . névjegyzékbe való felvételre jogosít.

.............................., ............ év ........................... hó ............ nap.

............................................. ............................................................
a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottság szakmai elnöke

P. H.

3. számú függelék a 3. melléklethez

ZÁRADÉKOK

1. ,,A jogosultsági vizsgát ............... év ................................................................ hónap ......... napján megkezdte.”

2. ,,A jogosultsági vizsgán elkövetett szabálytalanság miatt a vizsgabizottság ...............................................................
vizsgarésztõl eltiltotta. Javítóvizsgát tehet.”

3. ,,A jogosultsági vizsgát elfogadható okból megszakította. Pótlóvizsgát tehet.”

4. ,,A jogosultsági vizsgát elfogadható ok nélkül megszakította. Javítóvizsgát tehet.”

5. ,,A ......................................................................................... vizsgarészen .............................................................
témakörbõl nem felelt meg minõsítést kapott. Javítóvizsgát tehet.”

6. ,,A jogosultsági vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, és ................................................. mûszaki ellenõri
jogosultsági vizsgát igazoló bizonyítványt kapott.”
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4. melléklet
a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelethez

„4. melléklet
a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez

A jogosultsági vizsga követelményrendszere

A jogosultsági követelmények két fõrészbõl állnak: ál-
talános és különös követelmények.

Az általános rész az építési mûszaki ellenõri és felelõs
mûszaki vezetõi tevékenységet végzõk (a továbbiakban:
szakmagyakorlók) közös ismeretanyagát tartalmazza.

A különös rész külön-külön tartalmazza az építési mû-
szaki ellenõrre, és a felelõs mûszaki vezetõre vonatkozó
speciális ismereteket.

Általános követelmények

A vizsgázó ismerje:

1. a jogi környezet általános felépítését (jogszabályi
hierarchia),

2. a kötelmi jogon belül a szerzõdésekre vonatkozó
általános szabályokat (tartalmi és formai követelmények,
érvényesség),

3. vállalkozási alapismereteket és az adózásra vonatko-
zó általános követelményeket, elõírásokat,

4. a munkavállaló, és munkáltató alapjogait és kötele-
zettségeit,

5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, vala-
mint az építésügyi hatósági eljárások általános szabályait
(az elsõ fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei, a
tényállás tisztázása, az egyes szakmagyakorlási tevékeny-
ségek közötti kapcsolatrendszer, a határozat tartalma és
közlése, jogorvoslati lehetõségek, ügyfél fogalma),

6. az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)

6.1. szerkezetét,

6.2. általános fogalmait,

6.3. a településrendezéssel kapcsolatos általános elõ-
írásait,

6.4. építményekkel szemben támasztott általános köve-
telményeit,

6.5. az építésügyi hatósági engedélyezésre vonatkozó
elõírásait,

6.6. az építésfelügyeleti ellenõrzésre vonatkozó általá-
nos szabályait,

6.7. az építésügyi hatóság szervezeti rendszerét (ideért-
ve a sajátos építményfajtákat és a mûemlékvédelmet is),

7. a tûzvédelem körében:

7.1. az építmények tûzveszélyességi osztályba sorolá-
sára vonatkozó elõírásokat,

7.2. a tûzállósági fokozatokat, és a tûztávolságokra vo-
natkozó elõírásokat,

7.3. az építmény használatára vonatkozó általános tûz-
védelmi szabályokat,

8. a szakmagyakorlásra vonatkozó lehetõségeit az
Európai Unióban (jogharmonizáció),

9. a közbeszerzés általános (tevékenységével össze-
függõ) szabályait,

10. a mûemlékvédelem, továbbá a környezet-, termé-
szet- és tájvédelem általános követelményeit,

11. a minõségirányítás rendszerét,

12. a kötelezõ alkalmassági idõre vonatkozó elõírásokat,

13. a megfelelõség igazolására, megfelelõségi tanúsít-
ványra és megfelelõségi nyilatkozatra, továbbá a CE meg-
felelõségi jelölés alkalmazására vonatkozó elõírásokat,

14. a szabványokra vonatkozó alapvetõ fogalmakat, a
szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályo-
kat, a szabványtípusokat,

15. a munkavédelmi és egészségügyi koordinátor fel-
adatait.

Kapcsolódó jogszabályok:
A vizsgázótól számon kérhetõ követelményekre vonat-

kozó jogszabályok, jogszabályrészek, szabványok és sza-
bályzatok a szakmai kamarák honlapján találhatók. A lis-
tát a szakmai kamarák évente aktualizálják a jogszabályok
és szabványok változásainak megfelelõen.

Különös követelmények

1. A vizsgázó építési mûszaki ellenõr ismerje a szak-
területén

a) az építési mûszaki ellenõri jogosultság feltételrend-
szerét,

b) az építési mûszaki ellenõr feladatait, felelõsségi kö-
rét, jogait és kötelezettségeit,

c) az összeférhetetlenségi és fegyelmi szabályokat,
d) az építési mûszaki ellenõri tevékenységre vonatkozó

elõírásokat (jogszabályok, szabványok, segédletek, mû-
szaki specifikációk),

e) a kiviteli tervek tartalmi követelményeit,
f) az építési mûszaki ellenõri szerzõdés tartalmi köve-

telményeit.

2. A vizsgázó felelõs mûszaki vezetõ ismerje a szakterü-
letén

a) a felelõs mûszaki vezetõi jogosultság feltételrend-
szerét,

b) a felelõs mûszaki vezetõ feladatait, felelõsségi körét,
jogait és kötelezettségeit,

c) az összeférhetetlenségi és fegyelmi szabályokat,
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d) a felelõs mûszaki vezetõi tevékenységre vonatkozó
elõírásokat (jogszabályok, szabványok, segédletek, mû-
szaki specifikációk),

e) a kiviteli tervek tartalmi követelményeit,
f) a felelõs mûszaki vezetõi szerzõdés tartalmi követel-

ményeit.

3. Energetikai tanúsításához szükséges jogosultsági
vizsga követelményei

3/A. A vizsgázó az épületek energetikai tanúsításához
ismerje:

a) az energetikai követelményekre és a tanúsításra vo-
natkozó szabályozás hatályát,

b) a belsõ környezet kritériumait (hõkomfort, belsõ le-
vegõ minõség és légcsere, páratartalom, világítás),

c) az épületek, az épülethatároló szerkezetek, valamint
az épületgépészeti rendszerek energiaigényének számítási
módszereit,

d) az épületgépészeti (fûtési, szellõzési, használati me-
legvíz-ellátási, hûtési, világítási) rendszerek azonosítását,
energiatudatos korszerûsítését, az egyes rendszerekre vo-
natkozó primer energiaigény számításait, az épület energe-
tikai rendszereibõl származó nyereségáramok számítását,
üzemeltetési tanácsok,

e) az épületek energetikai minõsége tanúsítási rendsze-
rét (módszerét),

f) a meglévõ épülethatároló szerkezetek hõtechnikai
azonosítását, energiatudatos felújítását,

g) az épületre vonatkozóan a légcsereszám becslését, a
fajlagos hõveszteség-tényezõ meghatározását,

h) az energetikai minõség szerinti osztályokat, az osz-
tályba sorolás szabályait,

i) a tanúsítás dokumentálását.

3/B. A vizsgázó a hõtermelõ berendezések energetikai
tanúsításához ismerje:

a) a kazánok csoportosítását,
b) a hõtermelõ berendezések felülvizsgálatának lépéseit,

c) a kazánok tüzeléstechnikai hatásfokának meghatáro-
zását,

d) a kazánok éves hatásfokának meghatározását,
e) a kazánok felülvizsgálatának kiértékelését, lezárá-

sát, felülvizsgálati igazolását,
f) a fûtési rendszerek felülvizsgálatának elõkészítését

(adatok, dokumentációk),
g) a fûtési rendszer mûködésének és hõleadóinak felül-

vizsgálatát,
h) a fûtési rendszerek energiafelhasználását,
i) a fûtési hálózat felülvizsgálatát,
j) a fûtési rendszerek felülvizsgálatának kiértékelését,

lezárását, felülvizsgálati igazolását.

4. Kiegészítõ szakterületi alapismereti vizsgakövetel-
mények a felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ építési
mûszaki ellenõri és felelõs mûszaki vezetõi jogosultságot
kérelmezõk számára:

A vizsgázó legyen képes ismerni és alkalmazni a szakte-
rülete szerinti:

– építmények építési-szerelési munkáival kapcsolatos
alapvetõ építési követelményeket,

– a beépíthetõ anyagokat, eszközöket, módszereket,
azok alkalmazását,

– a hagyományos és új technológiákat,
– az alkalmazott vizsgálati és mérési eljárásokat és az

ezekhez szükséges eszközöket, és az azokra vonatkozó
elõírásokat.

Kapcsolódó jogszabályok:
A vizsgázótól számon kérhetõ követelményekre vonat-

kozó – a miniszterrel egyeztetett – jogszabályok, jogsza-
bályrészek, szabványok és segédanyagok jegyzéke a szak-
mai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai ka-
marák évente aktualizálják a jogszabályok és szabványok
változásainak megfelelõen.”
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5. melléklet a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelethez

„4. a) számú melléklet a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelethez

Építésügyi Minõségellenõrzõ
Innovációs Rt.
Budapest

Kérelem
a felvonók és mozgólépcsõk kötelezõ mûszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatához szükséges

ellenõri engedély megszerzése vagy módosítása iránt
[a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdése alapján]

1. Az engedélyt kérõ személy adatai: ................................................................................................................................

a) Neve:
Születési neve: ..............................................................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................................................................................



Lakóhely, székhely: ......................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: .........................................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................................................
Telefax: .........................................................................................................................................................................

b) Szakképesítése:
Végzettsége(i): ..............................................................................................................................................................
Okl. száma, kelte: ..........................................................................................................................................................
Az oklevelet kibocsátó felsõfokú oktatási intézmény neve: .........................................................................................

c) Gyakorlata:
– milyen szakterületen szerzett gyakorlatot: ................................................................................................................
– milyen munkakörben: ...............................................................................................................................................
– a szakirányú gyakorlat idõtartama: ...........................................................................................................................

d) Milyen szakirányú tanfolyamot végzett: .......................................................................................................................
– száma, kelte: ..............................................................................................................................................................
– mire jogosít: ..............................................................................................................................................................

e) Korábbi (2 évre visszamenõleg) szakirányú tevékenysége:...........................................................................................

2. Az engedély birtokában hol kíván ellenõri tevékenységet folytatni:

– az ország
= az alábbi megyék: .................................................................................................................................................
= az alábbi városok: .................................................................................................................................................

– a fõváros
= az alábbi fõvárosi kerületek: .................................................................................................................................

területén.

3. Mire kéri az engedélyt:
– felvonóra,
– mozgólépcsõre (mozgójárdára).

4. A végzendõ tevékenységét illetõen rendelkezik-e felelõsségbiztosítással?
Alulírott, mint az ellenõri engedély kiadását kérelmezõ személy büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az
1–4. pontokban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek.

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

kérelmezõ

Melléklet:
– oklevél hiteles másolata,
– tanfolyam elvégzésérõl igazolás,
– 60 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, valamint nyilatkozatot arról, hogy a szolgáltatásnyújtó az igazolás be-
nyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától,
– szakirányú gyakorlat igazolása.”
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6. melléklet
a 61/2008. (III. 27.) Korm. rendelethez

„3. melléklet
a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Az építészeti tervezõi szakterület kötelezõ
továbbképzésének követelményrendszere

Az e rendelet szerinti beszámolóra kötelezett építésze-
ti-mûszaki tervezõ ismerje:

1. a jogi környezet általános felépítését (jogszabályi
hierarchia),

2. a kötelmi jogon belül a szerzõdésekre vonatkozó
általános szabályokat (tartalmi és formai követelmények,
érvényesség),

3. a vállalkozási alapismereteket és az adózásra vonat-
kozó általános követelményeket elõírásokat,

4. a munkavállaló, munkáltató alapjogait és kötelezett-
ségeit,

5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, vala-
mint az építésügyi hatósági eljárások általános szabályait
(az elsõ fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei, a
tényállás tisztázása, az egyes szakmagyakorlási tevékeny-
ségek közötti kapcsolatrendszer, a határozat tartalma és
közlése, jogorvoslati lehetõségek, ügyfél fogalma),

6. az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)

6.1. szerkezetét,

6.2. általános fogalmait,

6.3. a településrendezéssel kapcsolatos általános elõ-
írásait,

6.4. építményekkel szemben támasztott általános köve-
telményeit,

6.5. az építésügyi hatósági engedélyezésre vonatkozó
elõírásait,

6.6. az építésfelügyeleti ellenõrzésre vonatkozó általá-
nos szabályait,

6.7. az építésügyi hatóság szervezeti rendszerét (ideért-
ve a sajátos építményfajtákat és a mûemlékvédelmet is),

7. a tûzvédelem körében:

7.1. az építmények tûzveszélyességi osztályba sorolá-
sára vonatkozó elõírásokat,

7.2. a tûzállósági fokozatokat, és a tûztávolságokra
vonatkozó elõírásokat,

7.3. az építmény használatára vonatkozó általános tûz-
védelmi szabályokat,

8. a szakmagyakorlásra vonatkozó lehetõségeit az
Európai Unióban (jogharmonizáció),

9. a közbeszerzés általános (tevékenységével összefüg-
gõ) szabályait,

10. a mûemlékvédelem, továbbá a környezet-, termé-
szet- és tájvédelem általános követelményeit,

11. a minõségirányítás rendszerét,

12. a kötelezõ alkalmassági idõre vonatkozó elõ-
írásokat,

13. a megfelelõség igazolására, megfelelõségi tanúsít-
ványra és megfelelõségi nyilatkozatra, továbbá a CE meg-
felelõségi jelölés alkalmazására vonatkozó elõírásokat,

14. a szabványokra vonatkozó alapvetõ fogalmakat, a
szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályo-
kat, a szabványtípusokat,

15. a munkavédelmi és egészségügyi koordinátor fel-
adatait,

16. az építészeti-mûszaki tervezõi jogosultság feltétel-
rendszerét,

17. a tervezõ feladatait, felelõsségi körét, jogait, és kö-
telezettségeit,

18. az összeférhetetlenségi, és etikai-fegyelmi szabá-
lyokat,

19. az építészeti-mûszaki tervezésre vonatkozó elõ-
írásokat (jogszabályok, szabványok, segédletek, mûszaki
specifikációk),

20. az építészeti-mûszaki tervek és kivitelezési tervek
tartalmi követelményeit,

21. az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményeit,

22. a tervezési, és tervezõi mûvezetési szerzõdés tartal-
mi követelményeit,

23. a kamarai szabályzatokat.

Kapcsolódó jogszabályok:

A beszámoló során számon kérhetõ követelményekre
vonatkozó – a miniszterrel egyeztetett – jogszabályok,
jogszabályrészek, szabványok és segédanyagok jegyzéke
a szakmai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai
kamarák évente aktualizálják a jogszabályok és szabvá-
nyok változásainak megfelelõen.”
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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

30/2008. (III. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az évelõ, lágy szárú energiaültetvények

telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének
részletes feltételeirõl szóló

71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva, a következõket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott
támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló
71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatás összege támogatási kérelmenként leg-
feljebb 735 ezer eurónak megfelelõ forintösszeg lehet.”

2. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A támogatási kérelmet évente
a) 2008. évben március 28. és április 30. között, vala-

mint október 1. és november 2. között,
b) 2009. évtõl évente október 1. és november 2. között

lehet benyújtani a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal-
hoz.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ren-
delkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban
kell alkalmazni.

(2) E rendelet 1. §-a és 2. §-a a hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti. E bekezdés a hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

31/2008. (III. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének

részletes feltételeirõl szóló
72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladat-
körömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények te-
lepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
feltételeirõl szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatás összege támogatási kérelmenként leg-
feljebb 735 ezer eurónak megfelelõ forintösszeg lehet.”

(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltak egyidejû figyelembe-
vételével a támogatás összege parcellánként nem halad-
hatja meg:

a) akácból történõ telepítés esetén a 160 ezer fo-
rint/hektárt;

b) egyéb, a fás szárú energetikai ültetvények telepítésé-
nek engedélyezése, telepítése, mûvelése és megszüntetése
részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet
alapján sarjaztatásos ültetvényben engedélyezhetõ nem
akác fajtákból történõ telepítés esetén a 200 ezer fo-
rint/hektárt.”
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2. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A támogatási kérelmet
a) 2008. évben március 28. és április 30. között, vala-

mint október 1. és november 2. között,
b) 2009. évtõl évente október 1. és november 2. között

lehet benyújtani a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-
talhoz.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ren-
delkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban
kell alkalmazni.

(2) E rendelet 1. §-a és 2. §-a a hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti. E bekezdés a hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

32/2008. (III. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az erdészeti potenciál helyreállítására

nyújtandó támogatások igénybevételének
részletes szabályairól

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja:
a) a természeti katasztrófa által sújtott területeken az

erdészeti potenciál helyreállításának támogatása, valamint
b) másodlagos erdõkárok megelõzése.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. természeti katasztrófa: hó, jég, szél, belvíz, fagy,

aszály, tûz, illetve árvíz által okozott erdõkárok;
2. erdõrészlet: az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló

1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: erdõ tv.) 12. §
(3) bekezdésében ilyenként meghatározott fogalom;

3. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az er-
dészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.)
FVM rendelet szerint igazolt származási igazolvánnyal
rendelkezõ erdészeti szaporítóanyag;

4. üzemterv: az erdõ tv. 26. és 27. §-aiban ilyenként
meghatározott fogalom;

5. elsõ kivitel: az erdõfelújítás, erdõtelepítés elsõ évi
munkái a talaj-elõkészítéstõl a csemeteültetés, a magvetés
vagy dugványozás befejezéséig,

6. kiegészítõ intézkedés: padka, bakhát, talajfogó gát és
rõzsefonat létesítése;

7. padka: a talaj vízvisszatartó képességének növelése
révén az erdõ megfelelõ fejlõdését, valamint az erózió el-
leni védelmet szolgáló létesítmény;

8. bakhát: a talaj eredeti síkjából kiemelkedõ, gépi
technológiával elõállított, trapéz keresztmetszetû hasáb, a
szintvonallal párhuzamosan elkészített enyhén tömörített
földsáv, mely létesítésének célja az erdõtelepítés káros
belvizek elleni védelme;

9. rõzsefonat: egymástól legalább 50, legfeljebb
60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérõjû karók közé, leg-
alább 150 cm hosszúságban vesszõkbõl, gallyakból ké-
szült fonat, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és
amely létesítésének célja az eróziós károk megelõzése;

10. talajfogó gát: egymástól legalább 50, legfeljebb
60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérõjû karók közé, leg-
alább 100 cm hosszúságban ágakból, lécekbõl készült léte-
sítmény, amelynek legkisebb magassága 15 cm, és amely
létesítésének célja az eróziós károk megelõzése;

11. folyamatos erdõsítés: az erdõfelújítás vagy erdõte-
lepítés elsõ kivitele utáni, befejezetté nyilvánítás elõtti er-
dõsítés;

12. üzemtervi térkép: az Erdõrendezési Szabályzatról
szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése
szerinti 1:10 000 méretarányú térképmásolat;

13. pótlás: az erdõfelújítás vagy erdõtelepítés elsõ kivi-
telét követõen kialakuló tõszámhiány igazolt származású
erdészeti szaporítóanyaggal történõ megszüntetése.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet alapján normatív, vissza nem térítendõ
támogatás vehetõ igénybe, az Európai Mezõgazdasági
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Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támo-
gatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 48. cikké-
ben foglaltak szerint.

(2) A támogatás az erdõ tv. hatálya alá tartozó területe-
ken vehetõ igénybe az e rendeletben meghatározott részle-
tes szakmai feltételek szerint.

(3) A támogatás
a) erdészeti potenciál helyreállítási alaptámogatásból,

illetve
b) kiegészítõ

támogatásból áll.

(4) Az erdészeti potenciál helyreállítási alaptámogatás
a) az erdõfelújítást megelõzõ terület-elõkészítési, káro-

sodott faállomány letermelési,
b) elsõ kiviteli,
c) pótlási,
d) tõrevágási vagy sarjaztatási

támogatásból áll.

(5) Nem igényelhetõ támogatás
a) karácsonyfatelepre, díszítõgallytelepre;
b) faültetvényre;
c) fás szárú energetikai célú ültetvényre;
d) 15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra;
e) az árvíz által az Erdõrendezési Szabályzatról szóló

88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet alapján készült Erdõren-
dezési útmutató szerinti, „nagyon mély és mély fekvési
besorolású ártéren” keletkezett kár után.

(6) Kiegészítõ támogatás adható a következõ tevékeny-
ségek elvégzésére:

a) bakhátak létesítése; vagy
b) 10 fokot meghaladó lejtésû területen padka létesíté-

se; vagy
c) 15 fokot meghaladó lejtésû területen rõzsefonat vagy

talajfogó gát létesítése.

(7) Az erdõfelújításkor végzett bakhátazásra kiegészítõ
támogatás akkor vehetõ igénybe, ha az erdõrészlet a tele-
pülések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történõ be-
sorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes
rendelet alapján veszélyeztetett területnek minõsül.

(8) A kiegészítõ támogatás önállóan nem, csak az alap-
támogatással együtt vehetõ igénybe.

(9) Ugyanarra a területre egy alaptámogatás vehetõ igény-
be, kivéve a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott alaptá-
mogatást, amely a (4) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatá-
rozott alaptámogatásokkal együttesen is igénybe vehetõ.

A támogatás mértéke

4. §

(1) Az erdõfelújítást megelõzõ terület-elõkészítési, ká-
rosodott faállomány letermelési támogatás mértéke:

a) tíz fokos és ez alatti lejtésû terület: 100 eurónak
megfelelõ forintösszeg/hektár;

b) tíz fok feletti lejtésû terület: 200 eurónak megfelelõ
forintösszeg/hektár.

(2) Az erdõpotenciál helyreállításához kapcsolódó elsõ
kiviteli és a pótlási támogatás mértékét az egyes támogatá-
si csoportokban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Amennyiben az állomány felújítása tõrevágással
vagy sarjaztatással biztosítható, és ezen felújítási mód al-
kalmazását az erdészeti hatóság engedélyezi, az erdészeti
potenciál helyreállítási támogatás mértéke támogatási cso-
porttól és lejtéstõl függetlenül 200 eurónak megfelelõ fo-
rintösszeg hektáronként.

(4) Tõrevágással vagy sarjaztatással érintett területre ki-
egészítõ támogatás nem vehetõ igénybe.

(5) A kiegészítõ intézkedés támogatásának mértéke:
a) padka: 12,63 eurónak megfelelõ forint-

összeg/100 méter;
b) bakhát: 412,15 eurónak megfelelõ forintösszeg/hektár;
c) rõzsefonat, talajfogó gát: 1 eurónak megfelelõ fo-

rintösszeg/méter.

(6) A tervezett talajfogó gát és rõzsefonat támogatásra
jogosult hosszúsága hektáronként legfeljebb kétszáz méter
lehet.

(7) Támogatási kérelmenként minimálisan igénybe ve-
hetõ támogatás mértéke 400 eurónak megfelelõ forint-
összeg.

(8) A támogatási kérelmenként maximálisan igénybe
vehetõ támogatás mértéke 873 eurónak megfelelõ forint-
összeg/hektár.

(9) Amennyiben a támogatási kérelem alapján a támo-
gatási összeg

a) a (7) bekezdésben meghatározott minimális mérté-
ket nem éri el, a támogatás elutasításra kerül;

b) a (8) bekezdésben meghatározott értéket meghalad-
ja, a maximális összeg kerül megállapításra.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. §

(1) A támogatás igénybevételére a kérelmezõ akkor jo-
gosult, ha:

a) az erdészeti hatóság által az erdõ tv. alapján nyilván-
tartásba vett erdõgazdálkodó;

b) rendelkezik az adott területre vonatkozóan az erdé-
szeti hatóság által jóváhagyott üzemtervvel;

c) a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két nap-
tári évben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján, illetve
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tott erdészeti, erdõgazdálkodási tevékenységgel kapcsola-
tos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a
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támogatási feltételek szándékosan történõ megszegése
miatt;

d) a potenciál helyreállítási célprogram keretében a ké-
relmezett területre korábban másik természeti katasztrófa
káreseménye miatt, e rendelet alapján legfeljebb egy alka-
lommal kapott támogatást;

e) tûzkár esetén, amennyiben az erdõtûz nem
ea) az erdõgazdálkodó szándékos vagy gondatlan ma-

gatartása, vagy
eb) a területen gondatlanul végrehajtott erdõmûvelési

vagy fahasználati tevékenység következtében keletkezett.

(2) A támogatás igénybevételére a kérelmezõ nem jogo-
sult a kérelmezett területre vonatkozóan, ha a természeti
katasztrófa következtében keletkezett felújítási kötelezett-
ség teljesítéséhez, az érintett erdõrészletre csekély összegû
(de minimis) támogatást kapott, kivéve a 3. § (4) bekezdé-
sének a) pontjában meghatározott alaptámogatást.

(3) Támogatás olyan a 3. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott területeken adható egész erdõrészletre vagy azok
természetben lehatárolt – a terepen jól látható – részére,
ahol 2007. január 1-je után bekövetkezett természeti ka-
tasztrófa következtében

a) felújítási kötelezettség, vagy
b) folyamatos erdõsítésben 50 százalékot meghaladó

mértékû mennyiségi kár keletkezett.

(4) A legkisebb egybefüggõ támogatható terület nagy-
sága 0,5 hektár.

(5) A támogatási döntésrõl szóló határozat kézhezvéte-
léig a kérelmezõ a támogatott erdészeti potenciál helyreál-
lítási tevékenységeket csak saját felelõsségére, kizárólag
az erdészeti hatóság felújítási kötelezettséget elõíró vagy
módosító határozatának jogerõre emelkedése után kezdhe-
ti meg.

(6) E rendelet alapján a 2007. esztendõben természeti
katasztrófa következtében erdõkárt szenvedett erdõk 2007
õszén és 2008 tavaszán saját felelõsségre megtörtént fel-
újítása esetében is nyújtható be támogatási kérelem.

(7) Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdõ-
területre e rendelet alapján egy típusú természeti katasztró-
fa káreseménye után csak egyszer vehetõ igénybe támo-
gatás.

Kötelezettségek vállalása

6. §

(1) A támogatásra jogosult köteles az elsõ kivitelt, a pót-
lást, az erdõfelújítást megelõzõ terület-elõkészítési, káro-
sodott faállomány letermelési munkálatokat, valamint a
tõrevágással, illetve sarjaztatással történõ felújítást az er-
dészeti hatóság határozatának megfelelõen és az erdészeti
hatóság által jóváhagyott módosítás figyelembevételével,

az abban meghatározott minden elõírás és a szakmai köve-
telmények betartásával végrehajtani.

(2) A támogatási csoportokba tartozó célállomány-típu-
sokat az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtandó támo-
gatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:
MgTE rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az egyes támogatási csoportokban elsõ kivitelre
megállapított minimális csemeteszámokat a 2. számú mel-
léklet tartalmazza.

(4) Amennyiben folyamatos erdõsítésben az 5. § (3) be-
kezdésének b) pontjában meghatározott mértékû kár bekö-
vetkezése utáni helyreállítás pótlással történik, a (3) be-
kezdésben meghatározott minimális csemeteszám a pótlás
mértékével arányosan számítandó.

(5) A padka és bakhát létesítése esetén a támogatásra jo-
gosult köteles a kiegészítõ intézkedést az MgTE rendelet
3. számú mellékletében foglalt szakmai követelmények-
nek megfelelõen megvalósítani.

(6) E rendelet alapján támogatás csak abban az esetben
nyújtható, ha a támogatásba vont területnek, a kérelemben
feltüntetett részletezettséggel, a terepen jól láthatóan, ál-
landósított jelekkel történõ lehatárolása biztosított.

Támogatási kérelem, a kérelem elbírálása

7. §

(1) A támogatási kérelmet egy példányban a Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által rendszeresített formanyomtatványon, a természeti ka-
tasztrófával sújtott erdõrészlet szerinti területileg illetékes
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazga-
tóságához (a továbbiakban: MgSZH erdészeti igazgatósá-
ga) kell benyújtani a természeti katasztrófa bekövetkezté-
nek éve utáni két naptári éven belül

a) 2008. évben március 28. és április 28. között, vala-
mint november 1. és november 30. között;

b) minden további évben november 1. és november 30.
között.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a károsodott terület elhelyezkedését üzemtervi tér-

képen és egyedi blokktérképen is ábrázolva;
b) a benyújtandó egyedi blokktérképeken fel kell tün-

tetni a padka, rõzsefonat, talajfogó gát, valamint a bakhát
helyét;

c) tûzkár esetén a tûzvédelmi hatóság tûzvizsgálati je-
lentésének másolatát.

(3) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtására
nyitva álló idõszakonként csak egy támogatási kérelmet
nyújthat be az illetékes MgSZH erdészeti igazgatósá-
gához.
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(4) Egy támogatási kérelemben több típusú természeti
katasztrófa által okozott erdõkár után is igényelhetõ támo-
gatás.

(5) A támogatási kérelmek bírálata – tervezett erdõrész-
letenként – pontrendszer alapján, a mezõgazdasági, ag-
rár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdései-
rõl szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének
c) pontja szerinti rangsorolással történik. A pontrendszert
a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az erdõrészletek országos rangsorolása után a ren-
delkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támo-
gatási döntést.

(7) Azt a minimális pontszámot, amelytõl e rendelet
alapján támogatás adható, az irányító hatóság közlemény-
ben teszi közzé.

Kifizetési kérelem, a támogatás folyósítása

8. §

(1) A kifizetési kérelmet egy példányban, az egységes
területalapú támogatási kérelemmel egyidejûleg, az MVH
honlapján közzétett nyomtatványon, az ügyfél lakhelye
vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendelt-
séghez lehet benyújtani.

(2) A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenység meg-
valósítását követõen, legkésõbb a támogatási kérelem be-
nyújtását követõ két naptári évben lehet benyújtani.

(3) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell
a) az elsõ kivitel vagy pótlás során felhasznált igazolt

származású erdészeti szaporítóanyag származási igazolá-
sának másolatát;

b) az erdõrészletenként a kérelmezett területek határ-
vonalai külsõ töréspontjainak Egységes Országos Vetületi
Rendszerben, legalább 2 méteres pontossággal meghatáro-
zott koordinátáinak hitelességét alátámasztó mérési jegy-
zõkönyv másolati példányát.

(4) A támogatás a kifizetési kérelem alapján akkor fizet-
hetõ ki, ha a támogatottnak nincsen erdõvédelmi vagy er-
dõgazdálkodói bírság miatt fennálló köztartozása, vagy
e rendelet alapján jogosulatlanul igénybe vett támogatás
miatti visszafizetési kötelezettsége.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kifizetési kérelmeket elõ-
ször 2009. évben lehet benyújtani.

Jogkövetkezmények

9. §

(1) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogo-
sult az 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltételnek

nem felel meg, abban az esetben köteles a már felvett tá-
mogatást jogosulatlanul felvett támogatásra vonatkozó
szabályok szerint visszafizetni.

(2) Ha a támogatásra jogosult az 5. § (5) bekezdésében, il-
letve a 6. § (1), (3) vagy (4) bekezdésben foglaltakat nem tar-
totta be és a támogatási feltételek teljesülésének elmaradása a
támogatásra jogosult gondatlan vagy szándékos magatartásá-
nak következménye, akkor a támogatásra jogosult

a) köteles e rendelet alapján, az adott kérelme vonatkozá-
sában már felvett támogatást a jogosulatlanul igénybe vett tá-
mogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és

b) a támogatási feltételek gondatlan vagy szándékos
megszegését megállapító határozat jogerõre emelkedését
követõ két naptári évben e rendelet alapján nem jogosult
kifizetésre, valamint nem nyújthat be kérelmet.

(3) Ha megállapításra kerül, hogy a támogatásra jogo-
sult a 6. § (5) bekezdésében foglaltakat nem tartotta be, ak-
kor a kérelemben megjelölt erdõrészlet adott kiegészítõ in-
tézkedésre vonatkozó támogatási jogosultsága megszûnik,
és a már kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minõsül.

(4) Amennyiben a 6. § (2) bekezdése alapján a kérelem-
ben megjelölt és a jóváhagyott célállomány a 3. számú
melléklet szerinti pontnál alacsonyabb pontértékû, de az
MgTE rendelet 1. számú melléklete szerint javasolt vagy
támogatható célállománytípussal kerül megvalósításra, a
támogatásra jogosult az adott erdõrészletre esõ ténylege-
sen megvalósított célállomány elsõ kivitele után járó tá-
mogatási összeg 85%-ára jogosult.

(5) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a támoga-
tásra jogosult a 6. § (6) bekezdésében foglaltakat nem tar-
totta be, a kérelmezõ a kérelemben megjelölt erdõrészletre
esõ elsõ kivitel támogatási összegének 10%-át köteles
visszafizetni.

Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 48. cikkének végrehajtásá-
hoz szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Elsõ kiviteli és pótlási támogatás mértéke

Támogatási csoportok

Tölgy
és bükk

Egyéb
kemény lombos

Egyéb
lágy lombos

Akác Nemes nyár Fenyõ

eurónak megfelelõ forintösszeg/hektár

Tíz fokos és ez alatti lejtésû terület 700 450 420 290 320 350

Tíz fok feletti lejtésû terület 800 600 440 320 0 450

2. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Elsõ kivitelre megállapított minimális csemeteszámok

Megnevezés
Tölgy
és bükk

Egyéb
kemény lombos

Egyéb lágy
lombos

Akác Nemes nyár Fenyõ

Minimális csemeteszám (db/ha) 8000 8000 4500 4500 600 8000

3. számú melléklet a 32/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Horizontális szempontok

Erdõgazdálkodó teljes erdõgazdálkodási tevé-
kenységének területe

20,0 hektár alatti 10

20,1–100,0 hektár között 8

100,1 hektár felett 0

Összefüggõ károsodott terület 5,0 hektár alatt 0

5,1–20,0 hektár között 5

20,1–100,0 hektár között 8

100,1 hektár felett 10

Kedvezményezett kistérség
[a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerint]

A kedvezményezett kistérségben elhelyezkedõ
település határában tervezett helyreállítás

4

Egyéb területen elhelyezkedõ település határában
tervezett helyreállítás

0

Horizontális szempontok összesen 25

Szakmai szempontok

Õshonosság vizsgálata Legalább 70%-ban õshonos fafajokból álló állo-
mány kerül létrehozásra

12

Legalább 50%-ban õshonos fafajokból álló állo-
mány kerül létrehozásra

7

Egyéb állomány 0

Elsõdleges rendeltetés Védelmi elsõdleges rendeltetés 12

Oktatási, közjóléti elsõdleges rendeltetés 7

Gazdasági elsõdleges rendeltetés 0

Másodlagos eróziós károk kockázata 10 fok feletti lejtésû terület 10

10 fok és ez alatti lejtésû terület 0



Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Kérelemben szereplõ károsodott terület 100 hektár felett 10

10–100 hektár 5

10 hektár alatt 0

Erdõrészlet elhelyezkedése Belterület 5

Külterület 0

Elegyesség Elegyes állomány (Létrehozandó célállomány
30% elegyfafajok alkotják)

5

Nem elegyes 0

Szakmai szempontok összesen 55

Egyéb szempontok Sérülékeny vízbázisú terület MePAR lehatárolás
szerint

5

Natura 2000 terület MePAR lehatárolás szerint 5

Balaton, Fertõ- vagy a Velencei-tó vízgyûjtõ te-
rülete [a települési szennyvíztisztítás szempont-
jából érzékeny felszíni vizek és
vízgyûjtõterületek kijelölésérõl szóló 240/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott település határában tervezett in-
tézkedés]

5

Kiemelt üdülõkörzet területe (a Balaton Kiemelt
Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfoga-
dásáról és a Balatoni Területrendezési Szabály-
zat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. tv.
1. és 2. sz. mellékletében meghatározott telepü-
lés határában tervezett intézkedés)

5

Egyéb szempontok összesen 20

Szempontok összesen: 100
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

33/2008. (III. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nem termelõ mezõgazdasági

beruházásokhoz nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halá-
szati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsoló-
dó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkör-
ben eljárva a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja a nem termelõ beruházások révén a vidé-
ki táj megõrzése, az egyedi tájérték fenntartása, a növény- és
állatvilág fajgazdagságának növelése, a környezeti állapot ja-
vítása, az önként vállalt agrár-környezetgazdálkodási elõ-
írások betartásának és teljesítésének elõsegítése, a Natura
2000 területek közjóléti értékének növelése, valamint a kör-
nyezetgazdálkodási célok teljesítéséhez való hozzájárulás.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. elsõ kivitel: a sövény, illetve mezõvédõ fásítás telepí-

tésének elsõ évi munkái a talaj-elõkészítéstõl a csemeteül-
tetés befejezéséig;



2. MePAR: a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedé-
sekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007.
évi XVII. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében meghatá-
rozott és a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl
szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendeletben (a továbbiak-
ban: MePAR rendelet) szabályozott rendszer;

3. Natura 2000 terület: az európai közösségi jelentõsé-
gû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának elõírásai sze-
rint a MePAR-ban lehatárolt terület;

4. telepítési engedély: az erdõrõl és az erdõ védelmérõl
szóló 1996. évi LIV. törvény 35. §-a alapján jóváhagyott
telepítési-kivitelezési tervet engedélyezõ határozat;

5. áttört szerkezetû fásítás: olyan, legalább három sor-
ban telepített, három szintet alkotó (cserjeszint, alsó és fel-
sõ lombkoronaszint) fás szárú növényfajokból telepített
fasor és fásítás, ahol a tervezett telepítés hosszirányú füg-
gõleges síkra vetített záródása lombos állapotban 70–90%
között van;

6. füves mezsgye: gyeptelepítéssel létrehozott gondo-
zott gyepsáv;

7. parcella: olyan összefüggõ, a környezõ területektõl
fizikailag egyértelmûen elhatárolható földterület, amelyen
egy termelõ egy növényfajt vagy növényfajtát termeszt;

8. sérülékeny ivóvízbázisok védõterülete: a vízbázisok,
a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízi létesítmények védelmérõl szóló 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet alapján a MePAR tematikus rétegének
megfelelõen lehatárolt, az irányító hatóság által közle-
ményben megjelentetett terület;

9. árvíz sújtotta terület: olyan terület, melyet 10 év alatt
legalább háromszor sújtott árvíz, és errõl az illetékes kör-
nyezetvédelmi és vízügyi igazgatóság hatósági bizonyít-
ványt ad;

10. belvizes terület: olyan terület, amelyen 5 év alatt
legalább háromszor fordult elõ belvíz, és errõl az illetékes
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság hatósági bizo-
nyítványt ad;

11. Vásárhelyi Terv célterülete: a Tisza-völgy árvízi
biztonságának növelését, valamint az érintett térség terü-
let- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhe-
lyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és meg-
valósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény alapján külön
jogszabályban meghatározott, a MePAR tematikus rétegé-
nek megfelelõen lehatárolt, az irányító hatóság által közle-
ményben megjelentetett terület;

12. kedvezõtlen adottságú terület: az Európai Mezõ-
gazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások esetében a kedvezõtlen adottsá-
gú területek és az azokhoz tartozó települések megállapítá-
sáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján meg-
határozott, a MePAR tematikus rétegének megfelelõen le-
határolt terület;

13. Érzékeny Természeti Területek (a továbbiakban:
ÉTT): az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabá-

lyokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rende-
let alapján a MePAR-ban fizikai blokk szinten lehatárolt
terület;

14. Magas Természeti Értékû Területek (a továbbiak-
ban: MTÉT terület): a Natura 2000 területek, illetve az
ÉTT területek együttes, az irányító hatóság által közle-
ményben megjelentetett területe;

15. rovarteleltetõ bakhát: a ragadozó ízeltlábúak meg-
telepedését elõsegítõ és fészkelésre alkalmas rovartelelte-
tõ földépítmény;

16. kerítés: olyan létesítmény, amely a rajta történõ át-
jutást biztosító segédberendezéseivel (kapuk, vadrácsok,
lépcsõs vagy létrás átjárók) együtt képes a legelõ háziálla-
tok adott területen történõ tartására;

17. gyeptelepítési terv: az irányító hatóság által közle-
ményben kiadott útmutató alapján elkészített tervdoku-
mentum;

18. mesterséges fészekodú: mezõgazdasági területeken
elõforduló védett madárfajok fészkelési lehetõségeinek
bõvítésére szolgáló berendezés;

19. mesterséges fészkelõsziget: halastavak nyílt vízfe-
lületén elhelyezett, cölöpökre rögzített, a halastavak kör-
nyezetében elõforduló védett madárfajok fészkelési lehe-
tõségeinek bõvítésére szolgáló berendezés;

20. mesterséges denevérodú: mezõgazdasági területe-
ken elõforduló védett denevérfajok szaporodási lehetõsé-
geinek bõvítésére szolgáló berendezés;

21. T-ülõfa: mezõgazdasági területeken vadászó védett
vártamadarak (ragadozók, rovarevõk) táplálkozási lehetõ-
ségeinek bõvítésére szolgáló berendezés.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §

(1) Támogatás vehetõ igénybe az alábbi földhasználati
intézkedésekre:

a) elsõ kivitelre:
aa) sövénytelepítésre,
ab) mezõvédõ fásításra;
b) gyeptelepítésre:
ba) füves mezsgye telepítésére,
bb) ültetvény sorközgyepesítésére,
bc) környezetvédelmi célú gyeptelepítésre,
bd) természetvédelmi célú gyeptelepítésre;
c) rovarteleltetõ bakhát létesítésére gyeptelepítéssel.

(2) Támogatás vehetõ igénybe az alábbi eszközbeszer-
zésekre:

a) gyepterület hasznosítása során alkalmazható termé-
szetes alapanyagú kerítés kialakítására,

b) természetes alapanyagú madárvédelmi berendezé-
sek létesítésére.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában meg-
határozott földhasználati intézkedésre támogatás kizáró-
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lag az (1) bekezdés aa), illetve ab) alpontjában meghatáro-
zott földhasználati intézkedés után nyújtott támogatással
együtt vehetõ igénybe.

(4) Az (1) bekezdésben szereplõ támogatások alapjának
a 6. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés,
9. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés,
valamint a 12. § (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául
szolgáló területen megvalósított földhasználati intézkedé-
sek minõsülnek.

(5) A (2) bekezdésben szereplõ támogatások alapjának a
13. § (1) bekezdés és 14. § (1) bekezdés szerinti jogosult-
ság alapjául szolgáló területen megvalósított, illetve a be-
szerzett eszköz üzembe helyezése minõsül.

A támogatás mértéke

4. §

(1) A támogatás maximális mértéke a földhasználati in-
tézkedéseknél az elszámolható kiadások 100%-a, de leg-
feljebb:

a) sövénytelepítés esetén 300 eurónak megfelelõ fo-
rintösszeg/100 folyóméter;

b) mezõvédõ fásítás esetén 800 eurónak megfelelõ fo-
rintösszeg/100 folyóméter;

c) füves mezsgye létesítése esetén 30 eurónak megfele-
lõ forintösszeg/100 folyóméter;

d) ültetvény sorközgyepesítése esetén 310 eurónak
megfelelõ forintösszeg/ha;

e) környezetvédelmi célú gyeptelepítés esetén 310 euró-
nak megfelelõ forintösszeg/ha;

f) természetvédelmi célú gyeptelepítés esetén 310 euró-
nak megfelelõ forintösszeg/ha;

g) rovarteleltetõ bakhát létesítése esetén 30 eurónak
megfelelõ forintösszeg/100 folyóméter.

(2) A támogatás maximális mértéke eszközbeszerzés
esetén az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb:

a) kerítések esetében: 315 eurónak megfelelõ forint-
összeg/100 folyóméter;

b) madárvédelmi berendezések esetében: 60 eurónak
megfelelõ forintösszeg/berendezés.

(3) E rendelet alkalmazásában a földhasználati intézke-
désekkel kapcsolatban felmerült elszámolható kiadásnak
minõsülnek a következõ tevékenységek költségei:

a) terület-elõkészítés;
b) tápanyag-utánpótlás;
c) szaporítóanyag-beszerzés és -tárolás;
d) telepítés.

(4) E rendelet alkalmazásában az eszközbeszerzés ese-
tén felmerült elszámolható kiadásnak minõsül:

a) eszköz bekerülési költsége;
b) alapanyag költsége;
c) terület-elõkészítés költsége;

d) létesítés költsége;
e) a létesítéshez kapcsolódóan az Európai Mezõgazda-

sági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg-
valósuló támogatások igénybevételének általános szabá-
lyairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továb-
biakban: EMVA általános rendelet) 31. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott szolgáltatások költségei, az ott megha-
tározott mértékig, melyek azonban nem haladhatják meg
az összes elszámolható kiadás 12%-át.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. §

(1) A támogatás igénybevételére – a (2) és (3) bekezdés-
ben foglaltakra is figyelemmel – a kérelmezõ akkor jogo-
sult, ha az alábbi támogatási intézkedések valamelyikének
keretében a tervezett beruházással érintett területre vonat-
kozóan jogerõs helyt adó vagy részben helyt adó támoga-
tási határozattal rendelkezik:

a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 39. cikke szerinti ag-
rár-környezetgazdálkodási kifizetésekrõl szóló külön jog-
szabály alapján;

b) a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orien-
tációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszíro-
zásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támo-
gatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet alapján [az a) pontban
foglalt intézkedéssel együtt továbbiakban: agrár-környe-
zetgazdálkodási támogatási program].

(2) Támogatást vehetnek továbbá igénybe a Natura 2000
területek földhasználói, akik a mûvelethez kapcsolódó föld-
terület hasznosításával összefüggésben felmerülõ kiadásokat,
illetve kockázatokat viselik, ha a területileg érintett nemzeti
park igazgatóság igazolja, hogy a tervezett beruházás termé-
szetvédelmi értéke az adott területen magas.

(3) A 3. § (1) bekezdés b) pontjának bc)–bd) alpontjá-
ban meghatározott földhasználati intézkedések esetén tá-
mogatást vehetnek igénybe az (1), illetve (2) bekezdés alá
nem tartozó egyéb területek földhasználói is, akik a mûve-
lethez kapcsolódó földterület hasznosításával összefüg-
gésben felmerülõ kiadásokat, illetve kockázatokat viselik.

(4) Támogatás igénybevételére nem jogosult
a) költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szer-

vezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada 50%
felett van;

b) az a gazdálkodó, aki a támogatási kérelem benyújtá-
sát megelõzõ két naptári évben végleges kizárásra került
az (1) bekezdés a) pontja, illetve b) pontja szerinti
agrár-környezetgazdálkodási támogatási programból;
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c) az a gazdálkodó, akinek a támogatási kérelem be-
nyújtását megelõzõ két naptári évben az Európai Mezõ-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepte-
rületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzá-
ciós támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007.
(X. 31.) FVM rendelet alapján nyújtandó kifizetését az
elõírások nem teljesítése miatt 100%-kal csökkentették.

(5) A 3. § (1) bekezdésében szereplõ földhasználati in-
tézkedések esetén a beruházást legkésõbb a támogatási ké-
relemnek helyt adó határozat jogerõre emelkedését követõ
év május 31-ig meg kell valósítani.

(6) A 3. § (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában és
bd) alpontjában szereplõ intézkedések esetén, amennyiben
a kérelmezõ a beruházással érintett területre vonatkozóan
az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint támogatásban része-
sül, a beruházás nem kezdhetõ meg az 5. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti támogatás alapján meghatározott kötele-
zettségek fennállásáig.

(7) A 3. § (2) bekezdésében szereplõ eszközbeszerzés
esetén az eszközbeszerzést legkésõbb a támogatási kére-
lemnek helyt adó határozat jogerõre emelkedését követõ
12 hónapon belül végre kell hajtani.

(8) A kifizetési kérelem benyújtását követõen a beruhá-
zást:

a) legalább 5 évig fenn kell tartani a 3. § (1) bekezdésé-
ben szereplõ földhasználati intézkedések esetében;

b) legalább 3 évig fenn kell tartani a 3. § (2) bekezdésé-
ben szereplõ eszközbeszerzések esetében.

6. §

(1) A 3. § (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontja sze-
rinti sövénytelepítés esetén a kérelmezõnek rendelkeznie
kell egybefüggõen legalább 1 hektár szántó vagy gyep (rét,
legelõ) hasznosítású,

a) agrár-környezetgazdálkodási támogatási program-
ban részt vevõ területtel, vagy

b) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében fog-
laltakra is figyelemmel.

(2) A telepítés során az 1. számú melléklet A. pontjában
felsorolt cserjefajok közül azokat a termõhelyeknek meg-
felelõ, a tájegységben õshonos (termõhely-honos) fajokat
lehet felhasználni, melyekrõl a területileg érintett nemzeti
park igazgatóság a kérelmezõ kérelmére jóváhagyó nyilat-
kozatot adott.

(3) A támogatásra jogosult köteles a sövény telepítését
az alábbi követelmények szerint elvégezni:

a) a sövény mérete egybefüggõen legalább 250 méter
hosszú és legalább 1,5 méter, de legfeljebb 3 méter széles,
kiterjedését a szélsõ tövektõl számított 0,75 méter távolság
(várható koronavetület) alapján kell számítani;

b) a 250 méter hosszúságot meghaladó sövényen
250 méterenként 1 db, legalább 2 méter széles átjárót kell
hagyni, ahol a kiterjedés az a) pont szerint értendõ;

c) a sövény kiterjedése nem haladhatja meg az érintett
parcella 5%-át;

d) a sövényt hosszanti oldalával a parcella szélével
érintkezõen kell telepíteni;

e) 12%-nál nagyobb lejtésû területen a sövénynek a lej-
tés irányára merõleges vetületi hossza nem lehet kevesebb,
mint a tényleges hossz 70%-a;

f) telepítésekor az utakat és gyalogösvényeket szaba-
don kell hagyni;

g) a telepítés során igazoltan hazai eredetû szaporító-
anyagot kell alkalmazni az erdészeti szaporítóanyagokról
szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet elõírásai szerint;

h) a telepítést 2–3 éves, iskolázott, ismételt visszamet-
széssel többszörösen elágaztatott cserjével kell meg-
valósítani;

i) a sövény telepítésében legalább három cserjefajt kell
alkalmazni, és egyik faj részaránya sem haladhatja meg a
70%-ot;

j) a sövénytelepítést – az alkalmazott pótlásokat is be-
leszámítva – úgy kell elvégezni, hogy biztosítva legyen az
elültetett cserjék legalább 90%-ának sikeres megmaradá-
sa, és azok akadálymentes továbbfejlõdése;

k) a sövénytelepítés során az alkalmazható sortáv nem
haladhatja meg az 1,2 métert, a tõtávolság pedig a
0,75 métert;

l) a sövénytelepítésre fagymentes idõszakban, a vege-
tációs idõszakon kívül kerülhet sor.

(4) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (8) bekezdé-
sének a) pontja szerinti idõszakban a telepített sövényben
megjelenõ, az 1. számú melléklet C. pontjában szereplõ in-
vazív cserje- és fafajok egyedeit eltávolítani, a telepített
sövényben az e fajokból megengedett invazív borítás leg-
feljebb 1% lehet.

7. §

(1) A 3. § (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontja sze-
rinti mezõvédõ fásítás esetén a kérelmezõnek rendelkeznie
kell:

a) legalább 3 hektár egybefüggõ szántó vagy gyep (rét,
legelõ) hasznosítású,

aa) az agrár-környezetgazdálkodási támogatási prog-
ramban részt vevõ területtel, vagy

ab) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel, valamint

b) az illetékes erdészeti hatóságnak az ügyfél nevére
szóló, az adott területre vonatkozó jogerõs telepítési enge-
délyével.

(2) A telepítés során az 1. számú melléklet A. és B. pont-
jaiban felsorolt cserje- és fafajok közül azokat a termõhe-
lyeknek megfelelõ, a tájegységben õshonos (termõ-
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hely-honos) fajokat lehet felhasználni, melyekrõl a terüle-
tileg érintett nemzeti park igazgatóság a kérelmezõ kérel-
mére jóváhagyó nyilatkozatot adott.

(3) A támogatásra jogosult köteles a mezõvédõ fásítást
az alábbiakban meghatározott követelmények szerint el-
végezni:

a) a fásítást legalább 250 m hosszú, legalább 6 m és leg-
feljebb 15 m széles egybefüggõ területen kell meg-
valósítani; a fásítás szélességét a szélsõ cserjetövektõl szá-
mított 0,7 m távolság (1,5 m várható koronavetület) alap-
ján kell számítani;

b) a 250 méter hosszúságot meghaladó fásításon
250 méterenként 1 db, legalább 2 méter széles átjárót kell
hagyni, ahol a kiterjedés az a) pont szerint értendõ;

c) a támogatással érintett egybefüggõ fásítás kiterjedé-
se a 0,5 ha-t nem érheti el;

d) a fásítást áttört szerkezetû, õshonos fa- és cserjefajok
alkalmazásával kell megvalósítani;

e) a fásítást az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló
1996. évi LIV. törvény és a végrehajtására kiadott
29/1997. (IV. 30.) FM rendelet elõírásaival összhangban,
az erdészeti hatóság által jóváhagyott telepítés-kivitelezési
tervnek megfelelõen kell elvégezni;

f) a telepítés során az erdészeti szaporítóanyagokról
szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet elõírásai szerint
igazoltan hazai eredetû szaporítóanyag használható fel;

g) a fásítást az alábbiak szerint kell elhelyezni:
ga) a parcella szélén,
gb) a fasornak a vegetációs idõszakban mért uralkodó

szélirányra vonatkozó teljes merõleges vetülete a fasor
tényleges hosszának 70%-át el kell érnie.

(4) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (8) bekezdé-
sének a) pontja szerinti idõszakban a fásításban megjele-
nõ, az 1. számú melléklet C. pontjában felsorolt invazív
cserje- és fafajok egyedeit eltávolítani, a telepített fásítás-
ban az e fajokból megengedett invazív borítás legfeljebb
1% lehet.

8. §

(1) A 3. § (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontja sze-
rinti füves mezsgye létesítése földhasználati intézkedés
esetén a kérelmezõnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár
egybefüggõ, szántó hasznosítású,

a) az agrár-környezetgazdálkodási támogatási prog-
ramban részt vevõ területtel, vagy

b) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében fog-
laltakra is figyelemmel.

(2) A támogatásra jogosult köteles
a) a füves mezsgyét minimum 4 méter szélességben, de

a parcella 10%-át meg nem haladó területen úgy kialakíta-
ni, hogy a füves mezsgye hossza megegyezzen a sövény
vagy a mezõvédõ fásítás hosszával,

b) a füves mezsgyét a 10. § (2) bekezdésében foglalt
gyeptelepítési követelmények szerint kialakítani.

(3) Az 5. § (8) bekezdésének a) pontja szerinti idõszak-
ban a támogatásra jogosult köteles a füves mezsgyét az
alábbiak szerint fenntartani:

a) a füves mezsgyén gyommentes állapotot kell bizto-
sítani, és

b) a füves mezsgye gyepfelszínének maradandó károsí-
tása nem megengedett.

9. §

(1) A 3. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti
ültetvények sorközgyepesítése esetén a kérelmezõnek ren-
delkeznie kell egybefüggõen legalább 0,5 hektár ültetvény
hasznosítású,

a) agrár-környezetgazdálkodási támogatási program-
ban részt vevõ területtel, vagy

b) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében fog-
laltakra is figyelemmel.

(2) A támogatásra jogosult köteles a sorközgyepesítést a
10. § (2) bekezdésében foglalt gyeptelepítési követelmé-
nyek szerint elvégezni.

(3) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (8) bekezdé-
sének a) pontja szerinti idõszakban a gyepfelszínt az aláb-
biak szerint fenntartani:

a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell biztosítani,
és

b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megengedett.

10. §

(1) A 3. § (1) bekezdése b) pontjának bc) alpontja sze-
rinti környezetvédelmi célú gyeptelepítés esetén a kérel-
mezõnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár egybefüggõ,
szántó hasznosítású területtel, amely

a) sérülékeny ivóvízbázisok védõterületén,
b) 12%-nál nagyobb lejtésû MePAR-ban lehatárolt te-

rületen,
c) árvíz sújtotta területen,
d) belvizes területen,
e) a Vásárhelyi Terv célterületén, vagy
f) kedvezõtlen adottságú területen

helyezkedik el.

(2) A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítést az
alábbiakban foglalt követelmények szerint elvégezni:

a) a gyeptelepítéshez legalább három fajból álló fû
magkeverékét kell használni, amely pillangós növény
magkeverékével együttesen is alkalmazható;

b) a telepítést gyeptelepítési terv alapján kell végrehaj-
tani;
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c) mûtrágya és szervestrágya alkalmazása vetéskor en-
gedélyezett, de a maximálisan a területre kivihetõ nitrogén
hatóanyag-tartalom nem haladhatja meg a 170 kg/hektárt.

(3) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (8) bekezdé-
sének a) pontjában szereplõ idõszakban a gyepfelszínt az
alábbiak szerint fenntartani:

a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell biztosíta-
ni, és

b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megengedett.

11. §

(1) A 3. § (1) bekezdése b) pontjának bd) alpontja sze-
rinti természetvédelmi célú gyeptelepítés esetén a kérel-
mezõnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár egybefüggõ,
szántó hasznosítású MTÉT területtel, az 5. § (2) bekezdé-
sében foglaltakra is figyelemmel.

(2) A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítést az
alábbiakban foglalt követelmények szerint elvégezni:

a) a gyeptelepítéshez legalább öt fajból álló fû magke-
verékét kell használni, amely pillangós növény magkeve-
rékével együttesen is alkalmazható;

b) a telepítést gyeptelepítési terv alapján kell végrehaj-
tani;

c) mûtrágya és szervestrágya alkalmazása vetéskor en-
gedélyezett, de a maximálisan a területre kivihetõ nitrogén
hatóanyag-tartalom nem haladhatja meg a 90 kg/hektárt.

(3) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (8) bekezdé-
sének a) pontjában szereplõ idõszakban a gyepfelszínt az
alábbiak szerint fenntartani:

a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell biztosíta-
ni, és

b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megengedett.

12. §

(1) A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rovarteleltetõ
bakhát létesítése esetén a kérelmezõnek rendelkeznie kell
legalább 1 hektár egybefüggõ, szántó hasznosítású,

a) az agrár-környezetgazdálkodási támogatási prog-
ramban részt vevõ területtel, vagy

b) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében fog-
laltakra is figyelemmel.

(2) A támogatásra jogosult köteles a bakhátat az aláb-
biak szerint kialakítani:

a) a bakhát mérete egybefüggõen legalább 250 méter
hosszú és legalább 2 méter széles;

b) a bakhát magassága 25–40 centiméter között lehet;
c) a bakhátat kétirányú összeszántással kell kialakítani;
d) a bakháton a 10. § (2) bekezdésben foglaltak szerint

gyeptelepítést kell elvégezni;
e) a bakhát kiterjedése nem érheti el az érintett parcella

területének 5%-át.

(3) A támogatásra jogosult köteles a rovarteleltetõ bak-
hátat az 5. § (8) bekezdésének a) pontja szerinti idõszak-
ban az alábbiak szerint fenntartani:

a) a bakháton gyommentes állapotot kell biztosítani;
b) a bakhát gyepfelszínének maradandó károsítása nem

megengedett.

13. §

(1) A 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti gyepterü-
let hasznosítása során alkalmazható természetes alapanya-
gú kerítés kialakítása esetében a támogatás feltétele, hogy
a kérelmezõnek rendelkeznie kell gyep (rét, legelõ) hasz-
nosítású,

a) agrár-környezetgazdálkodási támogatási program-
ban részt vevõ területtel, vagy

b) Natura 2000 területtel, az 5. § (2) bekezdésében fog-
laltakra is figyelemmel.

(2) A támogatásra jogosult köteles a kerítés kialakítása
során az alábbiakban foglalt követelmények szerint eljár-
ni:

a) a kerítés fõ szerkezeti elemei fa, nád, illetve vesszõ
alapanyagokból készülhetnek;

b) a kerítés magassága legalább 1,2 méter;
c) a tartóoszlopokat úgy kell elhelyezni, hogy az egy-

mástól való távolságuk ne haladja meg az 5 métert;
d) a kerítés töréspontjainál és azoknál a tartóoszlopok-

nál, ahol a talajtani adottságok miatt nem biztosított azok
állékonysága (pl. köves talaj, vízmosás), legalább minden
tizedik tartóoszlopot legalább két oldaláról kiegészítõ tá-
masztékkal kell megerõsíteni;

e) a kerítéssel körülhatárolt területre a gyalogos és gép-
jármûvel történõ bejutást biztosítani kell.

14. §

(1) A 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti természe-
tes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítése ese-
tében a támogatás feltétele, hogy a kérelmezõnek rendel-
keznie kell gyep (rét, legelõ), szántó, nádas, halastó hasz-
nosítású,

a) agrár-környezetgazdálkodási támogatási program-
ban részt vevõ területtel, vagy

b) Natura 2000 területtel kell rendelkeznie, az 5. §
(2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel.

(2) A természetes alapanyagú, engedélyezett madárvé-
delmi berendezések létesítése esetén a 2. számú melléklet-
ben foglalt elõírásoknak megfelelõen kell eljárni az aláb-
biak figyelembevételével:

a) a 2. számú mellékletben megadott mûszaki leírásnak
megfelelõ berendezések beszerezhetõk készen vagy annak
megfelelõen elkészíthetõk saját kivitelezésben;
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b) madárvédelmi berendezések védett természeti terü-
leten, illetve MTÉT területen való kihelyezéséhez a terüle-
tileg érintett nemzeti park igazgatóság elõzetes írásbeli
hozzájárulása szükséges;

c) a 2. számú mellékletben meghatározott „D” és „S” tí-
pusú fészekodúk, denevérodú, fészkelõsziget és T-ülõfa
kihelyezéséhez a területileg érintett nemzeti park igazga-
tóság írásos hozzájárulása szükséges.

15. §

A kérelmezõ nem jogosult támogatásra
a) a 3. § (1) bekezdése a) pontjának aa) és ab) alpontja

szerinti földhasználati intézkedés esetén azokon a parcel-
laszegélyeken, amellyel érintkezõ szomszédos parcella-
szegélyen megkezdett vagy befejezett sövénytelepítés, er-
dõsítés, fásítás, illetve ültetvénytelepítés található;

b) a 3. § (1) bekezdése b) pontjának ba) alpontja szerin-
ti földhasználati intézkedés esetén, ha a beruházással érin-
tett területre korábban már vettek igénybe támogatást az
5. § (1) bekezdése b) pontja szerinti programban füves
mezsgye telepítésére vonatkozóan;

c) a 3. § (2) bekezdése b) pontjában szereplõ madárvé-
delmi berendezések beszerzése esetén, ha a beruházással
érintett terület ültetvényként hasznosított, és az 5. § (1) be-
kezdése a) pontja szerinti támogatásban részesült.

Támogatási kérelem benyújtása

16. §

(1) Támogatási kérelmet egy példányban, a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által rendszeresített formanyomtatványon a kérelmezõ
lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH
kirendeltséghez lehet benyújtani.

(2) A támogatási kérelmet évente július 1. és július 31.
között lehet benyújtani azzal, hogy

a) a kérelmeket csak a tárgyévben május 15-ig benyúj-
tott egységes területalapú támogatás iránti kérelmen fel-
tüntetett parcellákra vonatkozóan lehet benyújtani;

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában, il-
letve bd) alpontjában szereplõ intézkedések esetében csak
2009. évben lehet támogatási kérelmet benyújtani.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 nap-

nál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolatot;
b) ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más sze-

mély jogával terhelt ingatlanon valósul meg, a használat
jogosságát igazoló okiratot, és a tulajdonos nyilatkozatát,
amely szerint a kérelmezõ jogosult a beruházást meg-
valósítani és az ingatlant az 5. § (8) bekezdésében szereplõ
idõszakok végéig használni;

c) sövény létesítése esetén a területileg érintett nemzeti
park igazgatóság 6. § (2) bekezdésében szereplõ jóváha-
gyó nyilatkozatát;

d) mezõvédõ fásítás esetén:
da) az erdészeti hatóság által kiadott telepítési enge-

délyt,
db) a területileg érintett nemzeti park igazgatóság 7. §

(2) bekezdésében szereplõ jóváhagyó nyilatkozatát;
e) a megvalósítás helyét ábrázoló MePAR egyedi

blokktérképet;
f) Natura 2000 terület esetén a területileg érintett nem-

zeti park igazgatóság 5. § (2) bekezdésében szereplõ nyi-
latkozatát;

g) környezetvédelmi célú gyeptelepítés esetén, ha az
árvíz sújtotta vagy belvizes területet érint, akkor a területi-
leg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság által
kiállított hatósági bizonyítványt a terület 2. § 9. pontjában,
illetve 10. pontjában foglaltak szerinti állapotára vonatko-
zóan;

h) a 3. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai szerinti intéz-
kedések esetében a gyeptelepítési tervet;

i) madárvédelmi berendezések beszerzése esetén a
14. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 14. § (2) bekez-
dés c) pontjában meghatározott elõzetes írásbeli hozzájá-
rulásokat;

j) amennyiben az igénylõ gazdasági társaság a hatályos
társasági szerzõdés másolatát.

(4) A támogatási kérelem nem foglalja magában a kifi-
zetési kérelmet.

(5) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtására
nyitva álló idõszakonként csak egy támogatási kérelmet
nyújthat be.

(6) A kérelmezõ egy támogatási kérelemben a 3. § (1) és
(2) bekezdéseiben szereplõ intézkedések közül több intéz-
kedésre is igényelhet támogatást.

A támogatási kérelem elbírálása

17. §

(1) A rendelkezésre álló keretösszegnek a 3. § (1) be-
kezdésében szereplõ földhasználati intézkedések és a 3. §
(2) bekezdésében szereplõ eszközbeszerzési intézkedések
közötti megosztásának arányát az irányító hatóság közle-
ményben teszi közzé.

(2) A benyújtott támogatási kérelmek intézkedésenként
külön megállapított rangsor alapján kerülnek elbírálás-
ra – a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a 3. §
(1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában szereplõ intéz-
kedés kivételével, mivel az a 3. § (1) bekezdés a) pontjá-
nak aa) alpontjában vagy ab) alpontjában szereplõ intéz-
kedéssel együtt kerül elbírálásra.
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(3) Amennyiben a támogatási kérelemben szereplõ in-
tézkedéshez kapcsolódó egyes parcellák környezeti érzé-
kenysége eltérõ, úgy a bírálat során a terület nagyságával
súlyozott mérték kerül figyelembevételre.

(4) A pontrendszer részletes szabályait a 3. számú mel-
léklet tartalmazza. Azt a minimális pontszámot, amelytõl
e rendelet alapján támogatás adható, az irányító hatóság
közleményben teszi közzé.

Kifizetési kérelem benyújtása

18. §

(1) A kifizetési kérelmet egy példányban az MVH hon-
lapján közzétett formanyomtatványon, a kérelmezõ lakhe-
lye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH kiren-
deltséghez lehet benyújtani.

(2) A kifizetési kérelmet be lehet nyújtani:
a) a 3. § (1) bekezdésében felsorolt földhasználati in-

tézkedések esetén minden évben az egységes területalapú
támogatás iránti kérelemmel egyidejûleg, legkésõbb a tá-
mogatási határozat jogerõre emelkedését követõ második
naptári évben;

b) a 3. § (2) bekezdésében felsorolt eszközbeszerzések
esetén évente:

ba) április 1.–május 15. között, valamint
bb) szeptember 15.–október 30. között,

legkésõbb a támogatási határozat jogerõre emelkedését
követõ naptári évben.

(3) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
a) a beruházás megvalósulását igazoló tételes bizony-

latokról készített számlaösszesítõt, valamint
b) a megvalósított beruházást ábrázoló egyedi blokk-

térképet, az összes, a támogatási kérelemben szereplõ par-
cellának és a megvalósított egyes beruházások helyének
megjelölésével, valamint a 3. § (2) bekezdésének b) pontja
szerinti beruházások helyének Egységes Országos Vetüle-
ti Rendszerben legalább 3–5 méter pontossággal megadott
koordinátáinak feltüntetésével.

A támogatás folyósítása

19. §

(1) A támogatás a jogcímre vonatkozó helyszíni ellenõr-
zések lefolytatása után egy összegben kerül folyósításra.

(2) Az MVH a 3. § (1) bekezdésében szereplõ földhasz-
nálati intézkedések esetében a kifizetési kérelem adatait a
MePAR rendelet szerinti adatbázis adataival összeveti, és
a kimutatott túligénylések esetén az érintett földhasználó-
kat a túligénylés tisztázására szólítja fel.

(3) A támogatás elszámolásának alapját a támogatásra
jogosult által benyújtott számlaösszesítõk képezik.

Ellenõrzés

20. §

A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások
teljesítését az MVH külön megállapodás alapján az illeté-
kes szakhatóságok bevonásával évente ellenõrzi.

Jogkövetkezmények

21. §

(1) Ha a támogatásra jogosult a 6. § (2) és (3) bekezdésé-
ben, a 7. § (2) és (3) bekezdésében, a 8. § (2) bekezdésé-
ben, a 9. § (2) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében, a
11. § (2) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésében, a 13. §
(2) bekezdésében, valamint a 14. § (2) bekezdésében fog-
laltakat megszegi, akkor:

a) részleges teljesítés esetén a támogatás 30%-át köte-
les a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint visszafizetni;

b) nem teljesítés esetén a támogatás egészét köteles a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó sza-
bályok szerint visszafizetni.

(2) Ha a támogatásra jogosult az 5. § (5) bekezdésében,
(6) bekezdésében, illetve (7) bekezdésében meghatározott
kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást jóváhagyó
határozatot vissza kell vonni.

(3) Ha a támogatásra jogosult az 5. § (8) bekezdésé-
ben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget,
akkor a támogatás 75%-át köteles a jogosulatlannul
igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok sze-
rint visszafizetni.

(4) Amennyiben a támogatásra jogosult az 5. § (8) be-
kezdése a) pontjában szereplõ idõszak alatt a 6. § (4) be-
kezdésében, a 7. § (4) bekezdésében, a 8. § (3) bekezdésé-
ben, a 9. § (3) bekezdésében, a 10. § (3) bekezdésében, a
11. § (3) bekezdésében, valamint a 12. § (3) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a tá-
mogatás 15%-át köteles a jogosulatlanul igénybe vett tá-
mogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(5) Amennyiben a 3. § (1) bekezdésének a) pontja,
b) pontjának ba) alpontja és c) pontja szerinti beruházással
érintett területek agrár-környezetgazdálkodási támogatási
programban is támogatást nyertek, úgy annak a terület-
résznek, amelyen a beruházás megvalósult, az agrár-kör-
nyezetgazdálkodási támogatásra való jogosultsága
megszûnik, a támogatásra jogosultat azonban támogatás-
visszafizetési kötelezettség nem terheli.
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Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Külön jogszabályban megállapított, e rendelet 5. §
(1) bekezdésének a) pontjában szereplõ agrár-környezetgaz-
dálkodási intézkedés „Környezetvédelmi célú földhasználat-
váltás”, illetve „Természetvédelmi célú földhasználatváltás”
célprogramjainak keretein belül támogatás csak akkor vehetõ
igénybe, ha a kérelmezõ a támogatással érintett területre vo-
natkozóan e rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjának bc) vagy
bd) alpontjaiban meghatározott intézkedésekre vonatkozóan
támogatási kérelmet nyújtott be.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

23. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 41. cikkének végrehajtásá-
hoz szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Telepíthetõ, illetve invazív
cserje- és fafajok

A. Fásításokban és sövényekben
telepíthetõ cserjefajok

Acer tataricum – tatár juhar
Amelanchier ovalis – fanyarka1

Amygdalus nana – törpe mandula
Cerasus fruticosa – csepleszmeggy
Cerasus mahaleb – sajmeggy
Colutea arborescens – pukkanó dudafürt
Cornus mas – húsos som
Cornus sanguinea – veresgyûrû som
Corylus avellana – közönséges mogyoró
Cotinus coggygria – cserszömörce
Cotoneaster integerrimus – szirti madárbirs1

Cotoneaster tomentosus – molyhos madárbirs1

Cotoneaster niger – fekete madárbirs1

Crataegus laevigata – cseregalagonya1

Crataegus monogyna – egybibés galagonya1

1 Almatermésû ültetvények mentén nem támogatható.

Euonymus europaeus – csíkos kecskerágó

Euonymus verrucosus – bibircses kecskerágó
Frangula alnus – kutyabenge
Juniperus communis – közönséges boróka
Ligustrum vulgare – vesszõs fagyal
Padus avium – zselnicemeggy
Rhamnus catharticus – varjútövis benge
Salix triandra – mandulalevelû fûz
Salix purpurea – bíborfûz
Salix viminalis – kosárkötõ fûz
Salix elaeagnos – parti fûz
Salix rosmarinifolia – serevényfûz
Salix caprea – kecsekefûz
Salix cinerea – rekettyefûz
Salix aurita – füles fûz
Sambucus nigra – fekete bodza
Sambucus racemosa – fürtös bodza
Sarothamnus scoparius – seprõzanót
Spiraea salicifolia – fûzlevelû gyöngyvesszõ
Spiraea media – szirti gyöngyvesszõ
Taxus baccata – tiszafa
Viburnum lantana – ostorménbangita
Viburnum opulus – kányabangita

B. Fásításokban telepíthetõ fafajok

Acer campestre – mezei juhar
Acer platanoides – korai juhar
Acer pseudoplatanus – hegyi juhar
Acer tataricum – tatár juhar
Alnus glutinosa – mézgás éger
Alnus incana – hamvas éger
Betula pendula – bibircses nyír
Betula pubescens – szõrös nyír
Carpinus betulus – gyertyán
Cerasus avium – madárcseresznye
Fagus sylvatica – bükk
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica – magyar kõris
Fraxinus excelsior – magas kõris
Fraxinus ornus – virágos kõris
Malus sylvestris – vadalma
Populus alba – fehérnyár
Populus x canescens – szürkenyár
Populus nigra – feketenyár
Populus tremula – rezgõnyár
Pyrus pyraster – vadkörte
Quercus cerris – cser
Quercus petraea – kocsánytalan tölgy
Quercus pubescens (Q. virgiliana) – molyhos tölgy
Quercus robur – kocsányos tölgy
Salix alba – fehér fûz
Salix fragilis – törékeny fûz
Sorbus aria – lisztes berkenye
Sorbus aucuparia – madárberkenye
Sorbus semiincisa – budai berkenye
Sorbus torminalis – barkócaberkenye

2008/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2509



2510 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/51. szám

Tilia cordata – kislevelû hárs
Tilia platyphyllos – nagylevelû hárs
Tilia tomentosa – ezüst hárs
Ulmus glabra – hegyi szil
Ulmus laevis – vénic szil
Ulmus minor – mezei szil
Ulmus procera – érdeslevelû mezei szil

C. Invazív cserje- és fafajok

Acer negundo – zöld juhar
Ailanthus altissima – bálványfa

Amorpha fruticosa – gyalogakác
Celtis occidentalis – nyugati ostorfa
Elaeagnus angustifolia – keskenylevelû ezüstfa
Fraxinus americana – amerikai (fehér) kõris
Fraxinus pennsylvanica – amerikai (vörös) kõris
Lycium barbarum – ördögcérna
Prunus serotina (Padus serotina) – kései meggy
Pinus nigra – fekete fenyõ
Pinus silvestris – erdei fenyõ
Robinia pseudoacacia – fehér akác
Syringa vulgaris – közönséges orgona
Tamarix gallica – francia tamariska
Tamarix ramosissima – ogyesszai tamariska

2. számú melléklet a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Természetes alapanyagú, engedélyezett
(fa, nád vesszõ) madárvédelmi berendezések mezõgazdasági területen

A. Madárvédelmi berendezések kihelyezése

Berendezés Típus Védett fajok Kihelyezés
Támogatott
mennyiség
(min–max)

Támogatási érték
(eurónak megfelelõ

forintösszeg/db)

mesterséges
fészekodú

A kék cinege, barátcinege erdõközeli ültetvény fái, erdõ-
sáv, erdõfolt, erdõszél

2–10 db/ha 12

B széncinege, mezei veréb, házi
veréb, örvös légykapó

ültetvény fái, fa, fasor, facso-
port, erdõsáv, erdõfolt, erdõ-
szél

2–20 db/ha 16

C házi rozsdafarkú, kerti rozsda-
farkú, barázdabillegetõ, szür-
ke légykapó

nyíltabb helyek fái, magasabb
kerítés és kõfal

2–6 db/ha 12

D szalakóta, búbosbanka, sere-
gély, füleskuvik

nagyobb fa, fasor, facsoport,
erdõsáv, erdõfolt szélsõ ma-
gas fái, oszlop

1–2 db/ha 24

S vörös vércse, kék vércse,
erdei fülesbagoly, csóka

magasabb fa, fasor, facsoport,
erdõsáv, erdõfolt magas fái

2–20 db/
100 fm

40

kuvik idõsebb ültetvény, fasor, fa-
csoport, erdõsáv, erdõfolt fái

0,5–1 db/ha 24

fasor, facsoport, erdõsáv, er-
dõfolt öreg fái

1–2 db/ha

tõkés réce, barátréce, cigány-
réce

halastavak partmenti növény-
zete és szegélyei, nádasok,
növényzettel borított szigetek

1–4 db/ha 32

mesterséges
fészkelõsziget

csér küszvágó csér, dankasirály halastavak nyílt vízfelületei 0,5–2 db/ha 60

szer-
kõ

fattyúszerkõ halastavak nyílt vízfelületei 0,5–2 db/ha 60

mesterséges
denevérodú

– denevérfajok magasabb fa, fasor, facsoport,
erdõsáv, erdõfolt magas fái,
magasabb épületek fala

2–5 db/ha 16

T-ülõfa – ölyvek, vércsék, rovarevõ
vártamadarak

nagyobb, nyílt szántó-
és gyepterületek

0,5–2 db/ha 16



B. Madárvédelmi berendezések mûszaki leírása

A berendezések fõ szerkezeti elemei fa, nád, illetve vesszõ alapanyagokból készülhetnek

Típus
Alapterület
(belsõ min.)

Mélység
(berepülõ

nyílás aljától)

Berepülõ nyílás
(átmérõ �, magas-
ság × szélesség)

Kihelyezés
magassága

Fészekanyag
elhelyezése

Kihelyezés módja

A 10 × 10 cm 16–18 cm 2,6–2,8 cm � 1,5–2 m – faágra függesztve, fatörzsre
rögzítve

B 12 × 12 cm 16–20 cm 3,2–3,4 cm � 1,5–8 m – faágra függesztve, fatörzsre
vagy kerítésoszlopra rögzítve

C 12 × 12 cm 8–12 cm 8–10 × 12 cm 2–5 m – épület falára, fatörzsre vagy
kerítésoszlopra rögzítve

D 20 × 20 cm 35–40 cm 5,5–6,0 cm � 2–8 m – fatörzsre vagy fa telefonosz-
lopra rögzítve, épület falára

S 25 × 25 cm 10–15 cm 15–20 ×
25 cm

4–15 m 5 cm gyöngy-
kavics vagy
mulcs

élõ fatörzsre vagy fa telefon-
oszlopra rögzítve

120 × 30 cm henger alakú 6,8–7,0 cm � 2–5 3 cm fûrész-
por

fa oldalágára függesztve

100 × 50 cm 25 cm 15 × 15 cm 2–15 m 3 cm fûrész-
por

épületek padlása, tetõszerke-
zete

30 × 30 cm 0 cm 30 × 30 cm 0,2–0,5 m nád partmenti növényzet, nádas,
növényzettel borított szigetek

csér 200 × 300 cm 15 cm – 0,1–0,2 m 5 cm murva
és kavics

cölöpök tetejére erõsítve,
parttól 100, illetve nádastól
50 méterre

szerkõ 200 × 300 cm 15 cm – 0,1–0,2 m 5 cm nádpalló cölöpök tetejére erõsítve,
parttól 100, illetve nádastól
50 méterre

denevér 25 cm × 8 cm 0 cm 2,0 × 6,0 cm 2–6 m – fatörzsre vagy oszlopra rög-
zítve, épület falára

T-ülõfa 5–6 cm vastag és 2,5–3 méter hosszú rúd vagy oszlop, tetején keresztben
0,5–0,6 m hosszú és kissé vékonyabb vízszintes farúd

talajba ásva vagy ütve, nyílt
szántóföldi részeken, fátlan
szegélyeken

3. számú melléklet a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Támogatási kérelmek részletes pontrendszere

Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Értékeléshez
rendelhetõ

maximális pontszám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Földhasználati támogatások esetén

A terület környezeti érzékenysége
(MePAR lehatárolás alapján)

Natura 2000 terület 12

nitrátérzékeny 10

sérülékeny ivóvízbázis 10

12%-nál nagyobb lejtésû 10

Duna-Tisza közi homokhátság területe 3
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Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja
Értékeléshez
rendelhetõ

maximális pontszám

Vállalni kívánt önálló intézkedés (célprogram)
rangsora

sorközgyepesítés 5

bakhát 10

mezõvédõ fásítás 15

sövénytelepítés 15

gyeptelepítés 25

Egyéb szempontok Füves mezsgye létesítése sövénytelepítéssel,
illetve mezõvédõ fásítással együtt

5

Sövénytelepítés és mezõvédõ fásítás együttes
elvégzése esetén

5

Eszközbeszerzés esetén

AKG-ban vállat célprogram szintje (amennyiben
több célprogramban vesz részt a kérelmet be-
nyújtó, úgy a legmagasabb szintû kerül értéke-
lésre)

tanyás gazdálkodás 10

integrált gazdálkodás 10

ökológiai gazdálkodás 20

zonális természet-, talaj- és vízvédelmi célú gaz-
dálkodás

30

Beszerezni kívánt eszközök rangsora kerítés 30

madárvédelmi berendezés 40

Szakmai szempontok összesen: 70 pont

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

Hátrányos helyzetû terület (EMVA általános ren-
delet szerinti)

a hátrányos helyzetû területen elhelyezkedõ tele-
pülés határában tervezett beruházás

6

egyéb település határában tervezett beruházás 0

Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület
[a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átla-
got jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet alapján]

a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szem-
pontból elmaradott település határában tervezett
beruházás

4

az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meg-
haladó munkanélküliségû település határában
tervezett beruházás

4

Mezõgazdasági foglalkoztatottak aránya a tervezett beruházással érintett településen eléri
vagy meghaladja az országos átlagot a KSH ada-
tai szerint

8

a tervezett beruházással érintett településen nem
éri el az országos átlagot a KSH adatai szerint

0

Térségi fenntarthatóság vizsgálata a kérelmezõ lakhelye, illetve székhelye szerinti
település határában tervezett beruházás

8

a kérelmezõ lakhelye, illetve székhelye szerinti
településsel szomszédos település határában ter-
vezett beruházás

5

egyéb helyen tervezett beruházás 0

Horizontális szempontok összesen: 30 pont

Összesen: 100 pont
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

34/2008. (III. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az öntözés, a melioráció és a területi

vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi
létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja hozzájárulni a mezõgazdasági víz-
gazdálkodás területén a környezetkímélõ, víz és energiata-
karékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét
javító meliorációs, és a felszíni és felszín alatti vizek jó ál-
lapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást szolgáló me-
zõgazdasági üzemi és közösségi beruházások megvalósí-
tásához.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) fizikai blokk: a Mezõgazdasági Parcella Azonosító

Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet
(a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontja szerinti
lehatárolt földfelszín;

b) mezõgazdasági parcella: a MePAR rendelet
1. §-ának e) pontja szerinti földterület;

c) Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot: az
egyszerûsített terület alapú támogatások és a vidékfejlesz-
tési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõ-
gazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gaz-
dálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározá-
sáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 1. számú mellék-
lete szerinti elõírások összessége;

d) vízgazdálkodási társulat: a vízgazdálkodásról szóló
1995. év LVII. törvény 34. §-ában meghatározott társulat;

e) melioráció: minden olyan tartós és lényeges hatású
beavatkozás, amely a földhasználat igényeivel összhang-

ban és a környezet- és természetvédelem követelményei-
nek megfelelõen kedvezõen módosítja a termõhelyi adott-
ságokat;

f) vízilétesítmény: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 1. számú mellékletének 26. pontjában meg-
határozott létesítmény;

g) mezõgazdasági célú víz: minden mezõgazdasági
hasznosítású víz;

h) ügyfél: az a vízgazdálkodási társulat, önkormányzat,
mezõgazdasági termelõ, TÉSZ, termelõi csoport, aki-
nek/amelynek a tulajdonában, használatában, kezelésében
külterületi vízilétesítmény és infrastruktúra van;

i) közösségi beruházás: több termelõ érdekét szolgáló
beruházás;

j) közösségi létesítmény: több termelõ érdekeit szolgáló
létesítmény;

k) talajvédelmi terv: a termõföld védelmérõl szóló
2007. évi CXXIX. törvény szerint;

l) mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 3. § 12. pontjában meghatározott termelõ, valamint a
termelõk által saját öntözési szolgáltatási igényeik kielégí-
tésére létrehozott gazdasági társaság.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §

E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehe-
tõ igénybe az alábbi célterületeken történõ, az 1. számú
mellékletben meghatározott tevékenységek megvalósítá-
sához:

a) vízkárelhárításra, belvízrendezésre, a vízrendezés
közösségi beruházásaira, ennek keretében a külterületi
vízkárok megelõzésére, csökkentésére, valamint a közcélú
mûvek (közösségi létesítmények) belterületi szakaszaira,
ha azok a külterületi beruházással összefüggésben valósul-
nak meg és hatással vannak a külterületi vízkárok megelõ-
zésére, csökkentésére; továbbá a mezõgazdasági termelés
biztonsága érdekében, a vizek és vizes élõhelyek jó ökoló-
giai állapotának elérését és megõrzését figyelembe véve,
mezõgazdasági célú vizek és vízi-létesítmények létrehozá-
sára, fejlesztésére, felújítására, különös tekintettel a víz-
hiány kezelésére;

b) az öntözés mezõgazdasági üzemi és közösségi léte-
sítményeinek fejlesztésére, ennek keretében:

ba) üzemen belüli, építéssel együttjáró, környezetkí-
mélõ, víz- és energiatakarékos öntözõtelepek létrehozásá-
ra, illetve felújítására; a termõföld öntözéséhez, a vízszál-
lítást, a vízszétosztást és a vízkormányzást biztosító új vízi
berendezések és létesítmények létrehozására, meglévõk
felújítására; az üzemen belüli öntözés-fejlesztési beruhá-
zásoknál az öntözendõ területen megvalósított beruházás
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és az azon kívül létesített vízkivételi mû, a nyomóvezeték,
a szivattyútelep, és a víztározó korszerûsítése, építése is az
elszámolható költségek közé tartozik,

bb) öntözés-fejlesztés közösségi beruházásaira az ön-
tözõtelepen kívül; közösségi öntözés-fejlesztés céljait
szolgáló, öntözõvíz-szolgáltató mû/mûvek létrehozására,
felújítására; a termõföld víz- és energiatakarékos öntözé-
séhez, a szállítást, a szétosztást és a kormányzást biztosító
új vízi berendezések és létesítmények létrehozására, meg-
lévõk felújítására;

c) a melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi lé-
tesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében:

ca) az üzemen belüli meliorációs beruházásokra; a me-
zõgazdasági területek víz- és szélerózió elleni védelmére,
a területrendezést, a talaj vízháztartásának javítását célzó
meliorációs és talajvédelmi beavatkozások elvégzésére,
létesítmények építésére, és felújítására,

cb) a melioráció közösségi létesítményeinek fejleszté-
sére; több termelõ összefogásával alakult gazdasági társa-
ság által megvalósítandó, mûvenként több gazdálkodó te-
rületét érintõ, és több gazdálkodó meliorációs céljait szol-
gáló vízháztartást szabályozó, valamint területrendezést
szolgáló, meliorációs és talajvédelmi létesítmények építé-
sére, felújítására.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) A 3. § a) pontjában meghatározott célterületre irá-
nyuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe

a) külterületi vizek felett tulajdonosi, használati vagy
üzemeltetési jogot gyakorló települési önkormányzat,

b) külterületi vizek tulajdonjogával rendelkezõ telepü-
lési önkormányzat,

c) vízgazdálkodási társulat.

(2) Támogatás a 3. § a) pontban meghatározott célterü-
let kivételével nem vehetõ igénybe olyan beruházásra,
amely erdõterületen valósul meg.

(3) A 3. § ba) és ca) pontjaiban meghatározott célterü-
letre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe

a) a mezõgazdasági termelõ, ha
aa) a mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a

4 európai méretegységet (EUME), és
ab) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztá-

lyozási rendszerérõl szóló TEÁOR’ 08 szerinti 01.1–01.5
tevékenységet végez;

b) termelõi csoport;
c) TÉSZ.

(4) A 3. § bb) pontjában meghatározott célterületre irá-
nyuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:

a) a mezõgazdasági termelõ, ha
aa) a mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a

4 európai méretegységet (EUME), és

ab) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztá-
lyozási rendszerérõl szóló TEÁOR’ 08 szerinti 01.1–01.5
tevékenységet végez;

b) a nonprofit gazdasági társaság [az 1. számú mellék-
let B) II) 2.2 célterületen belül a 10. pont szerint];

c) a vízgazdálkodási társulat [az 1. számú melléklet
B) II) 2.2 célterületen belül a 10. pont szerint].

(5) A 3. § cb) pontjában meghatározott célterületre irá-
nyuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:

a) a nonprofit gazdasági társaság [az 1. számú mellék-
let C) II) 3.2 célterület];

b) termelõi csoport [az 1. számú melléklet C) II)
3.2 célterület];

c) TÉSZ [az 1. számú melléklet C) II) 3.2 célterület]

(6) A termelõi csoport és a nonprofit gazdasági társaság
ügyfél esetén tagjai a beruházással érintett földrészletek
tulajdonjogával vagy legalább 5 évre írásban megkötött
haszonbérleti szerzõdés alapján a haszonbérleti jogával
rendelkezzenek.

(7) A (3) és (4) bekezdés aa) pontjában meghatározott
feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az
ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem be-
nyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállalja, hogy leg-
késõbb a beruházás befejezését követõ elsõ teljes naptári
évben megfelel a (3) és a (4) bekezdés aa) pontjában meg-
határozott feltételeknek.

(8) A támogatás irányultsága:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterületre irá-
nyuló tevékenység akkor támogatható, ha a beruházás a
1. számú melléklet A) 1. célterület alcímben felsoroltak
megvalósítására, vagy korszerûsítésére irányul;

b) a 3. § b) pontjában meghatározott célterületre irá-
nyuló tevékenység akkor támogatható, ha a beruházás a
1. számú melléklet B) 2. célterület alcímben felsoroltak
megvalósítására, vagy korszerûsítésére irányul;

c) a 3. § c) pontjában meghatározott célterületre irányu-
ló tevékenység akkor támogatható, ha a beruházás a 1. szá-
mú melléklet C) 3. célterület alcímben felsoroltak megva-
lósítására, vagy korszerûsítésére irányul.

(9) Ha az ügyfél vízgazdálkodási társulat, akkor a beru-
házás megvalósításának helyére a Vhr. 23. §-ának (1) be-
kezdés d) pontjában meghatározott feltétel teljesítése
szempontjából a vízgazdálkodási társulat tagjának tulajdo-
nában vagy használatában lévõ földrészlet is figyelembe
vehetõ, a tulajdonosok vagy földhasználók hozzájárulá-
sával.

(10) A nonprofit gazdasági társaságra a cégjegyzékbe
történõ bejegyzésig a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény 15–16. §-ának rendelkezései (elõtársaság)
az irányadók.
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(11) Elõtársaság esetén a cégjegyzékbe történõ bejegy-
zés hiteles másolatát-a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban MVH) értesítésére – a kérelem
befogadásáig kell benyújtani az MVH-hoz.

Kötelezettségek

5. §

(1) A 3. § b)–c) pontjaiban meghatározott célterületre
irányuló tevékenység esetén az ügyfél köteles a beruházás-
sal érintett terület határainak azonosíthatóságáról az üze-
meltetési kötelezettség idõszaka alatt gondoskodni.

(2) A 3. §-ban meghatározott célterületekre irányuló te-
vékenységek esetén az üzemeltetési kötelezettség az utol-
só kifizetési kérelem benyújtásától számított öt év.

Az ügyfél köteles a 3. § b)–c) pontjaiban meghatározott
célterületen a tevékenységet a külön jogszabály szerinti
hatósági engedélyben foglaltak szerint végrehajtani.

(3) Az ügyfél vagy az ügyfél alkalmazásában álló és ál-
tala kijelölt személy köteles az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program keretében, e célterület tárgyában szerve-
zett kötelezõ képzésen részt venni az utolsó kifizetési ké-
relem benyújtása elõtt.

A támogatás mértéke

6. §

(1) E rendelet alapján igényelhetõ támogatás összege tá-
mogatási kérelem benyújtási idõszakonként:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterületekre irá-
nyuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 euró-
nak megfelelõ forint, de legfeljebb 735 000 eurónak meg-
felelõ forint;

b) a 3. § ba) pontjában meghatározott célterületekre irá-
nyuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eurónak
megfelelõ forint, de legfeljebb 735 000 eurónak megfelelõ
forint, az alábbi kitétellel:

ba) szántóföldi zöldségtermesztés esetében legfeljebb
4000 eurónak megfelelõ forint/ha,

bb) hajtatásos termesztés és ültetvény esetében legfel-
jebb 8000 eurónak megfelelõ forint/ha,

bc) szántóföldi lineár és körforgó berendezések te-
lepítése esetében legfeljebb 6000 eurónak megfelelõ fo-
rint/ha,

bd) konzolos esõztetõ berendezések telepítése esetében
legfeljebb 2000 eurónak megfelelõ forint/ha;

c) a 3. § bb) pontjában meghatározott célterületekre irá-
nyuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 euró-
nak megfelelõ forint, de legfeljebb 735 000 eurónak meg-
felelõ forint;

d) a 3. § c) pontjában meghatározott célterületekre irá-
nyuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 euró-
nak megfelelõ forint, de legfeljebb 735 000 eurónak meg-
felelõ forint.

(2) E rendelet alapján igényelhetõ támogatás mértéke:
a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterületekre irá-

nyuló mûvelet esetén az elszámolható kiadások 70%-a;
b) a 3. § ba) pontjában meghatározott célterületekre

irányuló tevékenység esetén a beruházás összes elszámol-
ható kiadásának

ba) 40%-a,
bb) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ,

vagy a beruházás kedvezõtlen adottságú vagy NATURA
2000 területen valósul meg,

bc) 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ,
és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 terü-
leten valósul meg;

c) a 3. § bb) pontjában meghatározott célterületekre irá-
nyuló tevékenység esetén az elszámolható kiadások
70%-a;

d) a 3. § ca) pontjában meghatározott célterületekre irá-
nyuló tevékenység esetén a beruházás összes elszámolható
kiadásának

da) 40%-a,
db) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ,

vagy a beruházás kedvezõtlen adottságú vagy NATURA
2000 területen valósul meg,

dc) 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ,
és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 terü-
leten valósul meg;

e) a 3. § cb) pontjában meghatározott célterületekre irá-
nyuló tevékenység esetén az elszámolható kiadások
70%-a.

(3) A 3. §-ban meghatározott tevékenységekhez kap-
csolódó támogatások nettó elszámolható kiadásai nem ha-
ladhatják meg a 1. számú mellékletben részletezett támo-
gatható tevékenységek elszámolható kiadásait.

(4) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadás a
fejlesztéssel kapcsolatban felmerült, a Vhr. 31. §-ban meg-
határozottak szerinti egyéb elszámolható kiadás.

(5) E rendelet alkalmazásában az egyes elszámolható
kiadások nem haladhatják meg a Gépkatalógus és az épí-
tésügyi normagyûjteményben (ÉNGY) szereplõ referen-
ciaárakat.

A támogatási kérelem benyújtása

7. §

(1) A támogatási kérelmet a 2008. évben március 28-tól
május 2-ig, 2009-tõl évente szeptember 1-jétõl október
1-jéig lehet benyújtani az MVH-hoz.
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a) A 3. § ba) és bb) pontjában meghatározott célterület
esetén a támogatási kérelem benyújtására 2008. október 1.
és november 1. között külön lehetõség biztosított.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a 15 millió
forint vagy azt meghaladó támogatási igényû kérelem ese-
tén a jogcímre vonatkozó Irányító Hatósági közleményben
meghatározott tartalommal az üzleti tervet.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az alábbi
okiratok hiteles másolatát:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterület esetén,
új vízilétesítmény létrehozása vagy a meglévõ vízilétesít-
ményre kiadott jogerõs üzemeltetési engedélyben megha-
tározott paraméterek megváltoztatása esetében a jogerõs
létesítési vízjogi engedélyt, meglévõ vízilétesítményre ki-
adott jogerõs üzemelési engedélyben meghatározott para-
méterekre történõ felújítás, rekonstrukció esetében a jog-
erõs üzemelési vízjogi engedélyt;

b) a 3. § b)–c) pontjában meghatározott célterületen
megvalósuló tevékenység esetén a talajvédelmi tervet, en-
nek hiányában az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely sze-
rint talajvédelmi szempontból nincs kizáró ok a beruházás
megvalósítását illetõen, majd az elsõ kifizetési kérelem
benyújtásával egyidõben a talajvédelmi terv hiteles má-
solatát;

c) elõtervet vagy engedélyezési tervet vagy kiviteli
tervet.

(4) A 3. § ba) és bb) alpontokban megjelölt célterületek-
re kérelmet benyújtó ügyfél esetében a támogatási kére-
lemhez csatolni kell a jogerõs létesítési vízjogi engedély
hiteles másolatát, ennek hiányában az eljáró hatóság támo-
gató nyilatkozatát a vízkészletek rendelkezésre állását ille-
tõen, majd az elsõ kifizetési kérelem benyújtásával
egyidõben a jogerõs létesítési vízjogi engedély hiteles má-
solatát.

(5) A 3. § c) alpontban megjelölt célterületre – víziléte-
sítmények esetén – a kérelmet benyújtó ügyfél esetében a
támogatási kérelemhez csatolni kell a jogerõs létesítési
vízjogi engedély hiteles másolatát, ennek hiányában az el-
járó hatóság támogató nyilatkozatát a felesleges vizek be-
fogadását illetõen, majd az elsõ kifizetési kérelem benyúj-
tásával egyidejûleg a jogerõs létesítési vízjogi engedély
hiteles másolatát.

(6) E jogcím tekintetében, egy ügyfél egy támogatási
kérelem benyújtási idõszakban egy támogatási kérelmet
nyújthat be.

(7) Azonos fizikai területre egy célterületen belül nem
nyújtható be újabb támogatási kérelem 2007–2013 között.
Ez alól kivétel a 3. § a) célterület, azzal a feltétellel, hogy a
korábban elvégzett fejlesztéstõl/felújítástól eltérõ beruhá-
zást kíván megvalósítani.

A támogatási kérelem elbírálása

8. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH, e rendeletben meg-
határozott feltételek szerint bírálja el, és a 3. számú mellék-
letben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett
értékeléssel, valamint a mezõgazdasági, agrár-vidékfej-
lesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb in-
tézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja
szerinti rangsor állításával döntést hoz.

(2) E jogcím tekintetében célterületenként, több megva-
lósítási hely esetén a 3. számú mellékletben szereplõ pon-
tozás alapján akkor adható pont, ha mindegyik megvalósí-
tási hely megfelel a pontozási kritériumban leírtaknak.

Kifizetési kérelem

9. §

A kifizetési kérelmet
a) a 2008. évben november 1–30.,
b) a 2009. évtõl kezdõdõen évente
ba) július 1–31.,
bb) november 1–30.

közötti idõszakokban lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
a) a 3. § a)–b) pontjaiban meghatározott célterületen

megvalósuló tevékenység esetén a jogerõs üzemeltetési
vízjogi engedély hiteles másolatát;

b) az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésen való részvé-
telrõl szóló igazolást.

Jogkövetkezmények

10. §

(1) Ha az ügyfél a 4. § (7) bekezdésében foglalt nyilat-
kozata ellenére a beruházás befejezését követõ elsõ teljes
naptári évben nem felel meg a 4. § (3) és (4) bekezdés
aa) pontjában foglalt feltételnek, akkor köteles a már fel-
vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett tá-
mogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az
ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik.

(2) Ha az ügyfél az 5. § (1) bekezdésben, illetve az 5. §
(2) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségét
megszegi, akkor köteles a már felvett támogatási összeget
a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó sza-
bályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz
való joga megszûnik.
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(3) Ha az ügyfél a 5. § (3) bekezdésében meghatározott
képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási
összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatá-
si határozat kézhezvételét követõ 30. nap és az utolsó kifi-
zetési kérelem benyújtására megjelölt idõszak elsõ napját
megelõzõ 30. nap között nem volt képzés.

(4) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vál-
lalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az
üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt, úgy köteles
– hiányzó foglalkoztatottanként évente – a kifizetett támo-
gatási összegének 2%-át, de legalább 750 000 forintot a jo-
gosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabá-
lyok szerint visszafizetni.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

12. §

A rendelet alkalmazásában talajvédelmi tervnek kell te-
kinteni a talajtani szakvélemyény készítésének részletes
szabályairól szóló 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet alap-
ján elkészült talajtani szakvéleményt.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. és 30. cikkének végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadásai

Segédlet struktúra

Tevékenység kódja Tevékenység
megnevezése

Maximális
elszámolható kiadás

Kiadás mérték-
egysége

Alkalmazandó
referencia rendszer

A) 1. célterület: A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízvédelem

1. Csatornák, medrek létrehozása, kapacitásbõvítése, felújítása

1.1. Földmedrû csatornák építése, kapacitásbõvítése, felújítása
Elszámolható kiadások: elõkészítõ irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, rézsûképzés, gyepesítés, depónia rende-

zés, utómunkák.

1.1.1. Csatorna, kisvízfolyás mederépítése

Normál vezetésû csatorna ÉNGY

11010 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7 200 Ft/fm

11020 6,01–12,0 m2 szelvényterület 13 500

11030 12,01–18,0 m2 szelvényterület 18 000

Magasvezetésû csatorna

11040 1,01–6,0 m2 szelvényterület 10 800 Ft/fm

11050 6,01–12,0 m2 szelvényterület 27 000

1.1.2. Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybõvítése

11060 1,0–6,0 m2 szelvényterület 6 030 Ft/fm ÉNGY

11070 6,01–12,0 m2 szelvényterület 11 340

11080 12,01–18,0 m2 szelvényterület 15 120



1.1.3. Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás

11090 1,0–6,0 m2 szelvényterület 5 040 Ft/fm ÉNGY

11100 6,01–12,0 szelvényterület 9 450

11110 12,01–18,0 m2 szelvényterület 12 600

1.1.4. Csatorna, kisvízfolyás meder elfajulás elleni védelme, mederburkolat helyreállítása

11120 Monolit beton 16 650 Ft/m2 ÉNGY

11130 Burkolatépítés 40 × 40 × 10 cm-es mederlappal 5 670

11140 Burkolatépítés 40 × 40 × 5 cm-es mederlappal 4 050

1.2. Meglévõ földmedrû csatornák burkolása

Elszámolható kiadások: irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, tükörkészítés, burkolat elhelyezés, nem burkolt fe-
lület gyepesítése, depónia rendezés, utómunkák.

1.2.1. Elõregyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY

11150 1,01–6,0 m2 szelvényterület 75 600 Ft/fm

11160 6,01–12,0 m2 szelvényterület 116 010

Mély vezetésû

11170 1,01–6,0 m2 szelvényterület 50 040 Ft/fm

11180 6,01–12,0 m2 szelvényterület 69 075

11190 12,01–18,0 m2 szelvényterület 99 225

1.2.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY

11200 1,01–6,0 m2 szelvényterület 47 835 Ft/fm

11210 6,01–12,0 m2 szelvényterület 72 720

Mély vezetésû

11220 1,01–6,0 m2 szelvényterület 29 790 Ft/fm

11230 6,01–12,0 m2 szelvényterület 43 200

11240 12,01–18,0 m2 szelvényterület 57 600

1.2.3. HPDE fólia burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY

11250 1,01–6,0 m2 szelvényterület 23 040 Ft/fm

11260 6,01–12,0 m2 szelvényterület 28 800

1.2.4. Elõregyártott elemmel

11270 1,01–6,0 m2 szelvényterület 39 240 Ft/fm ÉNGY

11280 6,01–12,0 m2 szelvényterület 50 850

11290 12,01–18,0 m2 szelvényterület 119 700

1.3. Burkolt csatornák építése, felújítása és kapacitás bõvítése

Elszámolható kiadások: elõkészítõ irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, rézsûképzés, gyepesítés, depónia rende-
zés, utómunkák.
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1.3.1. Burkolt csatornák építése

1.3.1.1. Elõre gyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY

11300 1,01–6,0 m2 szelvényterület 86 400 Ft/fm

11310 6,01–12,0 m2 szelvényterület 142 830

Mély vezetésû

11320 1,01–6,0 m2 szelvényterület 52 200 Ft/fm

11330 6,01–12,0 m2 szelvényterület 73 125

1.3.1.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY

11340 1,01–6,0 m2 szelvényterület 56 025 Ft/fm

11350 6,01–12,0 m2 szelvényterület 99 495

Mély vezetésû

11360 1,01–6,0 m2 szelvényterület 31 950 Ft/fm

11370 6,01–12,0 m2 szelvényterület 47 250

1.3.1.3. HDPE fólia burkolattal

Mély vezetésû ÉNGY

11380 1,01–6,0 m2 szelvényterület 25 200 Ft/fm

11390 6,01–12,0 m2 szelvényterület 32 850

1.3.1.4. Elõregyártott elemmel

11400 1,01–6,0 m2 szelvényterület 41 400 Ft/fm ÉNGY

11410 6,01–12,0 m2 szelvényterület 54 900

1.3.1.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

11420 1,01–6,0 m2 szelvényterület 57 750 Ft/fm ÉNGY

11430 6,01–12,0 m2 szelvényterület 101 050

1.3.1.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

11440 1,01–6,0 m2 szelvényterület 97 200 Ft/fm ÉNGY

11450 6,01–12,0 m2 szelvényterület 170 100

1.3.2. Burkolt csatornák felújítása

1.3.2.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

11460 1,01–6,0 m2 szelvényterület 29 430 Ft/fm ÉNGY

11470 6,01–12,0 m2 szelvényterület 43 470

11480 12,01–18,0 m2 szelvényterület 57 960

1.3.2.2. Elõregyártott mederlap burkolattal

11490 1,01–6,0 m2 szelvényterület 48 060 Ft/fm ÉNGY

11500 6,01–12,0 m2 szelvényterület 67 320

11510 12,01–18,0 m2 szelvényterület 96 300

1.3.2.3. HDPE fóliával

11520 1,01–6,0 m2 szelvényterület 23 220 Ft/fm ÉNGY

11530 6,01–12,0 m2 szelvényterület 30 240
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1.3.2.4. Elõregyártott elemmel

11540 1,01–6,0 m2 szelvényterület 38 160 Ft/fm ÉNGY

11550 6,01–12,0 m2 szelvényterület 50 490

11560 12,01–18,0 m2 szelvényterület 115 110

1.3.2.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

11570 1,01–6,0 m2 szelvényterület 43 300 Ft/fm ÉNGY

11580 6,01–12,0 m2 szelvényterület 75 800

1.3.2.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

11590 1,01–6,0 m2 szelvényterület 72 900 Ft/fm ÉNGY

11600 6,01–12,0 m2 szelvényterület 127 600

1.3.3. Burkolt csatornák kapacitás bõvítése

1.3.3.1. Helyszíni beton burkolattal

11610 1,01–6,0 m2 szelvényterület 36 743 Ft/fm ÉNGY

11620 6,01–12,0 m2 szelvényterület 54 338

11630 12,01–18,0 m2 szelvényterület 72 450

1.3.3.2. Elõregyártott burkolólappal

11640 1,01–6,0 m2 szelvényterület 60 030 Ft/fm ÉNGY

11650 6,01–12,0 m2 szelvényterület 84 105

11660 12,01–18,0 m2 szelvényterület 120 330

1.3.3.3. HPDE fóliával

11670 1,01–6,0 m2 szelvényterület 28 980 Ft/fm ÉNGY

11680 6,01–12,0 m2 szelvényterület 37 800

1.3.3.4. Elõregyártott elemmel

11690 1,01–6,0 m2 szelvényterület 47 610 Ft/fm ÉNGY

11700 6,01–12,0 m2 szelvényterület 63 135

11710 12,01–18,0 m2 szelvényterület 143 865

1.3.3.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

11720 1,01–6,0 m2 szelvényterület 46 200 Ft/fm ÉNGY

11730 6,01–12,0 m2 szelvényterület 80 900

1.3.3.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

11740 1,01–6,0 m2 szelvényterület 77 800 Ft/fm ÉNGY

11750 6,01–12,0 m2 szelvényterület 136 100

2. Kismûtárgyak építése és felújítása

2.1. Vízrendezési kistárgyak építése és felújítása

Elszámolható kiadások: irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, zsaluzat készítés, elõregyártott elemek elhelyezé-
se, mûtárgy felépítményi és betonmunkái, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák.

2.1.1. Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények építése

11760 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db ÉNGY

11770 NÁ 60 cm 576 000

11780 NÁ 80 cm 819 000

11790 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000
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2.1.2. Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények felújítása (vízjogi üzemelési engedély szerinti állapot helyreállí-
tása)

11800 NÁ 40 cm 247 500 Ft/db ÉNGY

11810 NÁ 60 cm 378 000

11820 NÁ 80 cm 522 000

11830 NÁ 100 cm 585 000

2.1.3. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése

11840 Fenéklépcsõ kétoldali burkolattal, vízládával 34 200 Ft/m2 ÉNGY

11850 Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal 23 400

2.1.4. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) felújítása (vízjogi üzemelési engedély szerinti állapot helyreállítása)

11860 Fenéklépcsõ 19 800 Ft/m2 ÉNGY

11870 Surrantó 13 500

2.1.5. Hordalékfogók, uszadék fogók építés

11880 Hordalékfogó mûtárgy (monolit)
energiatörõ-hordalékfogó
bukó (monolit + mederlap)

124 200 Ft/fm ÉNGY

11890 1,0–6,0 m2 szelvényterület 450 000 Ft/db

11900 6,01–12,0 m2 szelvényterület 1 080 000

11910 12,01–18,0 m2 szelvényterület 2 250 000

2.2. Öntözés mûtárgyinak létesítése és felújítása

Elszámolható kiadások: irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, zsaluzat készítés, elõregyártott elemek elhelyezé-
se, betonozási munkák, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák.

2.2.1. Vízszétosztás mûtárgyainak létesítése

11920 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas,
NÁ 0,60 m elzárószerkezet

414 000 Ft/db ÉNGY

11930 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas,
NÁ 0,80 m elzárószerkezettel

1 260 000

2.2.2. Vízszétosztás mûtárgyainak felújítása

11940 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas,
NÁ 0,60 m elzárószerkezet

270 000 Ft/db ÉNGY

11950 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas,
NÁ 0,80 m elzárószerkezettel

765 000

2.2.3. Vízkormányzás mûtárgyainak létesítése

Tiltós mûtárgy Ft/db ÉNGY

11960 0–0,50 m3/s 1 152 000

11970 0,51–1,0 m3/s 2 340 000

11980 1,01–2,0 m3/s 3 744 000

11990 2,01–3,0 m3/s 5 670 000

2.2.4. Vízkormányzás mûtárgyainak felújítása

Tiltós mûtárgy Ft/db ÉNGY

11101 0–0,50 m3/s 702 000

11102 0,51–1,0 m3/s 1 404 000

11103 1,01–2,0 m3/s 2 250 000

11104 2,01–3,0 m3/s 3 420 000
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2.3. Átereszek létesítése

Elszámolható kiadások: kör- vagy négyszögszelvényû átereszek készítése, földkiemelés, földszállítás, alapozás, elõ-
regyártott elemek elhelyezése, zsaluzás, burkolatkészítés, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák.

2.3.1. Csõ elõ- és utófejjel

NÁ 60 csõ/elõfej ÉNGY

11105 Csõ 28 800 Ft/fm

11106 Elõ- és utófej 62 100 Ft/db

NÁ 80 csõ/elõfej

11107 Csõ 49 500 Ft/fm

11108 Elõ- és utófej 84 600 Ft/db

NÁ 100 csõ/elõfej

11109 Csõ 64 800 Ft/fm

11111 Elõ- és utófej 120 600 Ft/db

NÁ 120 csõ/elõfej

11112 Csõ 115 200 Ft/fm

11113 Elõ- és utófej 144 000 Ft/db

NÁ 140 csõ/elõfej

11114 Csõ 123 300 Ft/fm

11115 Elõ- és utófej 150 300 Ft/db

NÁ 160 csõ/elõfej

11116 Csõ 164 700 Ft/fm

11117 Elõ- és utófej 162 000 Ft/db

2.3.2. Keretelem támfallal

100 × 100 keretelem/támfal ÉNGY
11118 Keretelem 122 400 Ft/fm
11119 Támfal 168 300 Ft/db

130 × 130 keretelem/támfal
11121 Keretelem 144 900 Ft/fm
11122 Támfal 189 900 Ft/db

150 × 150 keretelem/támfal
11123 Keretelem 162 000 Ft/fm
11124 Támfal 252 900 Ft/db

200 × 200 keretelem/támfal
11125 Keretelem 238 500 Ft/fm
11126 Támfal 306 900 Ft/db

130 × 130 ikerelem/támfal
11127 Keretelem 232 200 Ft/fm
11128 Támfal 216 900 Ft/db

150 × 150 ikerelem/támfal
11129 Keretelem 261 900 Ft/fm
11131 Támfal 270 900 Ft/db

2.3.3. Áteresz 12 m hosszban burkolattal

11132 NÁ 40 cm + 20 m2 burkolat 342 000 Ft/db ÉNGY

11133 NÁ 60 cm + 40 m2 burkolat 504 000

11134 NÁ 80 cm + 60 m2 burkolat 702 765

11135 100 × 100 × 100 keretelem + 80 m2 burkolat 1 525 590
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2.4. Kismûtárgyak építése és felújítása, illetve átereszek létesítése során szádfal építése

Elszámolható kiadások: kör- vagy négyszögszelvényû átereszek készítése, földkiemelés, földszállítás, alapozás, elõ-
regyártott elemek elhelyezése, zsaluzás, burkolatkészítés, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák.

2.4.1. Szádfal építése, bontása

11136 Szádfal építés, bontás úszógátról 59 134 Ft/fm ÉNGY

11137 Szádfal építés, bontás partról 34 000

2.4.2. Szádfalsorok közötti földfeltöltés

11138 Szádfalsorok közötti földfeltöltés földszállítással tömörí-
téssel, bontással

7 500 Ft/fm ÉNGY

3. Tározók építése és felújítása

3.1. Tározó építés elõ- és utómunkálatai, földmunkái, mûtárgy építése

Elszámolható kiadások: elõmunkák, irtási munkák, fölkiemelés, földszállítás, töltésépítés, tömörítés, rézsûképzés,
gyepesítés, mûtárgyépítés, elõregyártott elemek lehelyezése, zsaluzat készítés, betonozás, fém szerelvények elhelyezé-
se, utómunkák.

3.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

11139 Alapterülettõl függetlenül 450 Ft/táro-
zott m3

ÉNGY

3.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

11141 0–100 000 m3 tározókapacitás 540 Ft/táro-
zott m3

ÉNGY

11142 100 000–200 000 m3 tározókapacitás 270

11143 200 000–300 000 m3 tározókapacitás 135

11144 300 000–500 000 m3 tározókapacitás 117

11145 500 000–1 000 000 m3 tározókapacitás 100

3.1.3. Tározó mûtárgyainak építése

11146 Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel, fõmeder bur-
kolásával a torkolatnál

36 000 Ft/fm ÉNGY

11147 Leürítõ mûtárgy NA 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és
vízoldali burkolattal (záportározó)

306 000

11148 Leürítõ mûtárgy NA 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és
vízoldali burkolattal (záportározó)

198 000

3.2. Tározó felújítása (vízjogi üzemelési engedély szerinti állapot helyreállítása)

Elszámolható kiadások: elõ- és utómunkálatok, földmunkák

3.2.1. Tározótér felújítása

11149 0–100 000 m3 tározó kapacitás között 81 Ft/táro-
zott m3

ÉNGY
11151 100 000–500 000 m3 tározó kapacitás között 72
11152 500 000–1 000 000 m3 tározó kapacitás között 63

3.2.2. Tározó mûtárgyainak felújítása

11153 Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel fõmeder bur-
kolásával a torkolatnál

21 600 Ft/fm ÉNGY

11154 Leürítõ mûtárgy NA 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és
vízoldali burkolattal (záportározó)

183 600

11155 Leürítõ mûtárgy NA 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és
vízoldali burkolattal (záportározó)

118 800
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3.3. Idõszakos belvíztározó létrehozása földmunkái, elõ- és utómunkái

Elszámolható kiadások: elõ- és utómunkálatok, földmunkák

11156 Legelõ övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m3/fm+mûtárgy 81 000 Ft/ha ÉNGY

4. Szivattyútelepek építése, kapacitásbõvítése és felújítása

Elszámolható kiadások: elõkészítõ munkák, irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, zsaluzás, betonozás, elõre-
gyártott elemek elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák, szivattyúk gépészeti szerelés, elektro-
mos szerelés.

4.1. Szivattyútelepek építése

4.1.1. Diesel üzemû szivattyúval

11157 0–0,50 m3/s 19 800 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

11158 0,51–1,0 m3/s 25 200 000

11159 1,01–2,0 m3/s 46 800 000

11161 2,01–3,0 m3/s 61 200 000

4.1.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmaz: transzformátort, légvezetéket, földkábelt, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)

11162 0–0,50 m3/s 32 400 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

11163 0,51–1,0 m3/s 46 800 000

11164 1,01–2,0 m3/s 54 000 000

11165 2,01–3,0 m3/s 64 800 000

4.2. Szivattyútelepek kapacitásbõvítése

Elszámolható kiadások: gépészeti csere, elektromos üzemmódra való átállás, alépítmény bõvítése, csõvezetékek cseréje

4.2.1. Diesel üzemû szivattyúval

11166 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 10 800 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

11167 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 36 000 000

11168 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 46 000 000

4.2.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos energia ellátás bõvítését)

11169 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 7 650 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

11171 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 11 250 000

11172 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 26 100 000

4.3. Szivattyútelepek felújítása (vízjogi üzemelési engedély szerinti állapot helyreállítása)

4.3.1. Diesel üzemû szivattyúval

11173 0–0,50 m3/s 11 880 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

11174 0,51–1,0 m3/s 15 120 000

11175 1,01–2,0 m3/s 28 080 000

11176 2,01–3,0 m3/s 36 720 000

4.3.2. Elektromos üzemû szivattyúval

11177 0–0,50 m3/s 20 700 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

11178 0,51–1,0 m3/s 30 780 000

11179 1,01–2,0 m3/s 32 400 000

11181 2,01–3,0 m3/s 38 880 000
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5. Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése, kapacitás bõvítése és felújítása (gépészet, energia ellátás is)

Elszámolható kiadások: elõkészítõ munkák, irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, zsaluzás, betonozás, elõre-
gyártott elemek elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák, gépészeti szerelés, elektromos szerelés.

5.1. Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése

5.1.1. 2–4 m emelõmagasság között

11182 Q= 0–0,50 m3/s 19 440 000 Ft/db ÉNGY

11183 Q= 0,51–1,0 m3/s 32 760 000

11184 Q= 1,01–2,0 m3/s 43 794 000

11185 Q= 2,01–3,0 m3/s 54 135 000

5.1.2. 4–8 m emelõmagasság között

11186 Q= 0–0,50 m3/s 23 634 000 Ft/db ÉNGY

11187 Q= 0,51–1,0 m3/s 39 492 000

11188 Q= 1,01–2,0 m3/s 50 904 000

11189 Q= 2,01–3,0 m3/s 65 106 000

5.2. Vízkivételi mûvek, átemelõk kapacitás bõvítése

5.2.1. 2–4 m emelõmagasság között

11191 Q= 0–0,50 m3/s 15 507 000 Ft/db ÉNGY

11192 Q= 0,51–1,0 m3/s 26 100 000

11193 Q= 1,01–2,0 m3/s 34 380 000

11194 Q= 2,01–3,0 m3/s 42 921 000

5.2.2. 4–8 m emelõmagasság között

11195 Q= 0–0,50 m3/s 18 837 000 Ft/db ÉNGY

11196 Q= 0,51–1,0 m3/s 31 419 000

11197 Q= 1,01–2,0 m3/s 39 645 000

11198 Q= 2,01–3,0 m3/s 51 642 000

5.3. Vízkivételi mûvek, átemelõk felújítása

5.3.1. 2–4 m emelõmagasság között

11199 Q= 0–0,50 m3/s 9 882 000 Ft/db ÉNGY

11201 Q= 0,51–1,0 m3/s 17 055 000

11202 Q= 1,01–2,0 m3/s 22 914 000

11203 Q= 2,01–3,0 m3/s 28 368 000

5.3.2. 4–8 m emelõmagasság között

11204 Q= 0–0,50 m3/s 12 015 000 Ft/db ÉNGY

11205 Q= 0,51–1,0 m3/s 20 520 000

11206 Q= 1,01–2,0 m3/s 26 433 000

11207 Q= 2,01–3,0 m3/s 34 200 000

6. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kap-
csolódóan)

11213 Szivattyútelepi vezérlõegység 2 800 000 Ft/szivattyú
telep

ÉNGY

11214 Központi irányítóegység 2 800 000 Ft/központ

11215 Automata meteorológiai állomás 580 000 Ft/darab
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7. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

11209 0–500 l/perc teljesítményû szivattyúval 3 120 Ft/üó ÉNGY

11211 501–1000 l/perc teljesítményû szivattyúval 4 600

11212 1000 l/perc feletti teljesítményû szivattyúval 12 500

B) 2. célterület: Öntözés üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

I) 2.1. célterület

9. Üzemi öntözés-fejlesztés (mezõgazdasági táblán belüli létesítmények építése)

Elszámolható kiadások: elõkészítõ munkák, irtási munkák, földkiemelés, föld szállítás, csövek elhelyezése, föld-
visszatöltés, tömöríteni, utómunkák, gépészeti szerelés)

9.1. Esõszerû öntözés berendezései

9.1.1. Földalatti nyomócsõhálózat építése

21010 0–50 ha között 7 290 Ft/fm ÉNGY

21020 50,1–150 ha között 12 960

21030 150,1 ha felett 14 130

9.1.2. Föld feletti nyomócsõhálózat építése

21040 Gyorscsatlakozású csõhálózat 4 500 Ft/fm ÉNGY

21050 Átjárható tömlõ 2”-os 950

21060 Átjárható tömlõ 5”-os 4 500

9.1.3. Öntözõberendezések beszerzése (csak építéssel együttjáró beruházásnál)

21070 Gépbeszerzés (Csak az 1-es korszerûségi mutatóval ren-
dekezõ gépek.)

Gépkataló-
gus

9.1.4. Szivattyútelep létesítés

Elszámolható kiadások: elõkészítõ munkák, irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, zsaluzás, betonozás, elõre-
gyártott elemek elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák, szivattyúk, gépészeti szerelés, elektro-
mos szerelés.

9.1.4.1. Diesel üzemû szivattyúval

21080 0–0,50 m3/s 19 800 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

21090 0,51–1,0 m3/s 25 200 000

21100 1,01–2,0 m3/s 46 800 000

21110 2,01–3,0 m3/s 61 200 000

9.1.4.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmaz: transzformátort, légvezetéket, földkábelt, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)

21120 0–0,50 m3/s 32 400 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

21130 0,51–1,0 m3/s 46 800 000

21140 1,01–2,0 m3/s 54 000 000

21150 2,01–3,0 m3/s 64 800 000
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9.1.5. Szivattyútelep felújítás

Elszámolható kiadások: elõ- és utómunkálatok, földmunkák

9.1.5.1. Diesel üzemû szivattyúval

21160 0–0,50 m3/s 11 880 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

21170 0,51–1,0 m3/s 15 120 000

21180 1,01–2,0 m3/s 28 080 000

21190 2,01–3,0 m3/s 36 720 000

9.1.5.2. Elektromos üzemû szivattyúval

21200 0–0,50 m3/s 20 700 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

21210 0,51–1,0 m3/s 30 780 000
21220 1,01–2,0 m3/s 32 400 000
21230 2,01–3,0 m3/s 38 880 000

9.2. Öntözés felszíni létesítményei

Elszámolható kiadások: irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, tükörkészítés, burkolat elhelyezés, nem burkolt fe-
lület gyepesítése, depónia rendezés, utómunkák.

9.2.1. Földmedrû csatornák építése

Normál vezetésû csatorna ÉNGY
21240 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7200 Ft/fm
21250 6,01–12,0 m2 szelvényterület 13 500
21260 12,01–18,0 m2 szelvényterület 18 000

Magasvezetésû csatorna
21270 1,01–6,0 m2 szelvényterület 10 800 Ft/fm
21280 6,01–12,0 m2 szelvényterület 27 000

9.2.2. Földmedrû csatornák felújítása

21290 1,0–6,0 m2 szelvényterület 5 040 Ft/fm ÉNGY
21300 6,01–12,0 szelvényterület 9 450
21310 12,01–18,0 m2 szelvényterület 12 600

9.2.3. Burkolt csatornák építése

9.2.3.1. Elõre gyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY
21320 1,01–6,0 m2 szelvényterület 86 400 Ft/fm
21330 6,01–12,0 m2 szelvényterület 142 830

Mély vezetésû
21340 1,01–6,0 m2 szelvényterület 52 200 Ft/fm
21350 6,01–12,0 m2 szelvényterület 73 125

9.2.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY

21360 1,01–6,0 m2 szelvényterület 56 025 Ft/fm

21370 6,01–12,0 m2 szelvényterület 99 495

Mély vezetésû

21380 1,01–6,0 m2 szelvényterület 31 950 Ft/fm

21390 6,01–12,0 m2 szelvényterület 47 250

9.2.3.3. HDPE fólia burkolattal

Mély vezetésû ÉNGY

21400 1,01–6,0 m2 szelvényterület 25 200 Ft/fm

21410 6,01–12,0 m2 szelvényterület 32 850
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9.2.3.4. Elõregyártott elemmel

21420 1,01–6,0 m2 szelvényterület 41 400 Ft/fm ÉNGY

21430 6,01–12,0 m2 szelvényterület 54 900

9.2.3.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

21440 1,01–6,0 m2 szelvényterület 57 750 Ft/fm ÉNGY

21450 6,01–12,0 m2 szelvényterület 101 050

9.2.3.6. betonba rakott terméskõ burkolat

21460 1,01–6,0 m2 szelvényterület 97 200 Ft/fm ÉNGY

21470 6,01–12,0 m2 szelvényterület 170 100

9.2.4. Meglévõ földmedrû csatornák burkolása

Elszámolható kiadások: irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, tükörkészítés, burkolat elhelyezés, nem burkolt fe-
lület gyepesítése, depónia rendezés, utómunkák.

9.2.4.1. Elõregyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY

21480 1,01–6,0 m2 szelvényterület 75 600 Ft/fm

21490 6,01–12,0 m2 szelvényterület 116 010

Mély vezetésû

21500 1,01–6,0 m2 szelvényterület 50 040 Ft/fm

21510 6,01–12,0 m2 szelvényterület 69 075

21520 12,01–18,0 m2 szelvényterület 99 225

9.2.4.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY

21530 1,01–6,0 m2 szelvényterület 47 835 Ft/fm

21540 6,01–12,0 m2 szelvényterület 72 720

Mély vezetésû

21550 1,01–6,0 m2 szelvényterület 29 790 Ft/fm

21560 6,01–12,0 m2 szelvényterület 43 200

21570 12,01–18,0 m2 szelvényterület 57 600

9.2.4.3. HPDE fólia burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY

21580 1,01–6,0 m2 szelvényterület 23 040 Ft/fm

21590 6,01–12,0 m2 szelvényterület 28 800

9.2.4.4. Elõregyártott elemmel

21600 1,01–6,0 m2 szelvényterület 39 240 Ft/fm ÉNGY

21610 6,01–12,0 m2 szelvényterület 50 850

21620 12,01–18,0 m2 szelvényterület 119 700

9.2.5. Burkolt csatornák felújítása

9.2.5.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

21630 1,01–6,0 m2 szelvényterület 29 430 Ft/fm ÉNGY

21640 6,01–12,0 m2 szelvényterület 43 470

21650 12,01–18,0 m2 szelvényterület 57 960
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9.2.5.2. Elõregyártott mederlap burkolattal

21660 1,01–6,0 m2 szelvényterület 48 060 Ft/fm ÉNGY

21670 6,01–12,0 m2 szelvényterület 67 320

21680 12,01–18,0 m2 szelvényterület 96 300

9.2.5.3. HDPE fóliával

21690 1,01–6,0 m2 szelvényterület 23 220 Ft/fm ÉNGY

21700 6,01–12,0 m2 szelvényterület 30 240

9.2.5.4. Elõregyártott elemmel

21710 1,01–6,0 m2 szelvényterület 38 160 Ft/fm ÉNGY

21720 6,01–12,0 m2 szelvényterület 50 490

21730 12,01–18,0 m2 szelvényterület 115 110

9.2.5.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

21740 1,01–6,0 m2 szelvényterület 43 300 Ft/fm ÉNGY

21750 6,01–12,0 m2 szelvényterület 75 800

9.2.5.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

21760 1,01–6,0 m2 szelvényterület 72 900 Ft/fm ÉNGY

21770 6,01–12,0 m2 szelvényterület 127 600

9.3. Csepegtetõ- és mikroöntözés

Elszámolható kiadás: elõkészítõ munkák, szerelési munkák, utómunkák (Kapcsolódó vízbeszerzés munkái nélkül)

9.3.1. Kapcsolódó felszín alatti vízbeszerzés berendezései

Elszámolható kiadások: kút építése vagy fúrása, földkiemelés, földszállítás, acélcsövek vagy beton kútgyûrûk lehe-
lyezése, földvisszatöltés, tömörítés, utómunkák, szivattyú gépészeti és elektromos munkái

21800 Q= 0–0,5 m3/nap, H=9 m 86 400 Ft/ db ÉNGY

21810 Q= 0,51–10,0 m3/nap, H=9 m 252 000

21820 Q= 0–400,0 m3/nap, H= 50 m 2 160 000

21830 Q= 400,1–2 000,0 m3/nap, H= 50 m 16 200 000

21840 Q= 2 000,1 m3/nap felett, H= 50 m 58 500 000

9.3.2. Víztárolás berendezései (fém vagy beton anyagú tároló tartályok, medencék)

21850 0–500,0 m3 között 15 750 Ft/ m3 ÉNGY

21860 500,1–5 000,0 m3 között 14 400

21870 5 000,1 m3 felett 13 500

9.4. Szennyvízöntözés

Elszámolható kiadások:
Mivel csak onnantól támogatható, amikor a szennyvízöntözésre alkalmas, a létesítmények osztályozása és elszámol-

hatósága megegyezik a tisztavizes öntözésével

II) 2.2. célterület

10. Öntözõrendszerek fejlesztésére irányuló közösségi beruházások

10.1. Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése, kapacitás bõvítése és felújítása

Elszámolható kiadások: elõkészítõ munkák, irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, zsaluzás, betonozás, elõre-
gyártott elemek elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák, gépészeti szerelés, elektromos szerelés.
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10.1.1. Vízkivételi, átemelõk mûvek létesítése

10.1.1.1. 2–4 m emelõmagasság között

22010 Q= 0–0,50 m3/s 19 440 000 Ft/db ÉNGY

22020 Q= 0,51–1,0 m3/s 32 760 000

22030 Q= 1,01–2,0 m3/s 43 794 000

22040 Q= 2,01–3,0 m3/s 54 135 000

10.1.1.2. 4–8 m emelõmagasság között

22050 Q= 0–0,50 m3/s 23 634 000 Ft/db ÉNGY

22060 Q= 0,51–1,0 m3/s 39 492 000

22070 Q= 1,01–2,0 m3/s 50 904 000

22080 Q= 2,01–3,0 m3/s 65 106 000

10.1.2. Vízkivételi mûvek, átemelõk kapacitás bõvítése

10.1.2.1. 2–4 m emelõmagasság között

22090 Q= 0–0,50 m3/s 15 507 000 Ft/db ÉNGY

22100 Q= 0,51–1,0 m3/s 26 100 000

22110 Q= 1,01–2,0 m3/s 34 380 000

22120 Q= 2,01–3,0 m3/s 42 921 000

10.1.2.2. 4–8 m emelõmagasság között

22130 Q= 0–0,50 m3/s 18 837 000 Ft/db ÉNGY

22140 Q= 0,51–1,0 m3/s 31 419 000

22150 Q= 1,01–2,0 m3/s 39 645 000

22160 Q= 2,01–3,0 m3/s 51 642 000

10.2. Tározók létesítése és felújítása

10.2.1. Tározó létesítése

Elszámolható kiadások: elõmunkák, irtási munkák, fölkiemelés, földszállítás, töltésépítés, tömörítés, rézsûképzés,
gyepesítés, mûtárgyépítés, elõregyártott elemek lehelyezése, zsaluzat készítés, betonozás, fém szerelvények elhelyezé-
se, utómunkák.

10.2.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

22170 Alapterülettõl függetlenül 450 Ft/táro-
zott m3

ÉNGY

10.2.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

22180 0–100 000 m3 tározókapacitás 540 Ft/táro-
zott m3

ÉNGY

22190 100 000–200 000 m3 tározókapacitás 270

22200 200 000–300 000 m3 tározókapacitás 135

22210 300 000–500 000 m3 tározókapacitás 117

22220 500 000–1 000 000 m3 tározókapacitás 100

10.2.2. Tározó felújítása

Elszámolható kiadások: elõ- és utómunkálatok, földmunkák

22230 0–100 000 m3 tározó kapacitás között 81 Ft/táro-
zott m3

ÉNGY

22240 100 000–500 000 m3 tározó kapacitás között 72

22250 500 000–1 000 000 m3 tározó kapacitás között 63
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10.3. Öntözõvíz szállításának mûvei

Elszámolható kiadások: elõkészítõ irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, tükörkészítés, burkolat elhelyezés, ré-
zsûképzés, nem burkolt terület gyepesítése, depónia rendezés, utómunkák.

10.3.1. Földmedrû csatornák építése

Normál vezetésû csatorna ÉNGY

22260 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7 200 Ft/fm

22270 6,01–12,0 m2 szelvényterület 13 500

22280 12,01–18,0 m2 szelvényterület 18 000

Magasvezetésû csatorna

22290 1,01–6,0 m2 szelvényterület 10 800 Ft/fm

22300 6,01–12,0 m2 szelvényterület 27 000

10.3.2. Földmedrû csatornák kapacitás bõvítése

22310 1,0–6,0 m2 szelvényterület 6 030 Ft/fm ÉNGY

22320 6,01–12,0 m2 szelvényterület 11 340

22330 12,01–18,0 m2 szelvényterület 15 120

10.3.3. Földmedrû csatornák burkolása

10.3.3.1. Elõre gyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY

22340 1,01–6,0 m2 szelvényterület 86 400 Ft/fm

22350 6,01–12,0 m2 szelvényterület 142 830

Mély vezetésû

22360 1,01–6,0 m2 szelvényterület 52 200 Ft/fm

22370 6,01–12,0 m2 szelvényterület 73 125

10.3.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû ÉNGY

22380 1,01–6,0 m2 szelvényterület 56 025 Ft/fm

22390 6,01–12,0 m2 szelvényterület 99 495

Mély vezetésû

22400 1,01–6,0 m2 szelvényterület 31 950 Ft/fm

22410 6,01–12,0 m2 szelvényterület 47 250

10.3.3.3. HDPE fólia burkolattal

Mély vezetésû ÉNGY

22420 1,01–6,0 m2 szelvényterület 25 200 Ft/fm

22430 6,01–12,0 m2 szelvényterület 32 850

10.3.3.4. Elõregyártott elemmel

22440 1,01–6,0 m2 szelvényterület 41 400 Ft/fm ÉNGY

22450 6,01–12,0 m2 szelvényterület 54 900

10.3.3.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

22460 1,01–6,0 m2 szelvényterület 57 750 Ft/fm ÉNGY

22470 6,01–12,0 m2 szelvényterület 101 050

10.3.3.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

22480 1,01–6,0 m2 szelvényterület 97 200 Ft/fm ÉNGY

22490 6,01–12,0 m2 szelvényterület 170 100
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10.3.4. Földmedrû csatornák felújítása

22500 1,0–6,0 m2 szelvényterület 5 040 Ft/fm ÉNGY

22510 6,01–12,0 szelvényterület 9 450

22520 12,01–18,0 m2 szelvényterület 12 600

10.3.5. Burkolt csatornák kapacitás bõvítése

10.3.5.1. Helyszíni beton burkolattal

22530 1,01–6,0 m2 szelvényterület 36 743 Ft/fm ÉNGY

22540 6,01–12,0 m2 szelvényterület 54 338

22550 12,01–18,0 m2 szelvényterület 72 450

10.3.5.2. Elõregyártott burkolólappal

22560 1,01–6,0 m2 szelvényterület 60 030 Ft/fm ÉNGY

22570 6,01–12,0 m2 szelvényterület 84 105

22580 12,01–18,0 m2 szelvényterület 120 330

10.3.5.3. HPDE fóliával

22590 1,01–6,0 m2 szelvényterület 28 980 Ft/fm ÉNGY

22600 6,01–12,0 m2 szelvényterület 37 800

10.3.5.4. Elõregyártott elemmel

22610 1,01–6,0 m2 szelvényterület 47 610 Ft/fm ÉNGY

22620 6,01–12,0 m2 szelvényterület 63 135

22630 12,01–18,0 m2 szelvényterület 143 865

10.3.5.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

22640 1,01–6,0 m2 szelvényterület 46 200 Ft/fm ÉNGY

22650 6,01–12,0 m2 szelvényterület 80 900

10.3.5.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

22660 1,01–6,0 m2 szelvényterület 77 800 Ft/fm ÉNGY

22670 6,01–12,0 m2 szelvényterület 136 100

10.3.6. Burkolt csatornák felújítása

10.3.6.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

22680 1,01–6,0 m2 szelvényterület 29 430 Ft/fm ÉNGY

22690 6,01–12,0 m2 szelvényterület 43 470

22700 12,01–18,0 m2 szelvényterület 57 960

10.3.6.2. Elõregyártott mederlap burkolattal

22710 1,01–6,0 m2 szelvényterület 48 060 Ft/fm ÉNGY

22720 6,01–12,0 m2 szelvényterület 67 320

22730 12,01–18,0 m2 szelvényterület 96 300

10.3.6.3. HDPE fóliával

22740 1,01–6,0 m2 szelvényterület 23 220 Ft/fm ÉNGY

22750 6,01–12,0 m2 szelvényterület 30 240

10.3.6.4. Elõregyártott elemmel

22760 1,01–6,0 m2 szelvényterület 38 160 Ft/fm ÉNGY

22770 6,01–12,0 m2 szelvényterület 50 490

22780 12,01–18,0 m2 szelvényterület 115 110
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10.3.6.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

22790 1,01–6,0 m2 szelvényterület 43 300 Ft/fm ÉNGY

22800 6,01–12,0 m2 szelvényterület 75 800

10.3.6.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

22810 1,01–6,0 m2 szelvényterület 72 900 Ft/fm ÉNGY

22820 6,01–12,0 m2 szelvényterület 127 600

10.3.7. Csõvezeték létesítése

10.3.7.1. Azbesztcement csõ

22830 DN 500 mm 27 774 Ft/fm ÉNGY

22840 DN 700 mm 44 955

22850 DN 900 mm 48 312

10.3.7.2. Mûanyag csõ

22860 D 110 mm (7,5, 10,0, 16,0 bar) 7 200 Ft/fm ÉNGY

22870 D 160 mm (7,5, 10,0, 16,0 bar) 9 900

22880 D 225 mm (7,5, 10,0, 12,5 bar) 17 460

22890 D 280 mm (7,5, 10,0 bar) 14 040

22900 D 315 mm (7,5, 10,0 bar) 18 900

22910 D 450 mm (7,5, 10,0 bar) 36 630

22920 DN500 P6 47 400

22930 DN600 P6 58 900

22940 DN700 P6 73 900

22950 DN800 P6 92 100

22960 DN900 P6 112 100

22970 DN1000 P6 131 100

10.4. Öntözés mûtárgyainak létesítése és felújítása

Elszámolható kiadások: irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, zsaluzat készítés, elõregyártott elemek elhelyezé-
se, betonozási munkák, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák.

10.4.1. Vízszétosztás mûtárgyainak létesítése

22980 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas,
NÁ 0,60 m elzárószerkezet

414 000 Ft/db ÉNGY

22990 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas,
NÁ 0,80 m elzárószerkezettel

1 260 000

10.4.2. Vízszétosztás mûtárgyainak felújítása

22101 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas,
NÁ 0,60 m elzárószerkezet

270 000 Ft/db ÉNGY

22102 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas,
NÁ 0,80 m elzárószerkezettel

765 000

10.4.3. Vízkormányzás mûtárgyainak létesítése (tiltós mûtárgy)

Tiltós mûtárgy Ft/db ÉNGY

22103 0–0,50 m3/s 1 152 000

22104 0,51–1,0 m3/s 2 340 000

22105 1,01–2,0 m3/s 3 744 000

22106 2,01–3,0 m3/s 5 670 000
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10.4.4. Víz kor mány zás mû tár gya i nak fel újí tá sa (til tós mû tárgy)

Til tós mû tárgy Ft/db ÉNGY

22107 0–0,50 m3/s 702 000

22108 0,51–1,0 m3/s 1 404 000

22109 1,01–2,0 m3/s 2 250 000

22111 2,01–3,0 m3/s 3 420 000

10.5. Mun ka te rü let víz te le ní té se (ön ál ló an nem csak a be ru há zás hoz kap cso ló dó an)

22112 0–500 l/perc tel je sít mé nyû szi vattyú val 3 120 Ft/üó ÉNGY

22113 501–1000 l/perc tel je sít mé nyû szi vattyú val 4 600

22114 1000 l/perc fe let ti tel je sít mé nyû szi vattyú val 12 500

C) 3. célterület: Melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

I) 3.1. célterület

11. Víz ház tar tást sza bá lyo zó lé te sít mé nyek (táb lán be lü li víz ren de zé si lé te sít mé nyek és be avat ko zá sok)

El szá mol ha tó ki adá sok: elõ ké szí tõ ir tá si mun kák, föld ki eme lés, föld szál lí tás, tü kör ké szí tés, bur ko lat el he lye zés, ré -
zsû kép zés, nem bur kolt te rü let gye pe sí té se, de pó nia ren de zés, utó mun kák.

11.1. Kis víz fo lyá sok, csa tor nák, ár kok (vo na las lé te sít mé nyek)

11.1.1. Csa tor na, kis víz fo lyás me der épí tés

Nor mál ve ze té sû csa tor na ÉNGY

31010 1,0–6,0 m2 szel vény te rü let 7 200 Ft/fm

31020 6,01–12,0 m2 szel vény te rü let 13 500

31030 12,01–18,0 m2 szel vény te rü let 18 000

Ma gas ve ze té sû csa tor na

31040 1,01–6,0 m2 szel vény te rü let 10 800 Ft/fm

31050 6,01–12,0 m2 szel vény te rü let 27 000

11.1.2. Csa tor na, kis víz fo lyás me der szel vény bõ ví té se

31060 1,0–6,0 m2 szel vény te rü let 6 030 Ft/fm ÉNGY

31070 6,01–12,0 m2 szel vény te rü let 11 340

31080 12,01–18,0 m2 szel vény te rü let 15 120

11.1.3. Csa tor na, kis víz fo lyás me der fel újí tás (víz jo gi üze me lé si en ge dély sze rin ti ál la pot hely re ál lí tá sa)

31090 1,0–6,0 m2 szel vény te rü let 5 040 Ft/fm ÉNGY

31100 6,01–12,0 szel vény te rü let 9 450

31110 12,01–18,0 m2 szel vény te rü let 12 600

11.1.4. Bur ko lat ké szí tés hely szí ni be to no zás

31120 Be ton ból 15 cm vas tag ság ban 7 400 m2 ÉNGY

11.2. Tá ro zók

11.2.1. Tá ro zó épí tés föld mun kái, mû tárgy épí té si mun kái, elõ- és utó mun kái

El szá mol ha tó ki adá sok: elõ mun kák, ir tá si mun kák, föl ki eme lés, föld szál lí tás, töl tés épí tés, tö mö rí tés, ré zsû kép zés,
gye pe sí tés, mû tárgy épí tés, elõ re gyár tott ele mek le he lye zé se, zsa lu zat ké szí tés, be to no zás, fém sze rel vé nyek el he lye zé -
se, utó mun kák.
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11.2.1.1. Síkvidéki tározó

31130 Alapterülettõl függetlenül 450 Ft/táro-
zott m3

ÉNGY

11.2.1.2. Dombvidéki tározó

31140 0–100 000 m3 tározókapacitás 540 Ft/táro-
zott m3

ÉNGY

31150 100 000–200 000 m3 tározókapacitás 270

31160 200 000–300 000 m3 tározókapacitás 135

31170 300 000–500 000 m3 tározókapacitás 117

31180 500 000–1 000 000 m3 tározókapacitás 100

11.2.1.3. Tározó mûtárgyainak építése

31190 Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel, fõmeder bur-
kolásával a torkolatnál

36 000 Ft/fm ÉNGY

31200 Leürítõ mûtárgy NA 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és
vízoldali burkolattal (záportározó)

306 000

31210 Leürítõ mûtárgy NA100, energiatörõ fogakkal, alvízi és
vízoldali burkolattal (záportározó)

198 000

11.2.2. Tározó felújítás (vízjogi üzemelési engedély szerinti állapot helyreállítása)

Elszámolható kiadások: elõ- és utómunkálatok, földmunkák

31220 0–100 000 m3 tározó kapacitás között 81 Ft/táro-
zott m3

ÉNGY

31230 100 000–500 000 m3 tározó kapacitás között 72

31240 500 000–1 000 000 m3 tározó kapacitás között 63

11.2.3. Idõszakos belvíztározó létrehozása

Elszámolható kiadások: elõ- és utómunkálatok, földmunkák

31250 Legelõ övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m3/fm+mûtárgy 81 000 Ft/ha ÉNGY

11.3. Vízrendezés létesítményei és beavatkozásai

11.3.1. Felszíni vízrendezés

Elszámolható kiadások: felszíni vízrendezési mûvek, csatornák, vápák létrehozása, mikro-tereprendezés, földmunkák

31260 0–50 ha között 324 000 Ft/ha ÉNGY

31270 51–200 ha között 216 000

31280 200 ha felett 180 000

11.3.2. Felszín alatti vízrendezés

Elszámolható kiadások: talajvízszint szabályozás részben nyílt árkokkal, részben talajcsõ hálózattal, földmunkák

31290 0–50 ha között 225 000 Ft/ha ÉNGY

31300 51–200 ha között 162 000

31310 200 ha felett 126 000

11.3.3. Talajcsõhálózat létrehozása

Elszámolható kiadások: talajcsõhálózat kialakítása nyílt vagy zárt gyûjtõvel, földmunkák

31320 Területnagyságtól függetlenül 239 500 Ft/ha ÉNGY
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11.3.4. Kombinált vízrendezés

Elszámolható kiadások: felszíni, felszín alatti vízrendezési módszerek együttes alkalmazása, földmunkák

31330 0–50 ha között 198 000 Ft/ha ÉNGY

31340 51–200 ha között 144 000

31350 200 ha felett 108 000

11.4. Kismûtárgyak építése

Elszámolható kiadások: irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, zsaluzatkészítés, elõregyártott elemek elhelyezése,
mûtárgy felépítményi és betonmunkái, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák.

11.4.1. Vízvisszatartó létesítmények építése

31360 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db ÉNGY

31370 NÁ 60 cm 576 000

31380 NÁ 80 cm 819 000

31390 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

11.4.2. Vízkormányzó létesítmények építése

31410 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db ÉNGY

31420 NÁ 60 cm 576 000

31430 NÁ 80 cm 819 000

31440 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

11.4.3. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése

31450 Fenéklépcsõ kétoldali burkolattal, vízládával 34 200 Ft/m2 ÉNGY

31460 Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal 23 400

11.5. Szivattyútelepek építése, kapacitásbõvítése, felújítása

Elszámolható kiadások: elõkészítõ munkák, irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, zsaluzás, betonozás, elõre-
gyártott elemek elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák, szivattyúk, gépészeti szerelés, elektro-
mos szerelés.

11.5.1. Szivattyútelep építése

11.5.1.1. Diesel üzemû szivattyúval

31470 0–0,50 m3/s 19 800 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

31480 0,51–1,0 m3/s 25 200 000

31490 1,01–2,0 m3/s 46 800 000

31500 2,01–3,0 m3/s 61 200 000

11.5.1.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmaz: transzformátort, légvezetéket, földkábelt, hálózatfejleszté-
si hozzájárulást)

31510 0–0,50 m3/s 32 400 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

31520 0,51–1,0 m3/s 46 800 000

31530 1,01–2,0 m3/s 54 000 000

31540 2,01–3,0 m3/s 64 800 000

11.5.2. Szivattyútelep kapacitásbõvítése

Elszámolható kiadások: gépészeti csere, elektromos üzemmódra való átállás, alépítmény bõvítése, csõvezetékek cse-
réje

2536 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/51. szám



11.5.2.1. Diesel üzemû szivattyúval

31550 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 10 800 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

31560 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 36 000 000

31570 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 46 000 000

11.5.2.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos energia ellátás bõvítését)

31580 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 7 650 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

31590 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 11 250 000

31600 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 26 100 000

11.5.3. Szivattyútelep felújítása (vízjogi üzemelési engedély szerinti állapot helyreállítása)

11.5.3.1. Diesel üzemû szivattyúval

31610 0–0,50 m3/s 11 880 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

31620 0,51–1,0 m3/s 15 120 000

31630 1,01–2,0 m3/s 28 080 000

31640 2,01–3,0 m3/s 36 720 000

11.5.3.2. Elektromos üzemû szivattyúval

31650 0–0,50 m3/s 20 700 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

31660 0,51–1,0 m3/s 30 780 000

31670 1,01–2,0 m3/s 32 400 000

31680 2,01–3,0 m3/s 38 880 000

11.6. Mezõgazdasági területrendezés építményei

Elszámolható kiadások: földmunkák

11.6.1. Mezõgazdasági célú területrendezés

31690 0–50 ha között 270 000 Ft/ha ÉNGY

31700 51–200 ha között 225 000

31710 200 ha felett 180 000

11.6.2. Mezõgazdasági célú tereprendezés

31720 0–50 ha között 540 000 Ft/ha ÉNGY

31730 51–200 ha között 450 000

31740 200 ha felett 260 000

31750 Öntözõtábla finomfelület rendezése, elõkészítõ munkák
nélkül

45 000

11.6.3. Vízmosáskötések kialakítása

31760 Hordalékfogó cölöpgát rõzsefonattal 15 300 Ft/m2 ÉNGY

31770 Trapézszelvényû fenéklépcsõ 81 000

31780 Acélhálós kõszerkezet (Gabion) 22 500 Ft/m3

11.6.4. Táblák közötti földúthálózat kialakítása

31790 Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokkal 300 Ft/m2 ÉNGY

31800 Kõszórással 500

31810 Táblabejáró NÁ 40 cm csõvel, 12 fm hossz 342 000 Ft/db

11.6.5. Területrendezést elõkészítõ irtási munkák

11.6.5.1. Cserjeirtás

31820 Gépi 72 Ft/ m2 ÉNGY

31830 Kézi 151
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11.6.5.2. Nádirtás

31840 Gépi 21 Ft/ m2 ÉNGY

31850 Kézi 41

11.6.5.3. Gaztalanítás

31860 Gépi 11 Ft/ m2 ÉNGY

31870 Kézi 21

11.6.6. Erózióvédelem létesítményei

11.6.6.1. Sáncolás

Elszámolható kiadások: elõkészítõ munkák, földtolási munkák, utómunkák, gyepesítés

31880 Keskeny alapú sánc (0,40 m mély, 12,0–16,0 m alapszé-
lesség)

950 Ft/fm ÉNGY

31890 Széles alapú sánc (0,30 m mély, 16,0–20,0 m alapszéles-
ség)

720

II) 3.2. célterület

12. Közösségi meliorációs támogatások

12.1. Meliorációs földúthálózat

Elszámolható kiadások: földmunkák

32010 Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokkal 300 Ft/m2 ÉNGY

32020 Kõszórással 500

32030 Táblabejáró NÁ 40 cm csõvel, 12 fm hossz 342 000 Ft/db

12.2. Út menti árkok és mûtárgyaik

Elszámolható kiadások: földmunkák

32040 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7200 Ft/fm ÉNGY

12.3. Talajcsövezés és létesítményei

Elszámolható kiadások: elõkészítõ munkák, irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, csövek elhelyezése, föld-
visszatöltés, tömöríteni, utómunkák, gépészeti szerelés)

32050 Területnagyságtól függetlenül 239 500 Ft/ha ÉNGY

12.4. Esésnövelõ és átemelõ szivattyútelepek létesítése és korszerûsítése

Elszámolható kiadások: elõkészítõ munkák, irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, zsaluzás, betonozás, elõre-
gyártott elemek elhelyezése, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák, szivattyúk, gépészeti szerelés, elektro-
mos szerelés.

12.4.1. Diesel üzemû szivattyúval

32060 0–0,50 m3/s 19 800 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

32070 0,51–1,0 m3/s 25 200 000

32080 1,01–2,0 m3/s 46 800 000

32090 2,01–3,0 m3/s 61 200 000
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12.4.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmaz: transzformátort, légvezetéket, földkábelt, hálózatfejlesztési
hozzájárulást)

32100 0–0,50 m3/s 32 400 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

32110 0,51–1,0 m3/s 46 800 000

32120 1,01–2,0 m3/s 54 000 000

32130 2,01–3,0 m3/s 64 800 000

12.5. Szivattyútelep kapacitásbõvítése

Elszámolható kiadások: gépészeti csere, elektromos üzemmódra való átállás, alépítmény bõvítése, csõvezetékek
cseréje

12.5.1. Diesel üzemû szivattyúval

32140 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 10 800 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

32150 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 36 000 000

32160 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 46 000 000

12.5.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos energia ellátás bõvítését)

32170 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 7 650 000 Ft/db ÉNGY
Gépkataló-
gus

32180 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 11 250 000

32190 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 26 100 000

12.6. Mûtárgyak létesítése és felújítása

Elszámolható kiadások: irtási munkák, földkiemelés, földszállítás, zsaluzatkészítés, elõregyártott elemek elhelyezése,
mûtárgy felépítményi és betonmunkái, földvisszatöltés, tömörítés, gyepesítés, utómunkák.

12.6.1. Vízvisszatartó létesítmények építése

32200 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db ÉNGY

32210 NÁ 60 cm 576 000

32220 NÁ 80 cm 819 000

32230 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

12.6.2. Vízkormányzó létesítmények építése

32240 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db ÉNGY

32250 NÁ 60 cm 576 000

32260 NÁ 80 cm 819 000

32270 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

12.6.3. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése

32280 Fenéklépcsõ kétoldali burkolattal, vízládával 34 200 Ft/m2 ÉNGY

32290 Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal 23 400

12.7. Vízmosáskötés kialakítása

Elszámolható kiadások: földmunkák

32300 Hordalékfogó cölöpgát rõzsefonattal 15 300 Ft/m2 ÉNGY

32310 Trapézszelvényû fenéklépcsõ 81 000

32320 Acélhálós kõszerkezet (Gabion) 22 500 Ft/m3

12.8. Felesleges utak, árkok megszüntetése

Elszámolható kiadások: földmunkák

32330 Felesleges út megszüntetése 180 Ft/m2 ÉNGY

32340 Felesleges árok megszüntetése 360 Ft/m3
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12.9. Teraszolás

12.9.1. Rézsûs teraszkiképzés

Elszámolható kiadások: elõkészítõ munkák, földtolási munkák, rézsûképzés, utómunkák, gyepesítés.

32350 Megmozgatandó föld 500 Ft/ m3 ÉNGY

12.9.2. Támfallal kombinált terasz

Elszámolható kiadások: elõkészítõ munkák, földtolási munkák, támfalépítés vagy elõregyártott elem elhelyezés, föld-
szállítási munkák, földfeltöltési munkák, utómunkák, gyepesítés

Helyszíni beton Ft/fm ÉNGY

32360 0,0–1,5 m magasság között 63 000

32370 1,51–3,0 m magasság között 108 000

Terméskõ

32380 0,0–1,5 m magasság között 90 000

32390 1,51–3,0 m magasság között 162 000

Elõregyártott

32400 0,0–1,5 m magasság között 22 500

32410 1,51–3,0 m magasság között 81 000

12.9.3. Vízlevezetõ vápák

Elszámolható kiadások: földmunkák

32420 Vápás beton vízelvezetõ (3 m széles) kiemelt szegéllyel 12 600 Ft/ m2 ÉNGY

12.10. Mezõvédõ erdõsávok

32430 Talaj elõkészítés (talajlazítás, szántás, elõmunkák) 126 000 Ft/ha ÉNGY

32440 Csemetetelepítés cserjeszegéllyel (11 000 db/ha) 648 000

12.11. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem csak beruházáshoz kap-
csolódóan)

32450 Szivattyútelepi vezérlõegység 2 800 000 Ft/szivattyú
telep

ÉNGY

32460 Központi irányítóegység 2 800 000 Ft/központ

32470 Automata meteorológiai állomás 580 000 Ft/darab

2. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

A területi vízgazdálkodás fõmûvekkel összehangolt fejlesztésre kijelölt területei

1. Berettyó-Sebes Körös közti tájegység. Alsó-Nyírvíz tájegység.
Fürjéri öblözet

Hajdú Bihar megye

2. Algyõi belvízrendszer Bács-Kiskun és Csongrád megye
3. Kraszna balparti belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
4. Királyéri öblözet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Hajdú-Bihar megye
5. Réhelyi, Szeghalmi, Gyomai belvízrendszer Békés megye–Hajdú Bihar megye
6. Túr-belvíz fõcsatorna és Tapolnok-Kömörõ térsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
7. Doba-milléri öblözetek Jász-Nagykun-Szolnok megye
8. Hármas-Körös jobbparti tájegység Jász-Nagykun-Szolnok megye
9. Kígyós Fõgyûjtõ csatorna öblözete Bács-Kiskun megye
10. Felsõszabolcsi belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
11. Tisza-Maroszugi, Sámsoni belvízrendszer Csongrád megye–Békés megye
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12. Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszer Jász-Nagykun-Szolnok megye
13. Dél-Pest megyei tájegység Pest megye
14. Dél-Dunavölgyi tájegység Bács-Kiskun megye
15. Dél-Borsodi tájegység Borsod-Abaúj-Zemplén megye
16. Mezõberényi és Dögös-Kákafoki belvízrendszerek Békés megye
17. Sárréti tájegység és Kösely öblözet Hajdú-Bihar megye–Békés megye
18. Alsó Szigetköz Gyõr-Moson-Sopron megye
19. Kelet Baranyai Tájegység Baranya megye
20. Nyíri belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
21. Cece-Õsi belvízrendszer Fejér megye
22. Rinya térség Somogy megye
23. Gyála, Maros balparti belvízrendszer, Percsorai öblözet Csongrád megye
24. Tisza-Kunság térsége Bács-Kiskun megye
25. Taktaköz Borsod-Abaúj-Zemplén megye
26. Bodrogköz Borsod-Abaúj-Zemplén megye
27. Dél-Heves síkvidék öblözetei Heves megye
28. Beregi belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
29. Kurcza térség (Szentes) Csongrád megye
30. Vidre-éri belvízrendszer (Csongrád) Csongrád megye
31. Dél-Tolna öblözet Tolna megye

3. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Értékelés

A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés

Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Szakmai szempontok

Vonalas létesítmények*

Vízkárelhárítás, belvízvédekezés hatékonyságának
elõsegítése

Terv alapján 5

Mezõgazdasági termelés biztonságának emelése, vizek és
vizes élõhelyek ökológiai állapotának megõrzése

Terv alapján 5

Kapcsolódás vízvisszatartó, víztározó létesítményekhez Terv alapján 5

A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási
terület részét képezi

20

Tározók*

Vízkárelhárítás, belvízvédekezés hatékonyságának
elõsegítése

Terv alapján 5

Többcélú hasznosítás 5

Belvízkár (belvíztározó), helyi vízkár (záportározó) elhá-
rító hatás. A felszín alatti vízkészletet igénybe nem vevõ
fejlesztés

5

A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási
terület részét képezi

20

Összesen: max. 35
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag létszámá-
nak szinten tartása (legalább 1 fõ)

8

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag létszámá-
hoz képest a foglalkoztatottak számának bõvítése a
fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely 16

25 000 001–50 000 000 Ft/új
munkahely

14

50 000 001–75 000 000 Ft/új
munkahely

12

75 000 001–100 000 000 Ft/új
munkahely

10

100 000 001–125 000 000 Ft/új
munkahely

8

125 000 001–150 000 000 Ft/új
munkahely

6

150 000 001–175 000 000 Ft/új
munkahely

4

175 000 001 Ft/új munkahely
felett

2

Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási
programban (a támogatási kérelem benyújtásakor érvé-
nyes helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási
határozattal rendelkezik)

7

A megvalósítás helye

hátrányos helyzetû térségben van 6

Pénzügyi terv

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Befektetett eszközök változása 1

Saját tõke változása a beruházás
idõtartama alatt

1

Értékcsökkenés változása 2

Saját tõke változása a mûködtetési
idõszak alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás pénzügyi táblájában
feltüntetett bázis adatainak össze-
vetése referenciaadatokkal

Termelési érték 2

Adózás elõtti eredmény 2

Termelési értékarányos jövedel-
mezõség

2

Pénzügyi terv valóságtartalom-vizsgálata Pénzügyi tábla adatainak összeve-
tése referenciaadatokkal a
mûködtetés alatt

Termelési érték 1
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Adózás elõtti eredmény 1

Termelési értékarányos jövedel-
mezõség

1

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Az üzem által a bázis évhez ké-
pest a határozatot követõ 4. évre
vállalt mezõgazdasági terület nõ,
akkor 5 százalékpontonkénti nö-
vekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5

Összesen: 20

Ha az ügyfél nem természetes személy

Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatko-
zata!

3

Nõk foglalkoztatása

A foglalkoztatottak számának
több, mint 50%-a nõ

3

A foglalkoztatottak számának
20–50%-a nõ

2

A foglalkoztatottak számának ke-
vesebb, mint 20%-a nõ

1

Csökkent munkaképességû foglalkoztatása 2

Összesen: 65

Mindösszesen: 100

* Vonalas létesítmény és tározó együttes építése esetén a pontszámokat átlagolni kell.

Öntözés mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Szakmai szempontok

Öntözés üzemi létesítményei

Alacsony nyomású – a szórófejnél kisebb, mint 3 bar nyo-
mású –, kis intenzitású, önjáró esõztetõ, valamint mikro-
öntözõ berendezések alkalmazása

Mûszaki paraméterek alapján Igen: 20 Nem: 0

A fejlesztésnek aszálykár-elhárítási funkciója van, kizáró-
lag felszíni vízkészletre támaszkodik

Adatlap alapján 10

A beruházás környezetkímélõ termesztéstechnológiába
történõ beillesztése

Adatlap alapján 5

Öntözés közösségi létesítményei

Meglévõ öntözõ-vízszolgáltató mû kihasználtságának
fokozása

Adatlap alapján 20

Helyi vízkészletek felhasználása Adatlap alapján 10
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

A kiszolgált öntözésre berendezett terület nagysága Adatlap alapján Nagyobb, vagy
egyenlõ mint
50 ha: 5

Kisebb mint
50 ha: 0

Összesen: max. 35

Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag létszámá-
nak szinten tartása (legalább 1 fõ)

8

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag létszámá-
hoz képest a foglalkoztatottak számának bõvítése a fej-
lesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely 16

25 000 001–50 000 000 Ft/új
munkahely

14

50 000 001–75 000 000 Ft/új
munkahely

12

75 000 001–100 000 000 Ft/új
munkahely

10

100 000 001–125 000 000 Ft/új
munkahely

8

125 000 001–150 000 000 Ft/új
munkahely

6

150 000 001–175 000 000 Ft/új
munkahely

4

175 000 001 Ft/új munkahely
felett

2

Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási
programban (a támogatási kérelem benyújtásakor érvé-
nyes helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határo-
zattal rendelkezik.)

7

A megvalósítás helye

hátrányos helyzetû térségben van 6

Pénzügyi terv

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Befektetett eszközök változása 1

Saját tõke változása a beruházás
idõtartama alatt

1

Értékcsökkenés változása 2

Saját tõke változása a mûködtetési
idõszak alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás pénzügyi táblájában
feltüntetett bázis adatainak össze-
vetése referenciaadatokkal

Termelési érték 2

Adózás elõtti eredmény 2

Termelési értékarányos jövedel-
mezõség

2
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata Pénzügyi tábla adatainak összeve-
tése referenciaadatokkal a mûköd-
tetés alatt

Termelési érték 1

Adózás elõtti eredmény 1

Termelési értékarányos jövedel-
mezõség

1

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Az üzem által a bázis évhez
képest a határozatot követõ
4. évre vállalt mezõgazdasági
terület nõ, akkor 5 százalékpon-
tonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.

5

Összesen: 20

Ha az ügyfél nem természetes személy

Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatko-
zata!

3

Nõk foglalkoztatása

A foglalkoztatottak számának
több, mint 50%-a nõ

3

A foglalkoztatottak számának
20–50%-a nõ

2

A foglalkoztatottak számának ke-
vesebb, mint 20%-a nõ

1

Csökkent munkaképességû foglalkoztatása 2

Ha az ügyfél természetes személy

Az ügyfél nõ 3

Az ügyfél roma származású 3

Az ügyfél csökkent munkaképességû 2

Összesen: 65

Mindösszesen: 100

Melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek
fejlesztése

Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Szakmai szempontok

Üzemi melioráció

Az ügyfél komplex meliorációt valósít meg. (Legalább a
vízrendezés és területrendezés elemeibõl egyaránt tervez
beavatkozást)

Terv alapján Igen: 10 Nem: 5

Talajvédelmi funkciója van Adatlap alapján 10
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Talaj-vízháztartást javító funkciója van Adatlap alapján 10

A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási
terület részét képezi

5

Közösségi létesítmények

Kapcsolódik védett területek vízellátásához Terv alapján Igen: 10 Nem: 5

Vízvisszatartó, tározó létesítményeket tartalmaz Terv alapján 10

Belvízkárt, helyi vízkárt elhárító hatása van Terv alapján 10

A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási
terület részét képezi

5

Összesen: max. 35

Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag létszámá-
nak szinten tartása (legalább 1 fõ)

8

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag létszámá-
hoz képest a foglalkoztatottak számának bõvítése a
fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új
munkahelyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely 16

25 000 001–50 000 000 Ft/új
munkahely

14

50 000 001–75 000 000 Ft/új
munkahely

12

75 000 001–100 000 000 Ft/új
munkahely

10

100 000 001–125 000 000 Ft/új
munkahely

8

125 000 001–150 000 000 Ft/új
munkahely

6

150 000 001–175 000 000 Ft/új
munkahely

4

175 000 001 Ft/új munkahely fe-
lett

2

Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási
programban (a támogatási kérelem benyújtásakor érvé-
nyes helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási
határozattal rendelkezik.)

7

A megvalósítás helye

hátrányos helyzetû térségben van 6

Pénzügyi terv

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Befektetett eszközök változása 1

Saját tõke változása a beruházás
idõtartama alatt

1
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Értékcsökkenés változása 2

Saját tõke változása a mûködtetési
idõszak alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás pénzügyi táblájában
feltüntetett bázis adatainak össze-
vetése referenciaadatokkal

Termelési érték 2

Adózás elõtti eredmény 2

Termelési értékarányos jövedel-
mezõség

2

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata Pénzügyi tábla adatainak összeve-
tése referenciaadatokkal a mûköd-
tetés alatt

Termelési érték 1

Adózás elõtti eredmény 1

Termelési értékarányos jövedel-
mezõség

1

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Az üzem által a bázis évhez ké-
pest a határozatot követõ 4. évre
vállalt mezõgazdasági terület nõ,
akkor 5 százalékpontonkénti nö-
vekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont.

5

Összesen: 20

Ha az ügyfél nem természetes személy

Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatko-
zata!

3

Nõk foglalkoztatása

A foglalkoztatottak számának
több, mint 50%-a nõ

3

A foglalkoztatottak számának
20–50%-a nõ

2

A foglalkoztatottak számának ke-
vesebb, mint 20%-a nõ

1

Csökkent munkaképességû foglalkoztatása 2

Ha az ügyfél természetes személy

Az ügyfél nõ 3

Az ügyfél roma származású 3

Az ügyfél csökkent munkaképességû 2

Összesen: 65

Mindösszesen: 100
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

35/2008. (III. 27.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a növénytermesztés létesítményeinek
korszerûsítéséhez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja a növénytermesztés technológiai
korszerûsítésének, versenyképességének javítása része-
ként:

a) új terményszárítók és -tisztítók vásárlásával javuljon
az eszközállomány összetétele, korszerûsége;

b) a létesítmény felújításával, új kiegészítõ eszközök
beszerzésével a létesítmény megfeleljen a környezetvédel-
mi, levegõ-tisztaság védelmi elõírásoknak;

c) létesítmények felújításával csökkenjenek az üzemel-
tetési költségek, javuljon a kezelt termények minõsége.

Fogalmak

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) levegõ-tisztaság védelmi elõírások: a levegõ védel-

mével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.
(II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: LVR.) foglalt
követelmények;

b) létesítmény: a mezõgazdasági üzemben meglévõ, a
támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél tulajdonában
vagy használatában álló terménytároló, illetve támogatás-
sal létesíteni tervezett, vagy ügyfél tulajdonában, vagy
használatában álló fogadógarat, elõtéttároló, hídmérleg,
terménytisztító, -szárító, valamint az ezekhez kapcsolódó
tranzittároló, minõségellenõrzõ-vezérlõépület, a Gépkata-
lógus 321. gépalcsoportba besorolható (kivéve: 3216. gép-
változat) anyagmozgató berendezés (a továbbiakban:

anyagmozgató) és a 3922. gépváltozatba besorolható szá-
las takarmány pelletáló;

c) korszerûsítési eljárás: a létesítmény levegõtiszta-
ság-védelmi elõírásoknak történõ megfelelését, illetve az
üzemeltetési költségek csökkentését vagy a kezelt termény
minõségjavulását célzó felújítása, korszerûsítése;

d) állategység: az egyszerûsített területalapú támogatá-
sok és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesí-
tendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”,
illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrend-
szerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM
rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott egység
azzal, hogy egy állategység 10 darab 80 napnál fiatalabb
malacnak, illetve 5 darab termelõ méhcsaládnak felel meg
(a továbbiakban: ÁE);

e) levegõtisztító berendezés: a Gépkatalógus 3319.,
3339., 3999., 5999. gépváltozatokba besorolható gépek,
berendezések közül a porleválasztó, elszívó, ciklon, venti-
látor, porkamra, légtisztító, légtechnikai berendezés és
szûrõ;

f) hatékonyságnövelõ berendezés: a létesíteni tervezett,
illetve a korszerûsítési eljárás során a létesítménybe beépí-
tett vagy annak üzemeltetéséhez kapcsolódó a Gépkataló-
gus 513. (kivéve: 5133. gépváltozat), 514., 515. gépcso-
portjaiba, illetve 3319., 5991., 6213. gépváltozataiba be-
sorolható gép, berendezés;

g) határfelület: a létesítmény azon felülete, ahol üzem-
szerû mûködés közben a külsõ levegõvel érintkezve a ke-
zelt terménybõl származó vagy egyéb porkibocsátás tör-
ténhet;

h) telephely: olyan, az ügyfél tulajdonában, használatá-
ban álló mûvelés alól kivont területként nyilvántartott in-
gatlan, amelyen a létesítmények elhelyezkednek;

i) mûvelt terület: az ügyfél tulajdonában vagy haszná-
latában álló szántó mûvelési ágban nyilvántartott ingatla-
nok hektárban kifejezett összesített nagysága;

j) terménytároló kapacitása: a terménytároló azon
légköbméterben kifejezett nagysága, amely légtérben a
termények tárolása tartósan, 5 napot meghaladóan meg-
valósul;

k) kapcsolódó infrastruktúra: létesítményhez kapcso-
lódó, telephelyen belüli víz-, gáz-, elektromos-, csatorna-
hálózat, szilárd útburkolat;

l) elõtét tároló: olyan a terményfogadó-garathoz köz-
vetlenül kapcsolt terménytároló, amelyben a telephelyre
beérkezõ termények tárolása 5 napot nem meghaladóan
valósul meg és amely hasznos befogadóképessége nem ha-
ladja meg az 500 m3-t;

m) tranzittároló: olyan a terményszárítótól, illetve ter-
ménytisztítótól maximum 30 méter távolságon belül elhe-
lyezkedõ a Gépkatalógus 3914. gépváltozat alá besorolha-
tó gép, berendezés, amelybõl a betárolt termény gravitá-
ciós úton, külön anyagmozgató nélkül is szállítójármûre
kitárolható;

n) támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez a
rendelet elszámolható kiadás felsõhatárt állapít meg.
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(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakra az
LVR-ben és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglal-
tak az irányadók.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
Vhr.-ben foglaltak az irányadók.

Támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás
vehetõ igénybe:

a) létesítmény – kivéve terménytároló – létesítéséhez
kapcsolódó építéshez, szereléshez, gépbeszerzéshez és
kapcsolódó infrastruktúra telephelyen belüli kialakításá-
hoz (a továbbiakban: létesítési célterület);

b) létesítmény korszerûsítési eljárásához kapcsolódó
gépbeszerzési, építési, felújítási, szerelési mûveleteihez
(a továbbiakban: felújítási célterület).

(2) E rendelet szerint nem nyújtható támogatás:
a) felújítási célterületen, ha az a terménytároló kapaci-

tásának növekedését eredményezi;
b) létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített

vagy mobil eszköz létesítéséhez;
c) 100 m3-t meghaladó egyedi befogadóképességû

tranzittároló létesítéséhez;
d) 50 m2-t meghaladó hasznos alapterületû minõség-

ellenõrzõ-vezérlõépület létesítéséhez;
e) a Vhr. szerinti nem mezõgazdasági beruházáshoz.

(3) E rendelet szerint az (1) bekezdésben foglalt célterü-
leteken megvalósuló beruházás részeként támogatás kizá-
rólag:

a) terményszárítónként, terménytisztítónként, csak egy
tranzittároló létesítéséhez,

b) telephelyenként maximum kettõ elõtéttároló létesí-
téséhez, felújításához,

c) kapcsolódó infrastruktúra kialakítása esetén a léte-
sítményeket, illetve azokat a telephely külsõ határvonalá-
val összekötõ telephelyen belüli kapcsolódó infrastruktúra
létesítéséhez,

d) telephelyenként csak egy minõségellenõrzõ-vezér-
lõépület felújításához vagy létesítéséhez,

e) a Gépkatalógusba besorolható berendezések közül a
levegõtisztító berendezések, anyagmozgató, hatékonyság-
növelõ berendezés, tranzittároló, 5151. gépváltozat alatt
szereplõ hídmérleg, 3313., 3332. gépváltozat, 3922. gép-
változatból a szálas takarmány pelletálás gépei, berende-
zései és a legalább 2-es korszerûségi mutatóval rendelkezõ
3311., 3331. gépváltozatok alatt szereplõ gépek, berende-
zések beszerzéséhez,

f) telephelyenként csak egy hídmérleg létesítéséhez,
felújításához,

g) telephelyenként csak egy fogadógarat létesítéséhez,
felújításához,

h) felújítási célterületen fogadógarat, hídmérleg, elõ-
téttároló, illetve terménytároló felújításához csak ugyan-
azon telephelyen megvalósuló terményszárító vagy ter-
ménytisztító felújításával és/vagy létesítésével együtt
nyújtható.

(4) Különbözõ telephelyként vehetõk figyelembe azon
telephelyek, amelyek:

a) önálló helyrajzi számmal rendelkeznek,
b) nem szomszédosak, külsõ határvonalaik nem érint-

keznek,
c) a telephelyek külsõ határvonalainak távolságai kö-

zül a legkisebb távolság meghaladja a 2 km-t.

(5) Meglévõ terményszárító, terménytisztító beton alap-
jára épített új terményszárító, terménytisztító beszerzése
létesítési célterületen megvalósuló beruházásnak minõsül,
ha egyúttal a felépítmény szerkezeti elemeinek teljes le-
cserélése is megvalósul.

(6) A Gépkatalógus 3311., 3331. gépváltozatok alá be-
sorolt gép, berendezés akkor sorolható be 2-es, illetve 3-as
korszerûségi mutató alá, ha az eszköz megfelel az 1. számú
mellékletben foglalt követelményeknek.

(7) A Gépkatalógus 3311., 3331. gépváltozataiban sze-
replõ gépek, berendezések 1. számú mellékletben foglalt
feltételek teljesülésének megállapítását, a Vhr. 29. §
(3)–(4) bekezdéseiben foglaltak megfelelõ alkalmazásával
a forgalmazó javasolhatja, a 2. számú mellékletben foglalt
dokumentumok egyidejû csatolásával. Ha a gép, eszköz
már szerepel a Gépkatalógusban, akkor a forgalmazónak a
javaslatában fel kell tüntetnie a Gépkatalógus szerinti gép-
kódokat.

Támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult:
a) a termelõi csoport (a továbbiakban: TCs);
b) a mezõgazdasági termelõ, ha a beruházással érintett

mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai
méretegységet (EUME)
[a továbbiakban a)–b) pontok együtt: ügyfél].

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott üzem-
méret feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha
az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem
benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban köteles vállalni,
hogy legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ lezárt
teljes naptári évben megfelel az (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feltételnek.
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(3) A támogatás igénybevételének további feltételei:
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjától eltérõen csatol-

ni kell a gépészmérnök végzettségû személy által összeál-
lított mûszaki leírást és dokumentációt (a továbbiakban:
technológiai terv), amelynek tartalmaznia kell:

aa) az elrendezési vázrajzot és a telephely területén tör-
ténõ termény fogadás, -tisztítás, -szárítás, -tárolás, -szállí-
tás folyamatábráját,

ab) a fejlesztés tervezett idõbeli ütemezését,
ac) a beépítésre kerülõ gépek, berendezések felsorolását,
ad) a létesíteni vagy felújítani tervezett létesítmények

tervezett energiaigényét,
ae) felújítási célterület esetén a felújítani tervezett léte-

sítmény, berendezés adatait (telephelyen belüli elhelyez-
kedés, típus, kapacitás, gép-azonosítószám, építés vagy
beszerzés éve);

b) a technológiai tervhez csatolni kell a technológiai
terv készítõje által aláírt nyilatkozatot, miszerint a támoga-
tással létesíteni/felújítani tervezett létesítmények a beru-
házást követõen zárt anyagáramlási rendszerûek;

c) a támogatási kérelemben fel kell tüntetni a technológiai
terv készítõje gépészmérnöki végzettségét igazoló oklevél
azonosítási számát, a kibocsátó intézmény nevét, címét, vala-
mint csatolni kell az ügyfél nyilatkozatát, hogy a technológiai
terv készítõje rendelkezik gépészmérnöki végzettséggel;

d) ha az ügyfél a 4. számú melléklet szerinti vonatkozó ér-
tékelési szemponthoz nyilatkozik arról, hogy legalább egy az
LVR hatálybalépése elõtt üzembe helyezett terményszárító-
val rendelkezik, akkor a támogatási kérelemben fel kell tün-
tetni a berendezés típusát, az üzembe helyezés évét és a be-
szerzés jogcímét (ügyfél vagy jogelõdje által létesített, illetve
vásárolt vagy más jogviszony alapján szerzett);

e) a támogatási kérelemhez csatolni kell a támogatással
érintett telephelyeket is ábrázoló:

ea) a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl
szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi
blokktérkép másolatát,

eb) ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot (helyszín-
rajz),
amelyeken be kell jelölni a beruházással érintett telephe-
lyeket, illetve létesítményeket.

(4) Nem vehetõ igénybe támogatás, ha a támogatási ké-
relem benyújtásakor az ügyfélnek e rendelet alapján támo-
gatott, lezáratlan mûvelete van.

(5) A Vhr. 17. § (4) bekezdésétõl eltérõen a kérelem be-
nyújtását megelõzõen, de legkorábban a kérelem benyújtá-
si évének január 1. napjától megkezdhetõ a kizárólag a
Gépkatalógusban szereplõ gép, berendezés megvásárlása,
megrendelése.

(6) A támogatási határozat kézhezvételét követõen:
a) az ügyfél vagy annak alkalmazottja köteles az Új

Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jog-
cím tárgyában szervezett kötelezõ képzésen részt venni az
utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt;

b) mezõgazdasági termelõ ügyfél esetén az ügyfél,
vagy a TCs ügyfél esetén a TCs tagjai köteles(ek) a 4. szá-

mú melléklet szerinti értékelési szemponthoz benyújtott
vonatkozó nyilatkozat esetén összesen legalább 200 ÁE
állatlétszámot az üzemeltetési kötelezettség idõtartama
alatt megtartani;

c) a Vhr. 25. § (2) bekezdésétõl eltérõen az e rendelet
alapján támogatott mûveletet 3 éven belül meg kell való-
sítani.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5. §

(1) A támogatás összege támogatási kérelmenként leg-
feljebb 735 000 eurónak megfelelõ forintösszeg lehet.

(2) Az ügyfél egy támogatási kérelemben több célterü-
letet is megjelölhet, de ugyanazon létesítményre csak egy
célterület vonatkozásában nyújtható be támogatási kére-
lem.

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások
a) 40%-a;
b) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ,

vagy a beruházás Natura 2000 vagy kedvezõtlen adottságú
területen valósul meg;

c) 60%-a, ha
ca) az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ és a fejlesz-

tés Natura 2000 területen valósul meg, vagy
cb) az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ és a fejlesz-

tés kedvezõtlen adottságú területen valósul meg.

(4) A (7) bekezdés d) pontja szerinti egyéb elszámolható
kiadások tekintetében, ha a támogatási döntésben telephe-
lyenként eltérõ támogatási intenzitások kerülnek megálla-
pításra, akkor az egyéb elszámolható kiadásokra egysége-
sen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(5) A tervezett elszámolható kiadásokat a (7) bekezdés
d) pontjában foglalt kiadások kivételével, a támogatási ké-
relemben létesítményenként egyedileg és összesítve is fel
kell tüntetni.

(6) Anyagmozgató felújítása, létesítése esetén az anyag-
mozgatóval kapcsolatban elszámolni tervezett kiadásokat
a (7) bekezdés d) pontjában foglalt kiadások kivételével,
az anyagmozgatóhoz kapcsolódó egyéb létesítményhez
tartozóan kell a támogatási kérelemben feltüntetni. Léte-
sítményhez kapcsolódó anyagmozgató a létesítménybe be-
épített és a létesítménybõl kiinduló, a következõ létesítmé-
nyig, illetve szállítási (ki- vagy betárolási) pontig terjedõ
anyagmozgató.

(7) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadás:
a) a Gépkatalógusban szereplõ levegõtisztító berende-

zés, hatékonyságnövelõ berendezés, tranzittároló, anyag-
mozgató, 5151. gépváltozat alatt szereplõ hídmérleg,
3313., 3332. gépváltozat, 3922. gépváltozatból a szálas ta-
karmány pelletálás berendezései és a legalább 2-es korsze-
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rûségi mutatóval rendelkezõ 3311., 3331. gépváltozatok
alatt szereplõ gép, berendezés beszerzésére,

b) az építési normagyûjteményben (a továbbiakban:
ÉNGY) beazonosítható építés-, épületgépészet kialakítá-
sára és korszerûsítésre,

c) az ÉNGY-ben beazonosítható, telephelyen belüli a
3. § (3) bekezdés c) pont szerinti kapcsolódó infrastruktúra
kialakításra,

d) a Vhr. 31. §-ban meghatározottak szerinti egyéb el-
számolható kiadásra
kifizetett/kifizetni tervezett pénzösszeg.

(8) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és
aránya nem haladhatja meg:

a) felújítási célterületen, a 3. számú mellékletben felso-
rolt létesítmények esetében az adott létesítmény vonatko-
zásában meghatározott maximális elszámolható kiadást;

b) a Gépkatalógusban szereplõ gépek, berendezések
esetén a Gépkatalógusban szereplõ referenciaárat;

c) az ÉNGY-ben beazonosítható tételekre az elszámol-
ható kiadás az ÉNGY szerinti referenciaárat;

d) a 5. § (7) bekezdés d) pontjában meghatározott ki-
adások összesen a Vhr. 31. §-ban meghatározott mértéket;

e) a (7) bekezdés c) pontja szerinti kiadások összesen, a
(7) bekezdés a) és b) pontja szerinti összes kiadás 15%-át.

(9) A 3. számú melléklet alkalmazásában a tonna/óra
kapacitások a következõk szerint kerülnek megállapításra:

a) ha az adott típusú terményszárító, terménytisztító
kapacitása szerepel a Gépkatalógusban, akkor a berende-
zés kapacitásának az ott meghatározottat kell tekinteni;

b) ha az a) pontban foglaltak alapján a kapacitás nem
állapítható meg, akkor a kapacitás meghatározása során az
MVH az FVM Mezõgazdasági és Gépesítési Intézetének
(a továbbiakban: MGI) közremûködését veszi igénybe;

c) fogadógarat esetén a fogadógaratba beépített anyag-
mozgató maximális szállítási teljesítménye alapján.

A támogatási kérelem benyújtása

6. §

(1) A támogatási kérelmet évente március 28. és május
2. között a MVH-hoz lehet benyújtani. A 2011. év után új
támogatási kérelem nem nyújtható be.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) az értékelési szempontokhoz a 4. számú melléklet-

ben meghatározott igazolásokat, dokumentumokat;
b) ha az ügyfél õstermelõ, akkor az érvényes õstermelõi

igazolvány hiteles másolatát;
c) ha az ügyfél egyéni vállalkozó, akkor a hatósági iga-

zolást az egyéni vállalkozói igazolvány érvényességérõl és
a vállalkozói tevékenységi körrõl.

(3) E rendelet alapján egy ügyfél támogatási kérelem
benyújtási idõszakonként egy támogatási kérelmet nyújt-
hat be.

(4) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerõre
emelkedéséig bármely idõpontban részben vagy egészben
visszavonható a mezõgazdasági, agrárfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 43. § (1) bekezdésének
figyelembevételével. A támogatási kérelem részleges
visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kap-
csolódó mértékre, illetve összegre vonatkozhat.

A kérelem elbírálása

7. §

A támogatási kérelmet az MVH e rendeletben meghatá-
rozott feltételek szerint bírálja el és a 4. számú melléklet-
ben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett érté-
keléssel, valamint a Tv. 32. § (1) bekezdés c) pont szerinti
rangsor állításával döntést hoz.

Kifizetési kérelem

8. §

(1) A kifizetési kérelmet:
a) 2008. évben október 1–31.,
b) a 2009. évtõl kezdõdõen évente:
ba) január 1–31.,
bb) április 1–30.,
bc) július 1–31.,
bd) október 1–31.

közötti idõszakban lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 4. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti képzésen való részvételrõl
szóló igazolást.

(3) Egy támogatási kérelemhez kapcsolódóan egy ügy-
fél legfeljebb négy kifizetési kérelmet nyújthat be.

Jogkövetkezmények

9. §

(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt mun-
kavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemel-
tetési kötelezettség fennállása alatt, akkor köteles a támo-
gatási összeg erejéig – a hiányzó foglalkoztatottanként
évente – a támogatási összeg 2%-át, de minimum 750 000
forintot visszafizetni.

(2) Ha az ügyfél a 4. § (6) bekezdés a) pontjában megha-
tározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a tá-
mogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a
támogatási határozat kézhezvételét követõ 30. nap és az
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utolsó kifizetési kérelem benyújtására megjelölt idõszak
elsõ napját megelõzõ 30. nap között nem volt képzés.

(3) Ha az ügyfél – induló vállalkozásként – a 4. § (2) be-
kezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befe-
jezését követõ elsõ lezárt teljes naptári évben nem felel
meg a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek,
akkor köteles a már igénybevett támogatási összeget a jo-
gosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabá-
lyok szerint visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való
joga megszûnik.

(4) Mezõgazdasági termelõ ügyfél esetén, ha a mûvelt
terület a benyújtás évétõl számított 4. évben 30%-ot meg-
haladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt mû-
velt terület nagyságától, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot
meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként az igény-
bevett támogatás erejéig az igénybevett támogatás 5%-át a
jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó sza-
bályok szerint visszafizetni.

(5) TCs ügyfél esetén, ha a vállalkozás árbevétele a be-
nyújtás évétõl számított 4. évben 30%-ot meghaladóan
marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevétel
nagyságától, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó
csökkenésén túl százalékpontonként az igénybevett támo-
gatás erejéig az igénybevett támogatás 5%-át a jogosulat-
lanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok
szerint visszafizetni.

(6) Ha a mezõgazdasági termelõ ügyfél, vagy TCs ügy-
fél esetén a TCs tagok összesített állatlétszáma az üzemel-
tetési kötelezettség idõtartama alatt elmarad a 200 ÁE ál-
latlétszám szinten tartásának vállalásától, akkor az ügyfél
köteles az igénybevett támogatás 20%-át a jogosulatlanul
igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint
visszafizetni.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

E rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásá-
hoz szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Mûszaki követelmények a 2-es, 3-as korszerûségi
mutató megállapításához

A.1. Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható gé-
pek, berendezések 2-es korszerûségi mutatójának követel-
ményei

A 3331. gépváltozat alá besorolható gépek, berendezé-
sek esetén az eszköznek az A.3., illetve A.4. pontba foglalt
feltételek mellett a következõ követelményeknek kell
megfelelnie a 2-es korszerûségi mutatóhoz:

a) Hõvisszavezetés vagy vastag (min. 30 cm) termény-
rétegû anyagcirkulációs rendszer;

b) max. 4,2 MJ/kg víz fajlagos hõenergia felhasználás,
max. 10 °C-os és min. 70% relatív páratartalmú külsõ leve-
gõ, max. 110 °C-os szárítólevegõ mellett, kukorica
24%-ról �w= 10% értéknél;

c) szárítási egyenletesség ± 1,5%;
d) a porkibocsátás jellegétõl függõen az A.3. vagy

A.4. pontban meghatározott feltételek.

A.2. A Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható gé-
pek, berendezések 3-as korszerûségi mutatójának követel-
ményei

A 3331. gépváltozat alá besorolható gépek, berendezé-
sek esetén az eszköznek az A.3., illetve A.4. pontba foglalt
feltételek mellett a következõ követelményeknek kell
megfelelnie a 3-as korszerûségi mutatóhoz:

a) Hõvisszavezetés vagy vastag (min. 30 cm) termény-
rétegû anyagcirkulációs rendszer;

b) szárítás fajlagos energiaigénye kisebb mint 4 MJ/kg
víz, max. 10 °C-os és min. 70% relatív páratartalmú külsõ
levegõ, max. 110 °C-os szárítólevegõ mellett, kukorica
24%-ról �w= 10% értéknél;

c) szárítási egyenletesség ± 1,5%;
d) hõsérült szemek aránya kisebb mint 2%;
e) automatikus nedvességszabályozó rendszer;
f) a porkibocsátás jellegétõl függõen az A.3. vagy

A.4. pontban meghatározott feltételek.

A.3. A Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható
pontforrású porkibocsátású gépek, berendezések 2-es,
illetve 3-as korszerûségi mutatójának követelményei

Pontforrású porkibocsátással rendelkezõ terményszárí-
tó olyan kapcsolt levegõtisztító berendezés beépítésével
együtt szerepel a Gépkatalógusban, amely biztosítja, hogy
a berendezés teljes kapacitással történõ folyamatos, üzem-
szerû mûködése során a kibocsátott por mennyisége ne ha-
ladja meg a 150 mg/m3-t.
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A.4. A Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható dif-
fúz porkibocsátású gépek, berendezések gépek, berendezé-
sek 2-es, illetve 3-as korszerûségi mutatójának követel-
ményei

Diffúz porkibocsátást eredményezõ terményszárító ese-
tében az eszköznek a következõ mûszaki követelmények-
nek, kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie:

a) a berendezés külsõ levegõvel érintkezõ határfelüle-
tén (a továbbiakban: határfelület) a terményszárítóból ki-
lépõ légsebesség, teljes kapacitással történõ üzemelés so-
rán sem haladhatja meg a 0,6 m/s-ot;

b) a határfelületen bármely légrés legnagyobb átmérõje
nem haladhatja meg a 2,5 mm-t.

B. A Gépkatalógus 3311. gépváltozatba sorolt gépek,
berendezések 2-es korszerûségi mutatójának követel-
ményei

A terménytisztítóban a termény, leválasztott léha, ide-
gen anyag mozgatása, tárolása zárt anyagáramlási rend-
szerû. A berendezés olyan kapcsolt levegõtisztító berende-
zéssel együtt szerepel a Gépkatalógusban, amely biztosít-
ja, hogy a berendezés teljes kapacitással történõ folyama-
tos, üzemszerû mûködése során a kibocsátott por mennyi-
sége ne haladja meg a 150 mg/m3-t, illetve a porleválasztó
kamarából, szekrénybõl kilépõ levegõ sebessége nem ha-
ladja meg a 3 m/s-ot.

2. számú melléklet
a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

A forgalmazónak a 2-es, 3-as korszerûségi mutató meg-
alapozott megállapításához a következõ dokumentumokat
kell csatolnia. Az azonos típusba tartozó, eltérõ kapacitás-
méret-lépcsõben forgalmazott berendezésekre vonatko-
zóan a 6. és 7. pontokba foglalt dokumentumokat elégsé-
ges csak egyszer (egy adott kapacitáshoz) csatolni.

1. Szerkezeti rajz, mûködési elv, szöveges leírás,
összefoglaló adatok, amely tartalmazza a következõ para-
métereket:

1.1. Szárítási teljesítmény (bemenõ anyag G1–t/h);

1.2. Vízelpárologtató teljesítmény (kg/h) 24%-ról,
14%-ra kukorica esetében;

1.3. Hõteljesítmény (MJ/h);

1.4. A berendezés (torony) maximális töltési tömege (kg);

1.5. Ventilátoregységenként a beépített villamos telje-
sítmény (kW);

1.6. Ventilátoregységenként a légszállítási teljesít-
mény (m3/h, illetve kgsz/h).

2. A berendezésbe beépített emiltált por csökkentésére
szolgáló berendezések jegyzéke, mûszaki paraméterei.

3. Nyilatkozat, hogy a Gépkatalógusba felvett/felvenni
tervezett gép, berendezés milyen felszereltséggel, kapcso-
lódó komponensekkel kerül értékesítésre, a Gépkatalógus
szerinti gépkód milyen mûszaki tartalmat (beépített, kap-
csolt berendezéseket) takar.

4. A forgalmazó nyilatkozata, hogy a javaslatban meg-
jelölt adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Nyilatkozat, hogy az Irányító Hatóság, illetve az
MGI a 3. pont szerinti mûszaki tartalmat és az
1.1–1.4. pontokban foglalt mûszaki paramétereket nyilvá-
nosságra hozhatja.

6.1. Mezõgazdasági Gépminõsítõ Intézetek Európai
Hálózatának (ENTAM) tagja által végzett mérési jegyzõ-
könyv másolata vagy;

6.2. Részletes mûszaki rajz, dokumentáció (beleértve a
beépített berendezések leírását), a levegõ áramlására, hõ-
átadásra, hõszigetelésre vonatkozó számítások, légáramlá-
si ábra (szakaszonként a becsült hõmérsékletek, páratartal-
mak, porkoncentrációk feltüntetésével), amelybõl a szige-
telés vastagsága, a légáramlási, hõátadási, hõáramlási, víz-
leadási tényezõk, tulajdonságok megállapíthatóak, illetve
akkreditált minõsítõ intézetek által végzett mérési jegyzõ-
könyvek másolata.

7. Karbantartási útmutató, üzemeltetési kézikönyv.
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3. számú melléklet a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Elszámolható kiadások maximális fajlagos összege
felújítási célterületen

Sor-
szám

Megnevezés Elszámolható kiadás max. fajlagos összege

1. Terményszárító felújítása 2 500 000 Ft/t/h terményszárító kapacitás*

2. Terménytisztító felújítása 250 000 Ft/t/h terménytisztító kapacitás*

3. Terménytároló felújítása 1 000 000 Ft/ezer m3 tárolókapacitás, de max. 10 000 000 Ft

4. Fogadógarat felújítása 1 000 000 Ft/t/h fogadógarat kapacitás, de max. 10 000 000 Ft*

5. Labor-vezérlõépület felújítása 1 000 000 Ft/épület

6. Tranzittároló felújítása 1 000 000 Ft/tranzittároló

7. Hídmérleg felújítása 2 000 000 Ft/hídmérleg

8. Elõtéttároló felújítása 1 000 000 Ft/elõtéttároló

* Kapacitásbõvüléssel járó korszerûsítési eljárás esetén a megnövelt kapacitással kalkulálva.

4. számú melléklet a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Értékelési szempont megnevezése
Értékelés/ellenõrzés

módja
Pontszám

Szakmai szempontok

Az ügyfél TCs vagy TCs tagja Nyilatkozat 3

Meglévõ terményszárító korsze-
rûsítése/cseréje

Az ügyfél legalább egy, az LVR hatálybalépésének
idõpontjában már üzembe helyezett terményszárí-
tóval rendelkezik

Nyilatkozat 3

Megújuló energiaforrások alkal-
mazása a szárítási folyamat során

A terményszárító(k)hoz legalább 0,2 MW/t/h ter-
ményszárító kapacitás mértékû megújuló energia-
forrásból származó energiát elõállító berendezés
kapcsolódik, illetve fog kapcsolódni a beruházás
befejezését követõen

Nyilatkozat 2

Állattenyésztésre gyakorolt hatás Mezõgazdasági termelõ ügyfél esetén az ügyfél,
vagy TCs ügyfél esetén a TCs tagjai összesen leg-
alább 200 ÁE állatlétszámmal rendelkeznek és nyi-
latkoznak legalább 200 ÁE állatlétszám
megtartásáról

Nyilatkozat 5

Technológiai színvonal, korsze-
rûség1

3-as korszerûségi mutatójú szárító Támogatási
kérlelem, nyi-
latkozat

7
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés/ellenõrzés

módja
Pontszám

Összesen 20 pont

Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónap átlag létszámának szin-
ten tartása (legalább 1 fõ)2

Nyilatkozat 5

A kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónap átlag létszámához ké-
pest a foglalkoztatottak számá-
nak bõvítése a fejlesztés
hatására2

Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely 5

25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 4

50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely 3

75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely 2

100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely 1

125 000 001 Ft/új munkahely felett 0

Az ügyfél részt vesz az ag-
rár-környezetgazdálkodási prog-
ramban. (A támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes helyt
adó, vagy részben helyt adó tá-
mogatási határozattal
rendelkezik.)

2

A megvalósítás helye a támogatással érintett telephely Vhr. 3. § 14. pont-
ja szerinti településen helyezkedik el3

5

Esélyegyenlõség, nõk foglalkoz-
tatása

Ha az ügyfél természetes személyként nõ Nyilatkozat 4

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglal-
koztatottak több mint 50%-a nõ

4

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglal-
koztatottak 20–50%-a nõ

2

Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglal-
koztatottak kevesebb mint 20%-a nõ

0

Esélyegyenlõség, roma felzár-
kóztatás

A fejlesztés a roma felzárkóztatáshoz hozzájárul A helyi, illetve
megyei cigány
önkormányzat
támogatási nyi-
latkozata4

4

Esélyegyenlõség, csökkent mun-
kaképességûek foglalkoztatása

Az ügyfél természetes személyként csökkent mun-
kaképességû vagy csökkent munkaképességû mun-
kavállalót foglalkoztat

Nyilatkozat 5

Összesen 30 pont
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés/ellenõrzés

módja
Pontszám

Pénzügyi terv

Mezõgazdasági termelõ ügyfél esetén

Pénzügyi terv koherenciája Befektetett eszközök változása 1

Saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt 1

Értékcsökkenés változása 2

Saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt 2

Vállalatértékelés Termelési érték Pénzügyi terv
bázisadatainak
összehasonlítá-
sa referencia-
adatokkal

2

Adózás elõtt eredmény 2

Termelési értékarányos jövedelmezõség 2

Valóságtartalom vizsgálat Termelési érték Pénzügyi terv
adatainak
összehasonlítá-
sa referencia-
adatokkal az
üzemeltetési
kötelezettség
alatt

1

Adózás elõtt eredmény 1

Termelési értékarányos jövedelmezõség 1

Üzemeltetési-hatékonysági vizs-
gálat

Ha az ügyfél mûvelt területe a benyújtás évétõl
számított 4. évre nõ, akkor 5 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont

5

Termelõi Csoport ügyfél esetén

Pénzügyi terv koherenciája Befektetett eszközök változása 2

Saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt 2

Értékcsökkenés változása 2

Saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt 2

Vállalatértékelés A vállalkozás bázis évében az árbevétel Induló termelõi
csoport eseté-
ben a számítást
a kérelem és az
azt követõ 2 év
tervadatai alap-
ján kell
elvégezni

meghaladja az 1 milliárd forintot 6

500 millió Ft–1 milliárd Ft közötti 3

500 millió forint alatti 2

Pénzügyi terv üzemeltetési-haté-
konyság vizsgálata

A vállalkozás árbevétele a benyújtás évétõl számí-
tott 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több
mint

Induló termelõi
csoport eset-
ben, ha eléri

20%-kal bõvül 700 millió fo-
rintot

2

10%-kal bõvül 500 millió fo-
rintot

1



Értékelési szempont megnevezése
Értékelés/ellenõrzés

módja
Pontszám

Ha az ügyfél a benyújtást követõ 3 évben tervezett
árbevétele a benyújtás évében tervezett (bázisév)
árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a
támogatás

1,4-szeresét 4

1,2-szeresét 2

Mezõgazdasági termelõ ügyfél esetén összesen 20 pont

Termelõi Csoport ügyfél esetén összesen 20 pont

Üzleti terv

Vezetõi összefoglaló 1

Ügyfél bemutatása 3

Piacelemzés és értékesítés 4

Mûködési terv 8

Szervezet, emberi erõforrások 1

Fejlesztés bemutatása 13

Összesen 30 pont

Összesen: 100 pont

A vállalkozás társadalmi felelõsségvállalása (+) 5

Kommunikációs terv (+) 5

Magyarázatok, kiegészítések, megjegyzések:

1. A „technológiai színvonal, korszerûség” szempont esetén az adott pontszám akkor kerül megállapításra, ha:

a) létesítési célterületen az összes támogatással létesíteni tervezett terményszárító besorolható az adott kategóriába;

b) felújítási célterületen, ha az összes felújítani tervezett terményszárító besorolható az adott kategóriába;

c) az ügyfél terményszárító létesítésére és meglévõ terményszárító felújítására is igényel támogatást, akkor a létesíte-
ni tervezett terményszárító(k) megfelel(nek) az a) pontnak és a felújítani tervezett terményszárító(k) megfelel(nek) a
b) pontnak;

d) ha az ügyfél nem igényel támogatást terményszárító létesítésére, illetve felújítására, akkor a telephelyen rendelke-
zik legalább egy az adott kategóriába besorolható terményszárítóval.

2. A Horizontális szempontok címben, ha az ügyfél „a kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag létszámához ké-
pest a foglalkoztatottak számának bõvítése a fejlesztés hatására” során a kérelem benyújtásának idõpontjához képest leg-
alább egy új munkavállaló foglalkoztatását is vállalja, akkor értelemszerûen „a kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap
átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fõ)” szempont pontszáma is megállapításra kerül.

3. A Horizontális szempontok címben, a „Megvalósítás helye” szempont esetén a pontszám akkor ítélhetõ meg, ha a
támogatási kérelem alapján az ügyfél az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított összes elszámolni tervezett ki-
adás legalább 50%-át a Vhr. 3. § 14. pontja szerinti település közigazgatási területén elhelyezkedõ telephelyen megvaló-
suló beruházásokhoz tervezi elszámolni.

4. Ha az ügyfél lakhelyén/székhelyén van helyi (települési) cigány kisebbségi önkormányzat, akkor a helyi önkor-
mányzat támogató nyilatkozta, ha nincs akkor a megyei cigány kisebbségi önkormányzat nyilatkozata.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, valamint a pénzügyminiszter

36/2008. (III. 27.) FVM–PM
együttes rendelete

a borászati termékek egységes bizonylatolási,
nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló

52/2001. (VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet
módosításáról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában, valamint
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában
megállapított feladatkörben eljárva a következõket rendel-
jük el:

1. §

A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilván-
tartási és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001. (VIII. 2.)
FVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„e) vámhivatal: a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl,

valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 16. §-ának (1) bekezdése szerint
a Vám- és Pénzügyõrség jövedéki ügyben elsõ fokú ható-
sági jogkörrel rendelkezõ szervei;”

2. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A borkísérõ okmány 1. számú melléklet szerinti

formanyomtatványát a 2. számú melléklet szerint kell ki-
tölteni. A formanyomtatvány a vámhivataloknál szerezhe-
tõ be, vagy – a Vám- és Pénzügyõrség területileg illetékes
regionális ellenõrzési központjának (a továbbiakban: re-
gionális ellenõrzési központ) külön jogszabályban foglal-
tak szerint kiadott engedélye alapján – számítógéppel is
elõállítható.”

3. §

Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A szõlõ-pincekönyv és a szõlõbor-pincekönyv fo-
lyamatosan számozott, rögzített lapokból álló formanyom-
tatvány vagy a regionális ellenõrzési központ által – a kü-

lön jogszabályban foglaltak szerint – engedélyezett számí-
tógépes nyilvántartás. A számítógépes nyilvántartásnak
azonos adattartalmúnak kell lennie a 3. és 4. számú mel-
lékletben meghatározott formanyomtatvánnyal. A számí-
tógépes nyilvántartásnak a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH) általi szak-
mai ellenõrzése esetén a pincekönyvben teljesítendõ
bejegyzést az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyv helyet-
tesíti.”

4. §

Az R. 13/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A szõlõ-pincekönyv és a szõlõbor-pincekönyv
nyilvántartó lapokon szereplõ mennyiségeket a 3. és
4. számú mellékletben meghatározott mértékegységek
szerint, legalább két tizedes, de legfeljebb hat tizedes pon-
tossággal, a kerekítésre vonatkozó általános szabályok
szerint kell nyilvántartani.”

5. §

Az R. 13. §-ának (16) bekezdésében, az „Országos
Borminõsítõ Intézet” szövegrész helyébe a MgSzH szö-
vegrész, a 13/A. §-ának (1) bekezdésében az „Országos
Borminõsítõ Intézetet” szövegrész helyébe az
„MgSzH-t” szövegrész, 1. számú mellékletének
14. pontjában, 2. számú melléklete 2. pontjának 2. al-
pontjában, valamint 3. pontjának c) pontjában az „OBI”
szövegrész helyébe az „MgSzH” szövegrész, 4. számú
melléklete III. részének 3. pontjában az „OBI forgalom-
ba hozatali engedély száma” szövegrész helyébe az
„MgSzH által kiadott forgalomba hozatali engedély szá-
ma” szövegrész, 4. számú melléklete III. részének
4. pontjában a „Havi fogyasztás (liter)” szövegrész he-
lyébe „Havi fogyasztás (hektoliter)” szövegrész, az
„Összes fogyasztás (liter)” szövegrész helyébe „Összes
fogyasztás (hektoliter)” szövegrész, 4. számú mellékle-
te III. részének 5. pontjában a „Mennyiség (liter)” szö-
vegrész helyébe a „Mennyiség (hektoliter)” szövegrész
lép.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

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

Gráf József s. k., Dr. Veres János s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési pénzügyminiszter

miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

37/2008. (III. 27.) FVM
rendelete

az európai közösségi jog hatálya alá tartozó
állatorvosi oklevelek elismerésérõl

A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
 szóló 2001. évi C. tör vény 67.  § (3) be kez dé sé nek b) pont -
já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

(1) E ren de let az eu ró pai kö zös sé gi jog ha tá lya alá tar to -
zó ál lat or vo si ok le ve lek meg ne ve zé sét, azok ha zai ál lat or -
vo si ok le vél lel való egyen ér té kû sé gét, az ál lat or vo si ok le -
ve lek bir to ko sa i val azo nos jog ál lá sú sze mé lyek kö rét, va -
la mint az ok le ve lek egyen ér té kû sé ge el is me ré sé nek rész -
le tes el já rá si sza bá lya it ha tá roz za meg.

(2) A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé -
rõl  szóló 2001. évi C. tör vény (a továb biak ban: Etv.)
37.  §-ának ha tá lya alá tar to zó, ha zai ál lat or vo si ok le vél lel
egyen ér té kû, az Etv. 21.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban meg ha tá ro zott sze mé lyek ál tal meg sze rez he tõ ál lat or -
vo si ok le ve lek el ne ve zé se it az 1. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

(3) Az Etv. VII. fe je ze té nek ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni ab ban az eset ben, ha a ké rel me zõ nem ren del ke zik a 
3.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott szak mai 
ta pasz ta lat tal, vagy a ké rel me zõ ok le ve le az Etv. 28.  §-a
(5) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zik.

A képzési minimumkövetelmények összehangolása
alapján történõ elismerés

2.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén az eu ró pai kö zös sé -
gi jog ha tá lya alá tar to zó ál lat or vo si ok le ve lek el is me ré sét, 
to váb bá az ál lat or vo si szak mai te vé keny sé gek gya kor lá sá -
nak meg kez dé sét és gya kor lá sát az Etv. ha tá lya alá tar to zó
ügyek ben el já ró ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl, va la mint a nyi lat -
ko zat té te li kö te le zett ség alá esõ szol gál ta tá sok fel so ro lá -
sá ról  szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. ren de let 1.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján vég zõ ha tó ság (a továb biak ban: el is -
me ré si ha tó ság) az 1. szá mú mel lék let ben elõ írt ké pe sí tés
meg szer zé sét ta nú sí tó ok irat bir tok lá sá hoz köti, amely ta -

nú sít ja, hogy a ké rel me zõ ál tal el vég zett kép zés meg fe lel a 
2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kép zé si mi ni mum -
kö ve tel mé nyek nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ta nú sí tó ok ira tot az 1. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szerv nek kell ki bo csá ta -
nia, és ah hoz az ugyan ezen mel lék let ben meg ha tá ro zott
ki bo csá tó szerv ál tal ki ál lí tott, a kép zés meg szer zé sét ta -
nú sí tó, ok ira tot kí sé rõ iga zo lást is csa tol ni kell.

(3) Az el is me ré si ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott, va la mint az Etv. 60/C.  §-a sze rin ti el já rá sa so rán az
adott kép zést a 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott mi -
ni mum kö ve tel mé nyek kel ha son lít ja össze

a) ma gyar ok le vél ese té ben a ké rel me zõ ha zai kép zé se
te kin te té ben, amennyi ben a kép zés 2004. má jus 1-jét meg -
elõ zõ en kez dõ dött;

b) ab ban az eset ben, ha kül föl di ok le vél el is me ré se so -
rán két ség me rül fel a ké rel me zõ ál tal tel je sí tett kül föl di
kép zés sel kap cso la to san, mi vel az adott kép zés el ne ve zé -
sé ben nem fe lel meg az 1. szá mú mel lék let ben fog lal tak -
nak vagy az ok le vél az 1. szá mú mel lék let ben meg ál la pí -
tott re fe ren cia-idõ pont elõtt ke rült ki ál lí tás ra.

Az állatorvosok szerzett jogai

3.  §

(1) Az ál lat or vo si szak ma te kin te té ben szer zett meg ha -
tá ro zott jo gok sé rel me nél kül, amennyi ben a tag ál la mi ál -
lam pol gá rok bir to ká ban lévõ ál lat or vo si ké pe sí tés meg -
szer zé sét ta nú sí tó ok ira tok nem fe lel nek meg az e ren de let -
ben meg ha tá ro zott va la mennyi kép zé si kö ve tel mény nek,
úgy az el is me ré si ha tó ság ele gen dõ nek is me ri el a tag ál la -
mok ál tal ki bo csá tott, elõ írt ké pe sí tés meg szer zé sét ta nú sí -
tó ok ira tot

a) amennyi ben az ok irat az 1. szá mú mel lék let ben meg -
ál la pí tott re fe ren cia-idõ pont elõtt meg kez dett kép zés si ke -
res el vég zé sét ta nú sít ja, és

b) amennyi ben az ok irat hoz az el is me ré si ha tó ság ál tal
ki ál lí tott olyan iga zo lást csa tol tak, amely sze rint an nak
bir to ko sa a szó ban for gó te vé keny sé get az iga zo lás ki bo -
csá tá sát meg elõ zõ öt év fo lya mán leg alább há rom egy mást 
kö ve tõ éven ke resz tül tény le ge sen és jog sze rû en gya -
korolta.

(2) A volt Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság te rü le tén
meg szer zett ál lat or vo si ké pe sí tés meg szer zé sét ta nú sí tó
ok ira to kat azo nos ha tá lyú ok le vél ként kell el is mer ni ak kor 
is, ha nem fe lel nek meg a 2. szá mú mel lék let ben em lí tett
va la mennyi kép zé si mi ni mum kö ve tel mény nek. Eh hez
nél kü löz he tet len, hogy az ok irat iga zol ja an nak a kép zés -
nek a si ke res el vég zé sét, ame lyet ál lat or vo sok ese té ben
1990. ok tó ber 3-a elõtt kezd tek meg.

2008/51. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2559



(3) Az elismerési hatóság azonos hatályú oklevélként
elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévõ
állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat,
amelyeket a volt Csehszlovákia bocsátott ki, vagy amelyek
esetében az érintettek a képzést a Cseh Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság esetében 1993. január 1-je elõtt
kezdték meg, amennyiben a fent említett két tagállam bár-
melyikének hatóságai tanúsítják, hogy az elõírt képesítés
megszerzését tanúsító okirat területükön jogilag ugyanúgy
érvényes, mint az általuk kibocsátott, elõírt képesítés meg-
szerzését tanúsító okirat. A tanúsító okirathoz mellékelni
kell az illetékes hatóság által kiadott igazolást, amely tanú-
sítja, hogy az adott tagállami állampolgár az igazolás idõ-
pontját megelõzõ öt év során legalább három egymást kö-
vetõ éven keresztül ténylegesen és jogszerûen folytatta a
szóban forgó tevékenységet a Cseh Köztársaság, illetve a
Szlovák Köztársaság területén.

(4) Az elismerési hatóság azonos hatályú oklevélként
elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévõ
állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat,
amelyeket a volt Szovjetunió bocsátott ki, vagy amelyek
esetében az érintettek a képzést

a) Észtország esetében 1991. augusztus 20-a elõtt,
b) Lettország esetében 1991. augusztus 21-e elõtt,
c) Litvánia esetében 1990. március 11-e elõtt

kezdték meg, amennyiben a fent említett három tagállam
bármelyikének hatósága tanúsítja, hogy az elõírt képesítés
megszerzését tanúsító okirat – az állatorvosi tevékenység
gyakorlásának megkezdése tekintetében – területükön jo-
gilag ugyanúgy érvényes, mint az általuk kibocsátott, elõ-
írt képesítés megszerzését tanúsító okirat. A tanúsító ok-
irathoz csatolni kell a fenti hatóságok valamelyike által ki-
bocsátott igazolást, amely igazolja, hogy ezek a személyek
az állatorvosi tevékenységet területükön az igazolás keltét
megelõzõ öt év folyamán legalább három egymást követõ
éven keresztül ténylegesen és jogszerûen gyakorolták.

(5) Azoknak az elõírt állatorvosi képesítés megszerzését
tanúsító okiratoknak az esetében, amelyeket a volt Szov-
jetunió bocsátott ki, vagy amelyek esetében az érintettek a
képzést Észtország esetében 1991. augusztus 20-a elõtt
kezdték meg, a (4) bekezdésben említett tanúsító okirathoz
csatolni kell az észt hatóságok által kibocsátott igazolást,
amely szerint ezek a személyek az állatorvosi tevékenysé-
get területükön az igazolás keltét megelõzõ hét év folya-
mán legalább öt egymást követõ éven keresztül ténylege-
sen és jogszerûen gyakorolták.

(6) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek az
elõírt állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratát
Észtország 2004. május 1-je elõtt bocsátotta ki, illetve akik
tanulmányaikat Észtországban 2004. május 1-je elõtt
kezdték meg, az elismerési hatóság elismeri az elõírt állat-
orvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratot, ha ahhoz
igazolást csatoltak, amely szerint az érintett személy az ál-

latorvosi tevékenységeket Észtországban, az igazolás
kibocsátását megelõzõ hét év folyamán legalább öt egy-
mást követõ éven keresztül ténylegesen és jogszerûen gya-
korolta.

(7) Az elismerési hatóság azonos hatályú oklevélként
elismeri azokat a tagállami állampolgárok birtokában lévõ
állatorvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratokat,
amelyeket a volt Jugoszlávia bocsátott ki, vagy amelyek
esetében az érintettek a képzést Szlovénia esetében 1991.
június 25-e elõtt kezdték meg, amennyiben a szlovén ható-
ságok tanúsítják, hogy az elõírt képesítés megszerzését ta-
núsító okirat – az állatorvosi tevékenység gyakorlásának
megkezdése tekintetében – területükön jogilag ugyanúgy
érvényes, mint az általuk kibocsátott, elõírt képesítés meg-
szerzését tanúsító okirat. A tanúsító okirathoz csatolni kell
a szlovén hatóságok által kibocsátott igazolást, amely sze-
rint az érintettek az állatorvosi tevékenységet területükön
az igazolás keltét megelõzõ öt év folyamán legalább há-
rom egymást követõ éven keresztül ténylegesen és jogsze-
rûen gyakorolták.

Elismerés eltérõ szakmai címek használata
esetében

4. §

(1) Azon tagállami állampolgárok esetében, akiknek
a birtokában lévõ állatorvosi képesítés megszerzését ta-
núsító okirat nem azt a címet tartalmazza, amelyet az
adott tagállam vonatkozásában a 1. számú melléklet
megad, az elismerési hatóság elegendõnek ismeri el az
adott tagállam által kibocsátott, elõírt képesítés meg-
szerzését tanúsító okiratot abban az esetben, ha ahhoz az
illetékes hatóságok vagy szervek által kibocsátott igazo-
lást csatoltak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazolásnak tar-
talmaznia kell, hogy az elõírt képesítés megszerzését tanú-
sító okirat az e rendeletnek megfelelõ képzés sikeres el-
végzését igazolja, valamint, hogy az okiratot az azt kibo-
csátó tagállam ugyanúgy azonos hatályú oklevélként is-
meri el, mint azokat a képesítéseket, amelyek megnevezé-
sét az 1. számú melléklet meghatározza.

Az elismerési hatóság által
az elismerési eljárás során feltételként vizsgált

képzési minimumkövetelmények

5. §

(1) Az állatorvosi oklevél, bizonyítvány vagy a képesí-
tés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsító okirat megszerzé-
séhez szükséges tanulmányi programnak legalább a 2. szá-
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mú mellékletben meghatározott tantárgyakat kell tartal-
maznia azzal, hogy egy vagy több tantárgynak lehetséges
más tantárgy részeként vagy más tantárgyhoz kapcsoló-
dóan történõ oktatása is.

(2) Az állatorvosi képzés összesen legalább ötéves, nap-
pali tagozatos, elméleti és gyakorlati – legalább a 2. számú
mellékletben leírt tanulmányi programot tartalmazó – ta-
nulmányokból áll, amelyre egyetemen vagy egyetemivel
egyenértékû szintûként elismert képzést adó, illetve
egyetem felügyelete alatt álló felsõoktatási intézményben
kerül sor.

(3) Az állatorvosi képzésre történõ felvétel feltétele
olyan bizonyítvány megléte, amely az érintett tanulmá-
nyok tekintetében egyetemi intézménybe, vagy egy tagál-
lam által az érintett tanulmányok szempontjából azzal
egyenértékû szintûként elismert felsõoktatási intézménybe
történõ felvételre jogosít.

(4) Az állatorvosi képzésnek garantálnia kell, hogy az
érintett személy megszerezte a következõ ismereteket és
készségeket:

a) az állatorvosi tevékenység alapját képezõ tudomá-
nyok megfelelõ ismerete;

b) megfelelõ ismeretek az egészséges állatok felépí-
tésérõl és funkcióiról, tenyésztésükrõl, szaporodásukról
és higiéniájukról általában, valamint takarmányozásuk-
ról, beleértve a szükségleteiknek megfelelõ takarmá-
nyok elõállításával és tartósításával kapcsolatos techno-
lógiákat;

c) megfelelõ ismeretek az állatok viselkedésérõl és vé-
delmérõl;

d) megfelelõ ismeretek akár az egyed, akár az állatcso-
port betegségeinek okairól, természetérõl, lefolyásáról,
hatásairól, diagnózisáról és kezelésérõl, beleértve az em-
berekre is átterjedõ betegségekrõl szerzett különleges is-
mereteket;

e) megfelelõ ismeretek a preventív gyógyászatról;
f) megfelelõ ismeretek az állati takarmányok vagy az

emberi fogyasztásra szánt, állati eredetû élelmiszerek elõ-
állításával, gyártásával és forgalmazásával kapcsolatos hi-
giéniáról és technológiákról;

g) megfelelõ ismeretek a fent felsoroltakhoz kapcso-
lódó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések-
rõl;

h) megfelelõ felügyelet mellett szerzett, megfelelõ kli-
nikai gyakorlat és egyéb gyakorlati tapasztalat.

6. §

(1) A gyakorlati képzés elvégezhetõ szakmai gyakorlat
formájában is, feltéve, hogy a képzés nappali tagozatos, az
illetékes hatóság közvetlen ellenõrzése alatt történik, és az
ötéves tanulmányi idõszakon belül nem haladja meg a hat
hónapot.

(2) Az elméleti és gyakorlati képzés megoszlásának a
különbözõ tantárgycsoportok között kiegyensúlyozottnak
és összehangoltnak kell lennie, hogy biztosítsa a tudás és
tapasztalat olyan megszerzését, amely lehetõvé teszi az ál-
latorvosok számára feladataik elvégzését.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés idõpontjá-
ban folyamatban levõ ügyekre is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az európai
közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek el-
nevezésérõl szóló 120/2004. (VII. 21.) FVM rendelet és az
európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi okle-
velek elnevezésérõl szóló 120/2004. (VII. 21.) FVM ren-
delet módosításáról szóló 36/2007. (VII. 21.) FVM rende-
let hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az Európa Parlament és a Tanács 2005/36/EK irány-
elve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elisme-
résérõl, 10., 21., 23., 38. és 39. cikkek, illetve V. melléklet
4. pontja;

b) a Tanács 2006/100/EK irányelve (2006. novem-
ber 20.) a személyek szabad mozgása területén elfoga-
dott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatla-
kozása tekintetében történõ kiigazításról, melléklet
III. 4. pontja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter



1. számú melléklet a 37/2008. (III. 27.) FVM rendelethez
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2. számú melléklet
a 37/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Az elismerési hatóság által
az elismerési eljárás során feltételként vizsgált

képzési minimumkövetelmények

A. Alaptantárgyak:

– Fizika
– Kémia
– Állatélettan
– Növényélettan
– Biomatematika

B. Szaktantárgyak:

a) Alaptudományok:
– anatómia (beleértve a szövettant és a fejlõdéstant)
– élettan
– biokémia
– genetika
– gyógyszertan
– gyógyszerészet
– toxikológia
– mikrobiológia
– immunológia
– járványtan
– szakmai etika

b) Klinikai tudományok:
– szülészet és szaporodásbiológia
– patológia (beleértve a patológiai anatómiát is)
– parazitológia
– belgyógyászat és sebészet (beleértve az anesztezioló-

giát is)
– klinikai elõadások a különbözõ háziállatokról, szár-

nyasokról és más állatfajokról
– megelõzõ orvostudomány
– radiológia
– állatjárványtani elõírások
– állatorvosi jog és igazságügyi állatorvostan
– terapeutika
– propaedeutika

c) Állattartás:
– állattartás
– takarmányozástan
– agronómia
– agrárgazdaságtan
– állattenyésztés
– állatorvosi higiénia (állathigiénia)
– állatetológia és -védelem

d) Élelmiszerhigiénia:
– állati takarmányok vagy állati eredetû élelmiszerek

vizsgálata és ellenõrzése
– élelmiszerhigiénia és -technológia

– gyakorlati munka (beleértve a vágóhidakon és az
élelmiszer-feldolgozó helyeken végzett gyakorlati mun-
kát)

A honvédelmi miniszter
8/2008. (III. 27.) HM

rendelete

a honvédelmi miniszter által alapítható
és adományozható elismerésekrõl szóló

27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédség-
rõl szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A honvédelmi miniszter által alapítható és adományoz-
ható elismerésekrõl szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) 38. § (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A Békefenntartásért Szolgálati Jel az (1) bekezdés-
ben meghatározott feltételek fennállása esetén a rendvé-
delmi szervek és a külföldi hadsereg – Magyar Honvédség
munkáját segítõ – tagjainak is adományozható.”

2. §

Az R. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § A Békefenntartásért Szolgálati Jel adományozá-

sára a békefenntartó tevékenység vállalt idõtartamának le-
jártakor vagy az állományváltáskor a kontingens parancs-
nokának szolgálati úton tett felterjesztése alapján kerül
sor. Külföldi személynek történõ adományozás esetén ki
kell kérni az adott ország kontingens- vagy megfelelõ más
állományilletékes parancsnokának hozzájárulását, és azt
csatolni kell a felterjesztéshez.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

14/2008. (III. 27.) ÖTM
rendelete

a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
kiegészítõ támogatásának igénylési, folyósítási

és elszámolási rendjérõl

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfej-
lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkö-
römben, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt
feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kiké-
résével, a következõket rendelem el:

1. §

Az e rendelet szerinti támogatás szolgál a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszo-
nyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló
2005. évi CLXXIX. törvény 22. §-ával a 2008. évre megál-
lapított szolgálatteljesítési idõcsökkentés végrehajtásának
támogatására.

2. §

(1) A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkezõ hi-
vatásos önkormányzati tûzoltóságot fenntartó helyi önkor-
mányzatok igényelhetik a készenléti jellegû beosztásban
dolgozók részére.

(2) Az önkormányzatok a támogatást a készenléti jelle-
gû beosztásban dolgozók részére a 2008. évben teljesített
túlórák arányában, valamint a 2008. II. félévi túlszolgála-
tot kiváltó létszámbõvítés kiadásainak finanszírozására
használhatják fel.

(3) E támogatás szempontjából az elismerhetõ szolgá-
lati idõkeret mértéke 2008. I., valamint II. félévére
1248-1248 óra.

(4) A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-
tás.

A teljesített túlórák kifizetéséhez igényelhetõ
támogatás szabályai

3. §

(1) Túlóraként azon szolgálatteljesítési idõmennyiség
vehetõ figyelembe, amely a 2008. évre vonatkozó referen-

ciaidõn belül teljesítendõ heti 48 órás szolgálati idõkeret
mértékét meghaladja, és nem lehet több a szolgálatteljesí-
tési idõ csökkentésébõl keletkezõ túlszolgálat mértékénél.

(2) E rendelet értelmében csak az a szolgálatteljesítési
idõ minõsül túlszolgálatnak, amely a hatályos jogszabá-
lyoknak megfelelõen a készenléti szerek mûködtetéséhez
rendszeresített kötelezõen elõírt létszámának beosztása
mellett keletkezik. A referencia idõszakban a betöltetlen
létszámhely miatt keletkezett túlszolgálat e támogatás ter-
hére nem számolható el.

(3) Szabadság, egészségügyi szabadság, felmentési idõ,
iskolára, tanfolyamra vezénylés ideje alatt túlszolgálat
e rendelet alkalmazásában nem keletkezhet. Szabadnap,
illetménynélküli szabadság túlszolgálat szempontjából
nem minõsül munkaidõnek.

(4) A támogatás igénylése az alábbiak szerint történik:
a) 2008. I. félévre az (1)–(3) bekezdés szerint ténylege-

sen kifizetett túlórák arányában,
b) 2008. II. félévben a 2008. július–szeptember hóna-

pokban az (1)–(3) bekezdés szerint esetlegesen felmerülõ
túlórák átlagának hat hónapra számított arányában.

A 2008. II. félévi túlszolgálatot kiváltó létszámbõvítés
kiadásaival kapcsolatos támogatás szabályai

4. §

(1) A hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknál a szol-
gálatteljesítési idõ csökkentése miatt felmerülõ létszámbõ-
vítés hivatásos önkormányzati tûzoltóságonként elismer-
hetõ mértékét az e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti létszámbõvítésre – a 2. §
(2) bekezdésében meghatározott létszámfejlesztés kereté-
ben –, a tûzoltó hivatásos állományba történõ kinevezésére
legkorábban 2008. július 1-jétõl kerülhet sor.

(3) A támogatás szempontjából azon felvételre kerülõ
tûzoltók vehetõk figyelembe, akik – az egyes szakképesí-
tések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 16/2003.
(IV. 18.) BM rendelet 26. számú melléklete, IV. szakaszá-
nak 1. pontjára figyelemmel – a képzés idõtartamára hatá-
rozott idõvel, a 2008. évi minimálbérnek megfelelõ telje-
sítménybér jellegû, egyenlõ mértékû illetménnyel, közal-
kalmazotti jogviszonyba kerülnek kinevezésre, illetõleg a
Regionális Képzõ Központok által szervezett tûzoltó kép-
zésben vesznek részt. A képzés idõszakára az e rendelet
5. melléklet 2. pont a) alpontja szerint igényelhetõ támoga-
tás. A hallgatók kiképzése a Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ, a Regionális Képzõ Központok, illetve a Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságok szervezésében törté-
nik.

(4) A támogatás igénylésének feltételei:
a) a közalkalmazotti jogviszony a határozott idõ letel-

tével megszüntetésre kerül, illetve
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b) a határozott idejû kinevezésben kötelezõen rögzítés-
re kerül, hogy aki a képzési kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy a szakmai vizsgát nem tudja letenni, annak a
közalkalmazotti jogviszonyát azonnali hatállyal meg kell
szüntetni; ebben az esetben az érintett 30 nap elteltével bo-
csátható ismételten vizsgára, sikeres vizsga esetén kine-
vezhetõ hivatásos tûzoltó állományba.

5. §

(1) A képzési idõ, valamint a hivatásos állományba tör-
ténõ kinevezés után – a tûzoltók száma alapján – támoga-
tás az e rendelet 5. melléklet 2. pont b) alpontjában megha-
tározott illetmény és illetményjellegû járandóságok alap-
ján igényelhetõ.

(2) A létszámbõvítéssel érintett tûzoltóságoknak az
e rendelet 4. mellékletében meghatározott létszámát a hi-
vatásos önkormányzati tûzoltóságok készenlétben tartan-
dó legkisebb gépjármû és technikai eszköz állományáról,
valamint a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok közpon-
tilag finanszírozott létszámáról szóló 32/2007. (X. 25.)
ÖTM rendelet – a tûzoltóságok központilag finanszírozott
létszámát érintõ – módosításának hatálybalépéséig – lét-
számfelettiként, az állományba felvett tûzoltók ezen eltérõ
létszámhelyen foglalkoztathatóak.

(3) A támogatás a 2008. december 1-jéig kifizetett bérek
és egyéb juttatások, valamint a képzési költségek kiadásai-
ra nyújt fedezetet.

(4) E rendelet szerinti támogatás nem terjed ki a tûzol-
tók védõruházatának finanszírozására.

(5) Az önkormányzat a tûzoltóképzéssel kapcsolatosan
felmerülõ költségeket az e rendelet 6. mellékletének kitöl-
tésével igényelheti.

A támogatás igénylésére, felhasználására
és elszámolására vonatkozó szabályok

6. §

(1) A túlszolgálati díjjal kapcsolatos támogatási igénye-
ket a helyi önkormányzatok az e rendelet 2., illetve
2. a) mellékletében meghatározott igénylési adatlapo-
kon – papír alapon 2 példányban és elektronikus formában
is – megküldik a Magyar Államkincstár illetékes területi
szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbiak
szerint:

a) a 2008. I. félévi túlszolgálati díj igények ja-
nuár–március havi összegével kapcsolatban 2008. április
15-éig,

b) a 2008. I. félévi túlszolgálati díj igények április–jú-
nius havi összegével kapcsolatban 2008. július 10-éig,

c) a 2008. II. félévre vonatkozó esetlegesen felmerülõ
túlszolgálati díjjal összefüggõ igénylések esetében 2008.
november 14-éig.

(2) A közalkalmazotti állományba felvételt nyert dolgo-
zók hivatásos állományba történõ kinevezéséig felmerülõ
képzési és egyéb költségeivel kapcsolatos egyösszegû igé-
nyét – az e rendelet 6. mellékletében meghatározott adat-
lap kitöltésével – a helyi önkormányzatok 2008. március
31-ig nyújthatják be az Igazgatóságokhoz.

(3) A helyi önkormányzatok a közalkalmazotti állomány-
ba felvételt nyert dolgozók hivatásos állományba történõ ki-
nevezéséig – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 68. § (1) bekezdése alapján – felmerülõ
13. havi illetmény idõarányos részére vonatkozó igényüket
az e rendelet 8. mellékletének kitöltésével 2008. június 16-áig
nyújthatják be az Igazgatósághoz.

(4) A 2008. július 1-jétõl hivatásos tûzoltó állományba ki-
nevezésre kerülõk 5 havi bérével és egyéb bérjellegû juttatá-
saival kapcsolatos igényét – az e rendelet 7. mellékletében
meghatározott adatlap kitöltésével – a helyi önkormányzat
2008. július 18-áig nyújthatja be az Igazgatósághoz.

7. §

(1) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott igénylési
adatlapok kitöltésének alapjául az e rendelet 1., valamint
1. a) mellékleteiben meghatározott adatlapok szolgálnak.
Ezen adatlapokon, továbbá a 6. § (4) bekezdésében meg-
határozott adatlapon szereplõ adatok kezelését az Igazga-
tóságok az érintettek elõzetes hozzájárulásával, továbbá az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 18/B. § (1) bekezdés e) pontja,
103/A. § (3) bekezdése, illetve a központosított illetmény-
számfejtésrõl szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 4. §
(1) bekezdés a) pontja, továbbá 10. §-a alapján végzik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott melléklete-
ket – kitöltve – a hivatásos önkormányzati tûzoltóságot
fenntartó önkormányzat köteles megõrizni, és ellenõrzés
esetén az arra jogosult szervnek bemutatni.

(3) Az Igazgatóság – figyelemmel az Áht. 64/B. §
(3) bekezdésére – megvizsgálja a 6. §-ban meghatározott
igénylések szabályszerûségét, és hiányosság észlelése ese-
tén az igénylõ önkormányzatot hiánypótlásra szólítja fel.
Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétõl
számított három napon belül van lehetõség.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat megyénként,
településsoros bontásban – az e rendelet 3., 3. a), 6. a),
7. a), valamint 9. melléklete szerinti adatlapokon, elektro-
nikus formában is – megküldi az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM),
valamint az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
(a továbbiakban: OKF) részére a következõk szerint:
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a) a 6. § (3)–(4) bekezdésben meghatározott igényeket
2008. július 30-áig,

b) a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott,
2008. I. félévi túlszolgálati díj igényeket 2008. április
25-éig,

c) a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott,
2008. I. félévi túlszolgálati díj igényeket 2008. július
21-éig,

d) a 2008. II. félévre vonatkozó túlszolgálati díjakkal
összefüggõ igényeket 2008. november 20-áig,

e) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott közalkalma-
zotti állományba felvételt nyert dolgozók hivatásos állo-
mányba történõ kinevezéséig felmerülõ képzési és egyéb
költségeivel kapcsolatos egyösszegû igényeket 2008. ápri-
lis 3-ig.

(5) Az OKF a benyújtott igényeket tartalmilag felülvizs-
gálja, és a jogos igények vonatkozásában soron kívül a tá-
mogatás folyósítását kezdeményezi az ÖTM-nél az aláb-
biak szerint:

a) a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott igénylé-
sek esetében 2008. augusztus 5-éig,

b) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott igénylé-
sek esetében 2008. május 2-ig,

c) a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott igénylé-
sek esetében 2008. augusztus 1-jéig,

d) a (4) bekezdés d) pontja szerinti igénylések esetében
2008. december 1-jéig,

e) a (4) bekezdés e) pontja szerinti igénylések esetében
2008. április 4-éig.

(6) A támogatás folyósítása az alábbiak szerint történik:
a) a 6. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott igények

esetében a soron következõ nettó finanszírozás keretében,
b) a 6. § (4) bekezdésében meghatározott igények ese-

tében havonta egyenlõ részletekben, a 2008. augusz-
tus–december hónapok nettó finanszírozása keretében.

8. §

(1) Abban az esetben, ha a 7. § (3) bekezdésében foglalt
hiánypótlást követõen a támogatási igény nem felel meg az
e rendelet szerinti feltételeknek, úgy az önkormányzat – a
6. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti igénylés kivételé-
vel – az igényét kizárólag a következõ igénylés alkalmával
ismételten benyújthatja.

(2) A támogatás felhasználását a külön jogszabályban
erre feljogosított szervek ellenõrzik.

(3) A jogtalanul igénybe vett támogatásról a helyi ön-
kormányzat az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. § (8) bekezdése
szerint köteles haladéktalanul lemondani, és errõl az illeté-
kes Igazgatóságon keresztül az ÖTM-et tájékoztatni.

(4) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról
tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zár-
számadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép ha-
tályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hivatá-
sos önkormányzati tûzoltóságok kiegészítõ támogatásá-
nak igénylési, folyósítási és elszámolási rendjérõl szóló
3/2007. (II. 13.) ÖTM rendelet és az egyes önkormányza-
tok támogatását szabályozó miniszteri rendeletek módosí-
tásáról szóló 17/2007. (VII. 9.) ÖTM rendelet hatályát
veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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5. melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez

A támogatás szempontjából elszámolható költségek

1. Túlszolgálati díj megállapítása:

– túlszolgálati díj kiszámításánál kizárólag a rendszeres illetmény vehetõ figyelembe,
– az illetmény elemek kiszámításának illetmény alapja = 38 650 Ft,
– a túlszolgálati óradíj kiszámítását az 1., 1. a), 2. és 2. a) számú adatlapokon kell elvégezni (az elsõ félévi túlszolgá-

lati igények esetében külön kell elszámolni az I. negyedévi, illetve II. negyedévi kiadásokat), a rendszeres havi illet-
ményt a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 8. §-ában elõírt 174 órával történõ osztással,

– a túlszolgálati díjat járulékaival növelten kell igényelni.

2. Újfelszerelõ állomány járandóságai megállapítása:

a) A képzési idõszak alatt az állomány határozott idõre szóló kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyban alkalmaz-
ható.

A hallgatók pályaalkalmassági vizsgálatához 10 000 Ft/fõ, egészségügyi alkalmassági vizsgálatához szintén
10 000 Ft/fõ igényelhetõ.

A hallgatók élelmezésérõl az elméleti képzés idõtartamára napidíj folyósítással, és az utazási költségtérítésrõl a küldõ
szervezet gondoskodik, melynek költsége megigényelhetõ.

A közalkalmazottat teljesítménybérként: 69 000 Ft/hó minimálbér illeti meg.
A képzési költség: maximum 100 000 Ft/fõ.
A közalkalmazottat a Kjt. 68. § szerint a 13. havi illetmény idõarányos része illeti meg.
A hivatásos tûzoltóvá avatásra történõ szállítási költségek 5000 Ft/fõ összegben igényelhetõk meg.
b) Az újfelszerelõ hivatásos tûzoltói állomány járandóságai megállapítása:
A sikeres tûzoltó szakvizsga után hivatásos állományba kinevezett tûzoltók 2008. II. félévi havi járandósága:
– legmagasabb beosztási illetményszorzó: 2,3
– legmagasabb rendfokozat: õrmester, rendfokozati illetményszorzó: 0,38
– illetménykiegészítés a Hszt. szerint 10%, illetve 15% jogosultság alapján (iskolai végzettség szerint)
– veszélyes tûzoltói beosztás pótléka: 17 392,50 Ft
– délutáni és éjszakai pótlék a Hszt. szerint szolgálati naponként: 2 319 Ft
– élelmezési költségtérítés: 6 000 Ft
– gyakorlóruha 33 500 Ft/fõ
A bér utáni járulékok között elszámolhatók: társadalombiztosítási és munkaadói járulék (32%), egészségügyi hozzá-

járulás (1950 Ft/hó/fõ), valamint 1,5% képzési járulék.
A fent meghatározottaktól felfelé irányba történõ eltérés a támogatás szempontjából nem vehetõ figyelembe.
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

15/2008. (III. 27.) ÖTM
rendelete

a helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások létszámcsökkentési

döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeirõl

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 9. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában,
meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésé-
vel – a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú mellékletének 9. pontjában foglalt elõ-
irányzat szolgál a helyi önkormányzatok és a többcélú kis-
térségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcso-
latos költségvetési támogatás fedezetéül, valamint a pré-
miumévek programról és a különleges foglalkoztatási ál-
lományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti mun-
káltatói kifizetések forrásául. A helyi önkormányzatok és a
többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: pályázó)
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési
támogatás igénylését, döntési rendszerét, folyósítását és
elszámolásának részletes feltételeit e rendelet határozza
meg.

2. §

(1) A központi támogatás a pályázót a feladatellátás ra-
cionálisabb megszervezésébõl adódó – pályázó általi ál-
láshely-megszüntetéssel együtt járó – létszámcsökkentési
döntéseihez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei telje-
sítéséhez illeti meg.

(2) E rendelet alkalmazásában
a) intézményi szintû létszám: a helyi önkormányzatok

esetében a létszámcsökkentéssel érintett intézmények, il-
letve az önkormányzat polgármesteri hivatalának létszám-
adata, a többcélú kistérségi társulás esetében a társulás lét-
számcsökkentéssel érintett intézményeinek, illetve mun-
kaszervezetének létszámadata;

b) összesített létszám: a helyi önkormányzat vala-
mennyi intézményének és polgármesteri hivatalának lét-
számadata, a többcélú kistérségi társulás esetében a társu-
lás valamennyi intézményének és munkaszervezetének
létszámadata;

c) felmentési idõre járó illetmény: a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban:
Mt.) 92. §, valamint 93. § (3) bekezdése szerinti rendes fel-
mondási idõre megállapított munkabér és átlagkereset, a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(a továbbiakban: Ktv.) 18. § (1)–(2) és (4) bekezdései sze-
rint, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 33. §
(1)–(2) bekezdései szerint megállapított felmentési idõre
járó átlagkereset, illetmény összege.

3. §

(1) Igénylést nyújthat be a pályázó, ha:
a) a költségvetési szerveinél – ideértve az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladato-
kat ellátó költségvetési szerveket is – fõfoglalkozásban,
határozatlan idejû közszolgálati, közalkalmazotti jogvi-
szonyban vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban
együtt: foglalkoztatott) – kivéve a közhasznú munkavég-
zés címén foglalkoztatottak – jogviszonyának (a továb-
biakban együtt: jogviszony) megszüntetésérõl döntött,

b) 2007. szeptember 30. napját követõ – a 4. §-ban fog-
laltakra figyelemmel hozott – döntése következményeként
fizetési kötelezettsége keletkezik,

c) a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl
szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú mellékletének
9. pontja szerinti pályázat keretében e foglalkoztatott után
támogatásban nem részesült,

d) a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglal-
koztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására az önkormányzat
költségvetési szerveinél, a többcélú kistérségi társulások
esetében a társulás szervezetén belül a meglévõ üres állás-
helyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti válto-
zás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói kö-
rén kívüli munkáltatónál nincs lehetõség.

(2) A képviselõ-testület, illetve társulási tanács abban az
esetben is jogosult 2008. évben a pályázat benyújtására, ha
2007. szeptember 30-át követõ döntése esetén a létszám-
csökkentéssel érintett foglalkoztatottak jogviszonyának
megszûnésével kapcsolatban 2007. december 31-éig ke-
letkezett tényleges kifizetési kötelezettsége. Ebben az
esetben további feltétel, hogy a pályázó a helyi önkor-
mányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszám-
csökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségveté-
si támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósí-
tásának és elszámolásának részletes feltételeirõl szóló
4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R.) alap-
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ján e foglalkoztatottak után nem részesült támogatásban.
E pályázatok elbírálása is a jelen rendeletben rögzített sza-
bályok szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy ebben az
esetben a 2007. évet érintõ tényleges kifizetés dokumentu-
mait a pályázathoz kell csatolni.

(3) E rendelet alkalmazásában 2007. szeptember 30-a
utáni döntésnek minõsül az a döntés is, amely 2007. szep-
tember 30-a elõtti döntést erõsít meg, feltéve, hogy a pá-
lyázónak a korábbi döntésébõl 2007. szeptember 30-át kö-
vetõ kifizetési kötelezettsége is keletkezik, továbbá a
(2) bekezdésben foglaltak szerint korábban nem részesült
támogatásban. Ebben az esetben további feltétel a (2) be-
kezdésben foglalt kifizetések dokumentumainak csatolá-
sa. A megerõsítõ döntés dátuma nem lehet késõbbi, mint
az adott foglalkoztatott felmentési vagy felmondási idejé-
nek befejezõ idõpontja.

(4) Abban az esetben, ha a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatott nyugdíjasnak minõsül, a fel-
mentéssel vagy felmondással együtt járó álláshely meg-
szüntetésrõl szóló döntést a pályázónak legkésõbb a fog-
lalkoztatott felmentési vagy felmondási idejének utolsó
napjáig kell meghoznia.

(5) A létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottakra
és a létszámcsökkentéssel együtt járó álláshely-megszün-
tetésre vonatkozóan a pályázó által benyújtott igény csak
egy alkalommal kerülhet elbírálásra.

4. §

(1) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott
esetében a pályázó a létszámcsökkentési döntését köve-
tõen az Mt. 90. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel
csak késõbbi idõpontban tudja a jogviszonyt megszüntet-
ni, akkor az Mt. 90. § (1) bekezdése szerinti idõ elteltét
követõen nyújthatja be e foglalkoztatott után a támogatási
igényét.

(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott a
jogviszony megszûnése vagy az azzal kapcsolatos járan-
dósága tekintetében munkaügyi bírósághoz fordult jogor-
voslatért, akkor a pályázó az említett foglalkoztatott utáni
fizetési kötelezettségének támogatására az igénylését ak-
kor nyújthatja be, amikor a bíróság jogerõsen megállapítja
a munkáltató által hozott döntés jogszerûségét.

5. §

(1) A pályázathoz mellékelni kell az alábbi dokumentu-
mokat:

a) a pályázó létszámcsökkentéssel érintett költségveté-
si döntésének kivonatát (önkormányzat esetében rendelet,
többcélú kistérségi társulás esetében a társulási tanácsi ha-
tározat), amelyben a költségvetési létszámkeret a létszám-
csökkentéssel érintett évre meghatározásra került,

b) az 1. melléklet szerinti összesített, a pályázó által be-
nyújtandó igényt tartalmazó táblázatot,

c) a pályázó azon döntését – amennyiben az a) pontban
elõírt dokumentumok nem tartalmazzák – amely a lét-
számcsökkentés elõtti és az azt követõen kialakult tényle-
ges és intézményenként azonosítható álláshely-megszün-
tetéssel együtt járó létszámcsökkentés tételes kivonatát
tartalmazza, amelyben a racionalizálási döntést követõ in-
tézményi szintû és összesített létszámadat is szerepel,

d) a 2. mellékletben meghatározott táblázatot, amely-
ben a pályázó a létszámcsökkentési döntést megelõzõ, va-
lamint az azt követõen kialakuló, intézményi szintû lét-
számadatokat, valamint az összesített létszámot mutatja
ki; ha a pályázó a létszámcsökkentést követõen akár intéz-
ményi szinten, akár összesítetten létszámnövekedést mutat
ki, akkor ennek szöveges indokolása szükséges,

e) a 3. melléklet szerinti táblázatot, amely a pályázó in-
tézményenként, foglalkoztatottanként feltüntetett adatait
tartalmazza,

f) a 4. melléklet szerinti az öregségi nyugdíj, az elõre-
hozott öregségi nyugdíj, illetve a rokkantsági, baleseti rok-
kantsági nyugdíjra való jogosultság (az említett járandó-
ságban való részesülés) igazolására szolgáló adatokat tar-
talmazó táblázatot,

g) az 5. melléklet szerinti, a korengedményes nyugdíja-
zás miatt megszüntetett jogviszonyú foglalkoztatottak jog-
viszonyának megszûnésekor kötelezõen kitöltendõ táblá-
zatot,

h) a foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kap-
csolatos, az érintett foglalkoztatott által is aláírt, munkálta-
tói intézkedéseket igazoló dokumentumok másolati példá-
nyát (amely köztisztviselõk esetén – figyelemmel a Ktv.
20/A. § (1) bekezdésére – tartalmazza a tartalékállo-
mánnyal kapcsolatos rendelkezést is),

i) emelt összegû végkielégítésre jogosult esetén – az
Mt. 95. § (5) bekezdése, a Ktv. 19. § (2) bekezdése, és a
Kjt. 37. §-ának (7) bekezdése alapján – a létszámcsökken-
téssel érintett foglalkoztatott nyilatkozatát arra vonatkozó-
lag, hogy korábban részesült-e emelt összegû végkielégí-
tésben,

j) a képviselõ-testületi vagy társulási tanácsi határoza-
tot arról, hogy a pályázó fenntartói körén belül – önkor-
mányzat esetén költségvetési szerveinél és polgármesteri
hivatalánál, többcélú kistérségi társulás esetén, intézmé-
nyeinél és munkaszervezeténél – a meglévõ üres álláshe-
lyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyeken vagy
a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, fel-
adatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatos-
ságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs le-
hetõség,

k) azoknál a foglalkoztatottaknál, akiknél a pályázó a
prémiumévek programról és a különleges foglakoztatási
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján köte-
les felajánlani e lehetõség igénybevételét, a felajánlásról
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szóló dokumentumot, valamint a foglalkoztatott nyilatko-
zatát arra vonatkozóan, hogy a programban részt kíván-e
venni vagy sem,

l) költségvetési szerv, illetve intézmény jogutód nélkü-
li megszûnése esetén a megszüntetõ okiratot,

m) feladat átadás-átvétel következtében:
ma) az átvevõ írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan,

hogy nem tudja vagy nem kívánja a létszámcsökkentési
döntéssel érintett foglalkoztatottat továbbfoglalkoztatni,
vagy

mb) az átvevõ felajánlását másik munkakörrõl, és a
foglalkoztatott írásos nyilatkozatát a felajánlott munkakör
elutasításáról.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumo-
kat a pályázat összes példányához eredetiben vagy hiteles
másolatban kell csatolni.

(3) Az a) és b), továbbá d) és e), valamint h) és j) pon-
tokban meghatározott dokumentumok pályázathoz való
csatolása kötelezõ, ezek hiányában a pályázat nem kerül
elbírálásra.

6. §

(1) A pályázat keretében a – tényleges létszámcsökken-
tést megvalósító – jogviszony megszüntetése miatt jogsza-
bályban elõírt kötelezõ mérték szerint megállapított és ki-
fizetendõ felmentési idõre járó illetmény fele, valamint a
végkielégítés jogszabály szerinti teljes összege, valamint
mindezek járulékai támogathatók.

(2) A pályázat szempontjából – a 3. § (1) bekezdésében
foglalt támogatottak körén belül – a létszámcsökkentéssel
érintett:

a) öregségi nyugdíjban,
b) elõrehozott öregségi nyugdíjban,
c) korengedményes nyugdíjban,
d) csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj-

ban,
e) rokkantsági nyugdíjban,
f) baleseti rokkantsági nyugdíjban

részesülõ foglalkoztatottakra benyújtott igénylések is tá-
mogathatók.

(3) Az öregségi nyugdíjban, a csökkentett összegû elõ-
rehozott öregségi nyugdíjban, a rokkantsági nyugdíjban,
valamint a baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõk ese-
tében a felmentési idõre járó illetmény fele, valamint ezen
összeg járulékai támogatható.

(4) Az elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak eseté-
ben vizsgálandó, hogy az érintett – közszolgálati jogviszo-
nyának utolsó napjáig – részesül-e a nyugellátásban vagy
annak megállapítását kérte-e az illetékes Nyugdíjbiztosítá-
si Igazgatóságtól. Amennyiben a foglalkoztatott csak jo-
gosult, de nem részesül a nyugellátásban, a pályázó által

jogszabály szerint kifizetendõ felmentési idõre járó illet-
mény fele, valamint a végkielégítés teljes összege, vala-
mint ezen összegek járulékai (az öregségi vagy a korked-
vezményes nyugdíj elõtt öt évvel állók esetében az emelt
összegû végkielégítés) kerülnek támogatásra. Ebben az
esetben ki kell tölteni az 5. § (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott táblázatot, továbbá az emelt összegû végki-
elégítésre jogosultak esetében az 5. § (1) bekezdés i) pont-
jában meghatározott nyilatkozat csatolása is szükséges.

(5) Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes
nyugdíjazás miatt szûnik meg, a nyugdíjazással kapcsola-
tos költségek megtéríthetõk, ha azok összege nem haladja
meg a jogviszony felmentéssel vagy felmondással történõ
megszûnése esetén járó támogatás összegét. Amennyiben
a korengedményes nyugdíjazással együtt járó költségek
meghaladják a felmentés vagy felmondás esetén járó tá-
mogatás mértékét, akkor a korengedményes nyugdíjazás
esetében is csak az az összeg illeti meg a pályázót, amely a
felmentés vagy felmondás esetében járna. Amennyiben az
illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságtól kapott „fizetési
értesítõ” okmányon szereplõ összeg támogatható, úgy ez
esetben kötelezõen kitöltendõ az 5. § (1) bekezdés g) pont-
jában meghatározott dokumentum.

7. §

(1) A pályázatok benyújtása három ütemben történik.
A pályázó az I. ütemben 2008. április 15-éig, a II. ütemben
2008. július 15-éig, a III. ütemben 2008. október 1-jéig
küldi meg a pályázatát a Magyar Államkincstár illetékes
területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) két – egy
eredeti és egy hiteles másolati – példányban.

(2) Az Igazgatóság – az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §
(3) bekezdése alapján e rendelet alapulvételével – a ren-
delkezésére álló iratok, saját nyilvántartása, illetve hely-
színi vizsgálat alapján szabályszerûségi szempontból
megvizsgálja a támogatási igényt és szükség esetén, jog-
szabályban meghatározott rövid határidõ kitûzésével
hiánypótlásra, módosításra hívja fel az önkormányzatot.
Amennyiben a pályázó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy
nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási
igényt nem továbbítja az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztériumba (a továbbiakban: ÖTM), és errõl érte-
síti a pályázót.

(3) Amennyiben a pályázatot nem kell hiánypótlásra
visszaküldeni, vagy a hiánypótlás megtörtént, azt az Igaz-
gatóság számítógépen rögzíti, és elektronikusan továbbítja
a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága (a továbbiakban: kijelölt Igazgatóság) részé-
re. Az elektronikus módon országosan feldolgozott adato-
kat a kijelölt Igazgatóság, a pályázók által benyújtott igé-
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nyek eredeti példányát az Igazgatóság – véleményének
egyidejû csatolásával – közvetlenül küldi meg az ÖTM ré-
szére. Amennyiben az ÖTM a pályázatok vizsgálata során
további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését
tartja szükségesnek, ezeket a pályázók – külön felhívás-
ra – kötelesek részére teljesíteni.

8. §

(1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a
pályázatok elbírálására és a támogatással kapcsolatos dön-
tés meghozatalára Tárcaközi Bizottságot hoz létre, amely-
be az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 2 fõt, a
pénzügyminiszter, a szociális és munkaügyi miniszter, az
oktatási és kulturális miniszter, az egészségügyi miniszter,
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója 1-1
fõt delegál.

(2) A pályázatokat a Tárcaközi Bizottság az I. ütem-
ben 2008. június 16-áig, a II. ütemben 2008. szeptember
15-éig, a III. ütemben 2008. november 28-áig, a hatá-
lyos jogszabályok, továbbá a pályázati feltételek alap-
ján bírálja el.

(3) A Tárcaközi Bizottság döntését követõen a pályázók
részére megítélt támogatások folyósítása az alábbiak sze-
rint történik:

a) a pályázónál a 3. § (2)–(3) bekezdései szerint, va-
lamint 2008. évben jelentkezõ, a jogszabály által kötele-
zõen kifizetendõ felmentési vagy felmondási és végki-
elégítési kötelezettség támogatása, 2008. évben – a költ-
ségvetési törvény 23. § (2) bekezdése alapján – a Tárca-
közi Bizottság döntését követõ hónap nettó finanszíro-
zása keretében;

b) a pályázónál a 2009. évben jelentkezõ jogszabály ál-
tal kötelezõen kifizetendõ felmentési idõre járó illet-
ménnyel és végkielégítéssel kapcsolatos kötelezettség tá-
mogatása a felmentési, illetve felmondási idõ leteltét köve-
tõen – a 7. mellékletet képezõ, 2009. évben esedékes kifi-
zetést igazoló adatközlõ táblázat szerint – külön jogsza-
bály alapján.

(4) Azoknál a pályázóknál, ahol a létszámcsökkentéssel
érintett köztisztviselõk a Ktv. 20/A. § (1) bekezdése alap-
ján tartalékállományukat töltik a pályázat benyújtása idõ-
pontjában, a megítélt támogatás folyósítása csak igazolás
után teljesíthetõ. A tartalékállomány megszûnésének iga-
zolását a pályázók a 6. melléklet szerinti adatlap kitöltésé-
vel, az Igazgatóság útján küldik meg az ÖTM részére.
Amennyiben a hivatkozott mellékleten szereplõ kiadási
összeg – a jogszabályi változásokból adódóan – maga-
sabb, mint a korábban jóváhagyott támogatási összeg, a fi-
nanszírozás során ezt kell figyelembe venni. Az ÖTM a
(3) bekezdésben foglaltak szerint intézkedik a támogatás
folyósításáról.

9. §

(1) Amennyiben a pályázó a támogatásról szóló döntést
követõ öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak el-
lenére visszaállítja, hogy azt – önkormányzati rendeleten
vagy társulási tanácsi határozaton kívüli – jogszabályvál-
tozásból adódó és a pályázó számára kötelezõen ellátandó
többletfeadatok nem teszik szükségessé az ezen álláshely
megszüntetésére jóváhagyott támogatásról köteles hala-
déktalanul lemondani, és errõl az illetékes Igazgatóságon
keresztül az ÖTM-et tájékoztatni.

(2) Ha a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatot-
taknál fennállnak a Ktv. 19. §-ának (9) bekezdésében
vagy, a Kjt. 37. § (12) bekezdésében vagy az Mt. 193/T. §
(5) bekezdésében foglalt körülmények, a pályázó az e fog-
lalkoztatottak után jóváhagyott támogatás azon részérõl
köteles haladéktalanul lemondani, amellyel összefüggés-
ben 2008. évben nem keletkezik tényleges kifizetési köte-
lezettsége. Ebben az esetben a 2008. évi utolsó nettó finan-
szírozást megelõzõ lemondásból adódó visszafizetési kö-
telezettség nem minõsül az Áht. 64/B. §-a szerinti jogtalan
igénybevételnek. A 2008. évi utolsó nettó finanszírozást
követõen keletkezett visszafizetési kötelezettségét a
pályázó a 2008. évi zárszámadás keretében köteles rendez-
ni, és errõl az Igazgatóságon keresztül az ÖTM-et tájé-
koztatni.

(3) A jogtalanul igénybe vett összeg után a pályázó az
Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamatot fizet a jogtalan
igénybevétel napjától – illetõleg az (1) bekezdés szerinti
esetekben a támogatásról való lemondás elmulasztásának
napjától – a visszafizetés napjáig.

(4) A pályázó létszámának alakulásáról a támogatás-
ról szóló döntést követõ öt évig – az év végi elszámolás
keretében az ÖTM által készített adatlapon – évente be-
számol az Igazgatóságnak. Az év végi elszámolás sza-
bályszerûségét az Igazgatóság az Áht. 64/D. §-a alapján
felülvizsgálja.

10. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

(2) Az R. 1–7. §-a, 8. § (1)–(2) bekezdése, 8. § (3) be-
kezdés a) pontja, 8. § (4)–(5) bekezdése, 9–10. §-a, vala-
mint 1–6. melléklete hatályát veszti. E bekezdés a hatály-
balépését követõ napon hatályát veszti.

(3) Az R. 2009. január 1-jén hatályát veszti. E bekezdés
2009. január 2-án hatályát veszti

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez
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      forintban

felmentési
id re járó 

illetmény *
végkielégítés TB járulék

munkaadói
járulék

összesen
(4+5+6+7)

felmentési
id re járó 

illetmény *
végkielégítés TB járulék

munkaadói
járulék

összesen
(9+10+11+12)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Dátum:

Ügyintéz :
Telefonja:

*** Többcélú kistérségi társulás esetében.

P. H.

                                                   munkaszervezet vezet je***                                                                                            többcélú kistérségi társulás elnöke
                                                                jegyz **                                                                                        polgármester vagy a közgy lés elnöke

– a táblázat sorai a 4., 5., 6., 7., 8. oszlopok tekintetében = a 3. melléklet 9., 10., 11., 12., 13. oszlopainak intézményenkénti összesen adataival
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni jogviszony esetén a felmentéssel vagy felmondással érintett foglalkoztatottak számát és illetményét.
** Helyi önkormányzat esetében.

..............................................................................                                                           ………………………………………………………………………

Összesen:

Összesít  táblázat a 2007. szeptember 30-át követ en megvalósuló jogviszony-megsz nések

egyszeri többletkiadásaihoz

Pályázó neve:
KSH kódja:
Pályázat kulcsa (Igazgatóság tölti ki!):

2007. évben pályázó által fizetend 2008. évben pályázó által fizetend

Korengedményes
nyugdíj befizetése

Sorszám Intézmény megnevezése

Létszámcsökkentés
jogviszony-megsz néssel,

felmentéssel*
(f )
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           forintban

döntés száma* f száma*
csökkentéssel

érintett f
száma*

növekedéssel
érintett f

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Az esetleges 
létszámnövekedés
indokolása**:

Dátum:

Ügyintéz :
Telefonja:

**** Többcélú kistérségi társulás esetében.

P. H.

* A létszámcsökkentést meghatározó KT (FKGY), (költségvetési rendelet, határozat) társulási tanácsi döntés: száma, dátuma, megnevezése. A pályázatba kötelez  becsatolni ezen 
   hivatkozott döntések eredeti vagy hiteles másolati példányait.

**  Az indokolás rövid leírása e táblázatban.

***  Helyi önkormányzat esetében.

                               jegyz ***
                 munkaszervezet vezet je****

   polgármester vagy a közgy lés elnöke
                      többcélú kistérségi társulás elnöke

..............................................................................                     …………………………………………………………………

Létszámcsök-
kentést/növe-

kedést
követ en
kialakult

létszámadatok
(f )

Létszámcsök-
kenés/

növekedés
összesen

(f )

Jelen pályázatban 
szerepl ,

létszámcsökentéssel
érintettek száma

(f )

Pályázó intézményi szint
összesített létszáma:

A pályázó összesített létszáma:

A pályázattal érintett önkormányzati/kistérségi társulási létszámok kimutatása

Pályázó neve:

Az esetleges 
létszámnövekedést

eredményez  döntés

KSH kódja:
Pályázat kulcsa (Igazgatóság tölti ki!):

Létszámcsökkentést érint  év 
nyitó adata

Létszámcsökkentési döntés

Sorszám Intézmény
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    forintban

felmentési
illetmény

végkielégítés

felmentési id re
járó illetmény

végkielégítés

TB járulék
(9+10. oszlop) × TB járulék 

(a TB járulék csak a korenged-
ményes nyugdíj kifizetésénél
 nem jelentkezik kiadásként)

munkaadói járulék
(9+10. oszlop) × munkaadói járulék 

(a munkaadói járulék csak a korengedményes 
nyugdíj kifizetésénél nem jelentkezik kiadásként)

összesen (9+10+11+12)
korengedményes nyugdíjazás esetén 

13. oszlop = 19. oszlop!

felmentési id re
járó illetmény

végkielégítés TB járulék munkaadói járulék

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Dátum:

Ügyintéz :
Telefonja:

– 4. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal

– 7. és 9. oszlopok: felmentési vagy felmondási id ként, illetve illetményként csak az – a jogszabályban meghatározott id , illetve illetmény – vehet  figyelembe, amelyre a foglalkoztatottat a munkavégzés alól kötelez en mentesíteni kell (a felmentési vagy felmondási id  fele), függetlenül attól, hogy a foglalkoztatottat ténylegesen 

mennyi id re mentették fel a munkavégzés alól

alapjául szolgáló évek száma

Felmentés/
felmondás

Felmentéssel, illetve rendes 
felmondással megvalósuló 

jogviszony megsz nés esetén

Összesen:

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv címe: 

Intézményi tábla a 2007. szeptember 30-át követ en megvalósuló jogviszony-megsz nések egyszeri többletkiadásaihoz

hónap száma

Összesen
(14+15+16+17)

Korengedményes
nyugdíj befizetése

Sorszám

2007. évben pályázó által fizetend 2008. évben pályázó által fizetend

Munkavállaló neve Szül. ideje
Jogviszony utolsó 

napja

Végkielégítés

                                              ..............................................................................                          ……………………………………………………

– 3. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal

P. H.

  gazdasági vezet költségvetési szerv vezet je
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forintban

Sorszám Munkavállaló neve Születési ideje
Öregségi nyugdíjra 

jogosult-e
(igen/nem)

Öregségi nyugdíjban 
részesül-e
(igen/nem)

Öregségi nyugdíj 
megállapításának

id pontja*

Öregségi nyugdíj 
folyósításának

kezdete*

El rehozott
öregségi nyugdíjra

jogosult-e
(igen/nem)

El rehozott
 öregségi

 nyugdíjban
 részesül-e
(igen/nem)

El rehozott
öregségi nyugdíj 
megállapításának

id pontja

El rehozott
öregségi nyugdíj 
folyósításának

kezdete

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dátum:

Ügyintéz :
Telefonja:

Az öregségi nyugdíj, az el rehozott öregségi nyugdíj, illetve a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra való

jogosultság/részesülés igazolására szolgáló adatok

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv címe: 

– 3., 6., 7., 10. és 11. oszlopok: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal
– 4. és 8. oszlopok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet alapján
* Ezen oszlopok kitöltésénél  az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj és baleseti rokkantsági nyugdíj kategóriákba tartozókat kell feltüntetni.

P. H.

gazdasági vezet költségvetési szerv vezet je
..............................................................................       ……………………………………………………….
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forintban

Megszüntetési módozatok
Felmentési id re járó illetmény,

(járulékaival együtt)*
Végkielégítés

(járulékaival együtt)
Korengedményes nyugdíj befizetése Összesen

1. Felmentés
2.** Költségvetési szerv jogutód nélküli 
megsz nése
3. Korengedményes nyugdíjazás

Dátum:

Ügyintéz :
Telefonja:

Összehasonlító táblázat az egyes jogviszony-megsz nési módozatok költségkihatásairól

(Kizárólag a korengedményes nyugdíjazás miatt megszüntetett jogviszonyú foglalkoztatottak felmentésének vagy felmondásának esetében kell kitölteni!)

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv címe: 

P. H.

..............................................................................       ……………………………………………………….

** Csak közalkalmazottaknál alkalmazható ez a módozat, ha a költségvetési szerv jogutód nélkül sz nik meg.

* Jogszabályban meghatározott kötelez  mértékig.

  gazdasági vezet költségvetési szerv vezet je
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forintban

felmentési id re
járó illetmény

végkielégítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dátum:

Ügyintéz :
Telefonja:

Felmentés/
felmondás

TB járulék
(9+10. oszlop) × TB járulék

(a TB járulék csak a 
korengedményes nyugdíj 

kifizetésénél nem jelentkezik 
kiadásként)

Munkaadói járulék
(9+10. oszlop) × munkaadói járulék 

(a munkaadói járulék csak 
a korengedményes nyugdíj kifizetésénél 

nem jelentkezik kiadásként)

Végkielégítés

Felmentéssel/
felmondással megvalósuló

jogviszony-megsz nés esetén

Összesen:

TÉNYLEGES KIFIZETÉS IGAZOLÁSA

a tartalékállomány megsz nését követ  kifizetésekr l

Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv címe: 

hónap számaalapjául szolgáló évek száma

Összesen
(9+10+11+12.)

Felmentési id re
járó illetmény

VégkielégítésSorszám Munkavállaló neve Születési ideje
Jogviszony utolsó 

napja

P. H.

– 4. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal

……………………………………………………….
költségvetési szerv vezet je

..............................................................................
 gazdasági vezet

– 3. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal

– 7. és 9. oszlopok: felmentési vagy felmondási id ként, illetve illetményként csak az – a jogszabályban meghatározott id , illetve illetmény – vehet  figyelembe, amelyre a foglalkoztatottat a munkavégzés alól kötelez en mentesíteni 
kell (a felmentési vagy felmondási id  fele), függetlenül attól, hogy a foglalkoztatottat ténylegesen mennyi id re mentették fel a munkavégzés alól
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   forintban

felmentési id re járó 
illetmény

végkielégítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Dátum:

Ügyintéz :
Telefonja:

* Ezt a táblát a 2009. évben, a kifizetési kötelezettség keletkezését követ en az illetékes Igazgatóságon keresztül az ÖTM részére szükséges megküldeni.

P. H.

..............................................................................       ……………………………………………………….
  gazdasági vezet költségvetési szerv vezet je

– 3. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal
– 4. oszlop: az évszám négy számjegye, év, hónap és a nap arab számmal

2009. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközl  tábla*

Pályázó neve:
Költségvetési szerv neve:
Költségvetési szerv címe: 

TB járulék
(9+10. oszlop) × TB járulék

 (a TB járulék csak a 
korengedményes nyugdíj 

kifizetésénél nem jelentkezik 
kiadásként)

– 7. és 9. oszlopok: felmentési/felmondási id ként, illetve illetményként csak az – a jogszabályban meghatározott id , illetve illetmény – vehet  figyelembe, amelyre a foglalkoztatottat a munkavégzés aló
kötelez en mentesíteni kell (a felmentési/felmondási id  fele), függetlenül attól, hogy a foglalkoztatottat ténylegesen mennyi id re mentették fel a munkavégzés alól.

hónap száma

Összesen:

Felmentés/
felmondás

Végkielégítés

2008. évben keletkez  fizetési kötelezettség

munkaadói járulék
(9+10. oszlop) × munkaadói járulék

(a munkaadói járulék csak a 
korengedményes nyugdíj kifizetésénél 

nem jelentkezik kiadásként)

összesen
(9+10+11+12.)

alapjául szolgáló évek száma

felmentéssel/felmondással megvalósuló 
megsz nés esetén

felmentési id re
járó illetmény 

összege

végkielégítés
összege

Sorszám Munkavállaló neve Születési ideje
Jogviszony utolsó 

napja
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A pénzügyminiszter
5/2008. (III. 27.) PM

rendelete
a vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos

egyes szabályokról szóló
15/1997. (V. 8.) PM rendelet és a vám-

és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjai
illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló

13/1997. (V. 8.) PM rendelet módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (4)–(5) és (7) bekezdéseiben, valamint a
245/R. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában megállapított fel-
adatkörömben a következõket rendelem el:

1. §

A vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 15/1997. (V. 8.) PM rendelet 3. § (5) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A vám- és pénzügyõrségnél rendszeresített hivatá-
sos szolgálati beosztásokat, munkaköröket, az ahhoz kap-
csolódó rendfokozatot, beosztási kategóriát és képesítési
követelményt az 1. számú melléklet tartalmazza. A mel-
lékletben nem szereplõ munkakörök betöltésére hivatásos
szolgálati viszony nem létesíthetõ.”

2. §

A vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjai
illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól szóló
13/1997. (V. 8.) PM rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(5) A vám- és pénzügyõrségnél a Hszt. 104. § (5) be-
kezdése szerinti mértékû idegennyelv-tudási pótlék folyó-
sítandó a szomszédos országok hivatalos nyelvébõl szer-
zett államilag elismert „A”, „B” vagy „C” típusú nyelv-
vizsga megléte esetén.”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a vám- és
pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
15/1997. (V. 8.) PM rendelet 1. számú melléklete helyébe
e rendelet melléklete lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a vám-
és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
15/1997. (V. 8.) PM rendelet 32. § (2) bekezdése hatályát
veszti.

(4) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon hatályát
veszti.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet az 5/2008. (III. 27.) PM rendelethez

[1. számú melléklet a 15/1997. (V. 8.) PM rendelethez]

A Vám- és Pénzügyõrségnél rendszeresített hivatásos beosztások

Vezetõi munkakörök

Szerv Vezetõi szint Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési követelmény

Állami
isk. végzettség

Szakképesítés

Központi Hszt. 245/H. § szerinti illet-
ményre jogosult

Országos parancsnok tábornok egyetem szakirányú
felsõfokú

vagy vezetõi
továbbképzõ

Hszt. 245/H. § szerinti illet-
ményre jogosult

Országos parancsnok-
helyettes

tábornok egyetem szakirányú
felsõfokú

vagy vezetõi
továbbképzõ
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Szerv Vezetõi szint Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési követelmény

Állami
isk. végzettség

Szakképesítés

Fõosztályvezetõi illet-
ményre jogosult

Igazgató
Fõosztályvezetõ
Hivatalvezetõ

tábornok egyetem szakirányú
felsõfokú

vagy vezetõi
továbbképzõ

Fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre jogosult

Igazgatóhelyettes
Fõosztályvezetõ-helyettes
Hivatalvezetõ-helyettes
Fõrevizor
Tanszékvezetõ (RTF)

ezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
felsõfokú

vagy vezetõi
továbbképzõ

Osztályvezetõi illetményre
jogosult

Osztályvezetõ
Vezetõ oktató
Adatvédelmi felelõs
Titokvédelmi felelõs
Információbiztonsági fele-
lõs
Fegyelmi tiszt

ezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
felsõfokú

vagy vezetõi
továbbképzõ

Területi Fõosztályvezetõi illet-
ményre jogosult

Középfokú szerv
parancsnok

tábornok egyetem szakirányú
felsõfokú

vagy vezetõi
továbbképzõ

Fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre jogosult

Középfokú szerv parancs-
nokhelyettes
Regionális nyomozó hivatal
parancsnok

ezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
felsõfokú

vagy vezetõi
továbbképzõ

Osztályvezetõi illetményre
jogosult

Osztályvezetõ
Regionális nyomozó hivatal
parancsnok-helyettes

alezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
felsõfokú

vagy vezetõi
továbbképzõ

Helyi Fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre jogosult

Fõvámhivatal parancsnok
Regionális ellenõrzési
központ parancsnok

ezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
felsõfokú

vagy vezetõi
továbbképzõ

Osztályvezetõi illetményre
jogosult

Fõvámhivatal parancs-
nok-helyettes,
Regionális ellenõrzési köz-
pont parancsnok-helyettes,
Alsó fokú szerv
parancsnok*
Fõvámhivatal kirendeltség-
vezetõ

alezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
felsõfokú

vagy vezetõi
továbbképzõ

* Kivéve: fõvámhivatali, regionális nyomozóhivatali, regionális ellenõrzési központ parancsnok.
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I. besorolási osztály

Szerv
Beosztási
kategória

Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési követelmény

Állami
isk. végzettség

Szakképesítés

Központi VI. Osztályvezetõ-helyettes
Alosztályvezetõ
Kiemelt fõreferens***
Kiemelt fõoktató
Jogtanácsos
Szóvivõ
Nemzetközi összekötõtiszt

alezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

V. Csoportvezetõ
Kiemelt fõelõadó***
Fõreferens***
Helyettes szóvivõ
Revizor

alezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

IV. Fõelõadó***
Referens***
Ügyeletes tiszt
Fõoktató

õrnagy egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

III. Elõadó***
Oktató

százados egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

II. Fogalmazó százados egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

Területi VI. Osztályvezetõ-helyettes
Alosztályvezetõ
Kiemelt fõreferens***
Jogtanácsos
Kiemelt fõoktató
Századparancsnok

alezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

V. Csoportvezetõ***
Kiemelt fõelõadó***
Kiemelt fõnyomozó
Fõoktató
Fõorvos (csak a FÜV-ben eljáró)
Vezetõ karmester
Revizor
Századparancsnok-helyettes
Szakaszparancsnok
Szóvivõ

alezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú



2598 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/51. szám

Szerv
Beosztási
kategória

Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési követelmény

Állami
isk. végzettség

Szakképesítés

IV. Fõelõadó***
Fõnyomozó
Szakoktató
Szakorvos (csak a FÜV-ben eljáró)
Karmester
Hajóvezetõ
Ügyeletes tiszt

õrnagy egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

III. Elõadó***
Nyomozó
Oktató
Hajógépkezelõ
Zenekari szolgálatvezetõ
Koncertmester
Szólamvezetõ zenész

százados egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

II. Fogalmazó
Segédnyomozó
Kottatáros
Zenész

százados egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

Helyi VI. Alsó fokú szerv parancsnok-helyettes*
Fõvámhivatal kirendeltségvezetõ-helyettes
Regionális nyomozó hivatal kirendeltség-
vezetõ-helyettes
Alsó fokú szerv kirendeltségvezetõ**
Alosztályvezetõ
Kiemelt fõreferens***

alezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

V. Részlegvezetõ
Csoportvezetõ
Kiemelt fõelõadó***
Kiemelt fõnyomozó

alezredes egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

IV. Fõelõadó***
Fõnyomozó

õrnagy egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

III. Elõadó***
Nyomozó

százados egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

II. Fogalmazó
Segédnyomozó

százados egyetem
vagy fõiskola

szakirányú
középfokú

Pályakezdõ hadnagy egyetem
vagy fõiskola

* Kivéve: fõvámhivatal, regionális nyomozóhivatal, regionális ellenõrzési központ parancsnok-helyettes.
** Kivéve: fõvámhivatali kirendeltségvezetõ.

*** A szakmai területeken kívül, az ilyen beosztásban szolgálatot teljesítõ fegyelmi tiszt is.
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II. besorolási osztály

Szerv
Beosztási
kategória

Munkakör (beosztás)
Rendfokozati

maximum

Képesítési követelmény

Állami
isk. végzettség

Szakképesítés

Központi IV. Fõszemlész
Ügyeletes

fõtörzs-
zászlós

középiskola szakirányú
középfokú

III. Szemlész
Segédelõadó

fõtörzs-
zászlós

középiskola szakirányú
középfokú

II. Szakügyintézõ zászlós középiskola szakirányú
középfokú

Területi IV. Fõszemlész
Fõnyomozó
Ügyeletes
Részlegvezetõ
Fegyvermester

fõtörzs-
zászlós

középiskola szakirányú
középfokú

III. Szemlész
Nyomozó
Járõrvezetõ
Segédelõadó
Hajóvezetõ
Hajógépkezelõ
Gépjármûvezetõ
Technikus
Bûnjelkezelõ
Váltásparancsnok

fõtörzs-
zászlós

középiskola szakirányú
középfokú

II. Szakügyintézõ
Segédnyomozó
Kottatáros
Zenész
Járõr
Objektumõr
Kutyavezetõ

zászlós középiskola szakirányú
középfokú

Helyi IV. Fõszemlész
Fõnyomozó
Szolgálatvezetõ
Raktárvezetõ
Részlegvezetõ
Fegyvermester

fõtörzs-
zászlós

középiskola szakirányú
középfokú

III. Szemlész
Nyomozó
Rendszerüzemeltetõ
Bûnjelkezelõ
Raktáros

fõtörzs-
zászlós

középiskola szakirányú
középfokú

II. Szakügyintézõ
Segédnyomozó
Kutyavezetõ
Kutató

zászlós középiskola szakirányú
középfokú

Pályakezdõ zászlós középiskola



MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2008. február hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
és közleményekrõl.

A tárgymutatót a Magyar Közlöny 2008. évi 51. száma tartalmazza.

A tárgymutató árát az elõfizetési díj magában foglalja.
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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 el-
ren del te, 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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 lapot .................  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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um 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 rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  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  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki 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
c. 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 ál lam pol-
gár 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 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. 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-ma il:
koz lony cent rum@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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ere jé hez mér ten
hoz zá kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csön ös meg is me ré se te rén. Az új sze rû
és  hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, 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 kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyv 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 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: dr. Pet ré tei Jó zsef. 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 Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

A Fõ vá ro si Köz gyû lés Egész ség ügyi és Szo ci ál po li ti kai Bi -
zott sá ga (1052 Bu da pest, Vá ros ház u. 9–11. I. em. 183.)
pá lyá za tot hir det a Fõ vá ro si Ön kor mány zat Idõ sek Ott -
hona (1071 Bu da pest, Dó zsa György út 82/B) in téz mény -
ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . 1794

Ó bu da-Bé kás me gyer Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir -
det tit kár nõ-ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . 1794

Nagy var sány Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir -
det Nagy var sány Pol gár mes te ri Hi va ta la gaz dál ko dá si
elõ adó mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1795

Nagy var sány köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hri det Nagy var sány 
Pol gár mes te ri Hi va ta la nyug dí ja zás mi att meg üre se dett
költ ség ve té si-gaz dál ko dá si elõ adó mun ka kö ré nek be töl -
té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1796

Öcsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot hir det a Gaz da sá gi Mû sza ki El lá tó és Szol gál -
ta tó Szer ve zet ve ze tõi ál lá sá nak be töl té sé re. . . . . . . . . . 1796

Bõny Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá -
za tot ír ki nyug dí ja zás mi att meg üre se dõ jegy zõi ál lás be -
töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797

Du na ve cse Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot
hir det igaz ga tá si mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . 1797

Szi get mo nos tor Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá -
za tot hir det épí tés ha tó sá gi-mû sza ki ügy in té zõi ál lás be töl -
té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1797

Se re gé lyes nagy köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det igaz ga tá si
ügy in té zõ (ok ta tá si, szo ci á lis és jegy zõi ha tás kör be tar -
tozó gyám ha tó sá gi ügy in té zõ) mun ka kör be töl té sé re . . . 1798

Sellye Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá -
za tot ír ki a Sellyei Pol gár mes te ri Hi va tal al jegy zõi állá -
sára. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798

Ger se ka rát, Sár fi miz dó és Te le kes köz sé gek önkormányza -
tainak kép vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot hir det nek Ger se ka -
rát szék hellyel kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . 1799

Kis kun maj sa 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. . . . . . . . . . 1799

Mát ra ve re bély Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü -
le te pá lyá za tot hir det jegy zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . 1800

Me zõ be rény Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
(5650 Me zõ be rény, Kos suth tér 1.) pá lyá za tot hir det al -
jegy zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800

Mi ke Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá -
za tot ír ki jegy zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . 1801

Nagy kál ló Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det Pol -
gár mes te ri Hi va ta la al jegy zõi ál lás he lyé nek be töl té sé re . 1801

Pi lis Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak jegy -
zõ je pá lyá za tot hir det pénz ügyi-szám vi te li ügy in té zõi ál -
lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1802

Szák szend Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
pá lyá za tot ír ki jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . 1802

Tar do na Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -
lyá za tot hir det jegy zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . 1803

Költ ség ve té si szer vek ala pí tó ok ira ta . . . . . . . . . . . . . . . . . 1803

II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás

Pá lyá za tok pénz ügyi tá mo ga tás elnyerésére . . . . . . . . . . . . 1810

Ál la mi va gyon bérbeadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1811

Kincs tá ri va gyon értékesítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1813

Pá lyá zat au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás szol gál ta tás el lá tá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1814

Az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la tai . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815

Hi va ta los köz le mé nyek

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um közleménye . . . 1817

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó tá jé koz ta tó ja

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já nak ma gyar nyel vû ki adá -
sá ban meg je lent jo gi ak tu sok ról (2008. már cius 13–19.) 1827

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 34. szá má nak (2008. már ci us 19.)
tar ta lom jegy zé ké rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1845

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 35. szá má nak (2008. már ci us 21.)
tar ta lom jegy zé ké rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1847

A Cég köz löny 12. szá má ban (2008. már ci us 20.) meg je lent
fel szá mo lá si el já rá sok meg in dí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . 1851

Cég hir det mé nyek

Fel hí vás va gyon ér té ke sí té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883

Ke res ke del mi kép vi se le tek megszûnése. . . . . . . . . . . . . . . 1895
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Fõvárosi Közgyûlés
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága

(1052 Budapest, Városház u. 9–11. I. em. 183.)
pályázatot hirdet

a Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona
(1071 Budapest, Dózsa György út 82/B)

intézményvezetõi munkakörének betöltésére
[a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint]

Pályázati feltételek:
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmé-

nyek szakmai feladatairól és mûködési feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9. pont-
jában elõírt képesítések közül felsõfokú szociális alapvég-
zettség, szociális menedzser, orvos, diplomás ápoló, okle-
veles egyetemi ápoló vagy intézetvezetõi végzettségek va-
lamelyike,

– büntetlen elõélet,
– a szociális ellátás területén végzett munkakörben

szerzett legalább ötéves felsõfokú végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést igénylõ szakmai gyakorlat,

– az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló
közalkalmazotti kinevezés, illetõleg a magasabb vezetõi
megbízással egyidejûleg felsõfokú végzettségû vagy fel-
sõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló kinevezés elfogadása,

– kinevezést megelõzõ vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai életrajzát,
– képesítési okiratának másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,

hogy a pályázati anyagát az Eseti Bizottság, valamint a Fõ-
városi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-
sága megismerje, és abba betekintsen.

Elõnyben részesül az elbírálásnál az a pályázó, aki szak-
irányú szakosított szociális intézményben vezetõi gyakor-
lattal, illetve szociális szakvizsgával rendelkezik, továbbá
az, aki a legalább ötéves felsõfokú végzettséget vagy fel-

sõfokú szakmai képzettséget igénylõ szakmai gyakorlatát
az idõsellátás területén szerezte.

A pályázatot a Szociális Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30 napon belül egy példányban, zárt borítékban,
„Vezetõi pályázat Dózsa György út 82/B” megjelöléssel
kell benyújtani a Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati irodáján nyitvatartási idõben (1052 Budapest, Bárczy
u. 1–3.).

A pályázatokat a Fõvárosi Közgyûlés Egészségügyi és
Szociálpolitikai Bizottsága bírálja el a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon belül.

A magasabb vezetõi megbízás 5 év idõtartamra szól,
melynek legkorábbi kezdõ idõpontja (a pályázati eljárás
befejezésétõl függõen) 2008. június 1., megszûnésének
idõpontja a betöltéstõl számított ötödik év utolsó napja.

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján.

A pályázattal kapcsolatban információt az intézmény-
ben Pesti Györgyné igazgatónõ [telefon: 06 (1) 322-6609],
a Fõpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai ügyosztályán
pedig dr. Sulyokné Baranyi Erzsébet (E épület II. em.
644. szoba, telefon: 327-1000/9293) ad.

Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

titkárnõ-ügyintézõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban:
Ktv.) 10. §-a alapján.

Feladatkör meghatározása: tisztségviselõ mellett titkár-
nõi és ügyintézõi feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– közgazdasági szakközépiskolai végzettség, vagy kö-

zépiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai
szakképesítés; fõiskolai színtû igazgatásszervezõ szak-
képzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– számítógép felhasználói színtû ismerete.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítá-
sa a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján tör-
ténik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.). A borítékra kér-
jük ráírni: „Titkárnõ-ügyintézõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a Munkaügyi iroda 437-8605-ös telefonszámán.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtástól szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálásáról a munkáltató dönt.
Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.

Nagyvarsány Község Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

Nagyvarsány Polgármesteri Hivatala
gazdálkodási elõadó munkakör betöltésére

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése
alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye, 4812 Nagyvarsány, Árpád út 53.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: ön-
kormányzati gazdálkodás könyvelés, költségvetés, költ-
ségvetési beszámoló készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középfokú iskolai végzettség, emelt szintû szakképe-

sítés, mérlegképes könyvelõ,
– önkormányzati gazdálkodásban szerzett – 1 év feletti

szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok vagy

azok hiteles másolata,
– szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. március 20. napjától

tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Szakács Péter jegyzõ nyújt a (45) 480-001-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nagyvarsány Község

Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével
(4812 Nagyvarsány, Árpád út 53.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a munkakör megnevezését: gazdálkodási elõadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Somogyi Hírlap – 2008. február 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2008. feb-
ruár 29.

A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a
KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Nagyvarsány község jegyzõje
pályázatot hirdet

Nagyvarsány Polgármesteri Hivatala
nyugdíjazás miatt megüresedett

költségvetési-gazdálkodási elõadó munkakörének
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középfokú iskolai végzettség, emelt szintû szakképe-

sítés, mérlegképes könyvelõ,
– önkormányzati gazdálkodásban szerzett – 1 év feletti

szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok vagy

azok hiteles másolata,
– szakmai önéletrajz.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezései és a helyi rendeletekben foglaltak az
irányadóak.

Ellátandó feladat: önkormányzati gazdálkodás könyve-
lés, költségvetés, költségvetési beszámoló készítése, fõ-
könyvi könyveléssel kapcsolatos banki és vegyes tételek
kontírozása, könyvelése, analitikus nyilvántartások veze-
tése, ezekbõl adatszolgáltatás, tárgyi eszköz nyilvántartá-
sával, bevételezésével, állományváltozásával kapcsolatos
feladatok ellátása.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenéstõl
számított 20. nap.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban a megjelenéstõl számított 21. napon betölt-
hetõ.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a dr. Szakács Péter jegyzõ

részére történõ megküldésével (4812 Nagyvarsány, Árpád
út 53.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megne-
vezését: költségvetési gazdálkodási elõadó.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Szakács Péter jegyzõ nyújt a (45) 480-001-es telefon-
számon.

A beadott pályázatokat a jegyzõ bírálja el. A pályázat
hirdetõje fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelennek nyilvánítja.

Öcsöd Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

vezetõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség és felsõfokú pénz-

ügyi szakképesítés, vagy felsõfokú mûszaki szakképe-
sítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Ellátandó feladatok: az önkormányzat településüzemel-
tetési, továbbá intézményei gazdasági-mûszaki-gondnoki
feladatait ellátó szervezet irányítása, vezetése.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján.

Az állás betölthetõ: 2008. május 2-tõl.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-

idõ kikötésével.

Elõnyt jelent:
– felsõfokú iskolai végzettség keretében szerzett felsõ-

fokú mûszaki szakképesítés,
– településüzemeltetési gyakorlat,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély megléte.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírásnak a
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjele-
nését követõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ elsõ soros képviselõ-testületi ülés ideje.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton Öcsöd
Nagyközségi Önkormányzat polgármesteréhez címezve,
5451 Öcsöd, Kossuth tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni:
„GAMESZ vezetõi pályázat”.
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Bõny Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

nyugdíjazás miatt megüresedõ
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés, továbbá

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy kötelezett-
ségvállalás a szakvizsga egy éven belüli letételére,

– legalább kétéves közigazgatási szervnél szerzett
szakmai gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A jegyzõ az 1992. évi XXIII. tv. 22/A. § (8) bekezdése
alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (az eredeti

okiratok bemutatása személyes találkozáskor szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázati anyagát.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 30. nap.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével.

A pályázatot dr. Muraközi László polgármesternél lehet
benyújtani. Cím: 9073 Bõny, Rákóczi utca 10. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

Érdeklõdni lehet: dr. Muraközi László polgármesternél,
telefon: 06 (20) 946-3728.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

Dunavecse Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

Végzettség:
– középiskolai végzettség,
– alapfokú számítógép-kezelõi végzettség.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Ellátandó munkakör: igazgatási feladatok ellátása, tes-
tületi jegyzõkönyvek készítése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírásnak a
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében való megjelené-
sét követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkáltató eredményes pályázat esetén a kinevezés-

kor hat hónapos próbaidõt köt ki.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy sze-

mélyesen Dunavecse Város Önkormányzatának jegyzõjé-
hez, 6087 Dunavecse, Fõ u. 43.

Szigetmonostor Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági-mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség vagy fõiskolai szintû településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Ellátandó feladatok:
– érdemi döntéshez teljes körû építéshatósági eljárás

lefolytatása,
– építésügyi nyilvántartások vezetése, jelentések készí-

tése,
– építésügyi, mûszaki és településfejlesztési körbe tar-

tozó önkormányzati feladatok ellátása.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– építéshatóság területén szerzett közigazgatási gya-

korlat,
– gépjármû-vezetõi engedély.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

A pályázó pályázatában adja meg (mobil-) telefon-
számát.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak
szerint.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. április 15.

Elbírálási határidõ: 2008. április 30.
A munkakör eredményes pályázat esetén a kiválasztást

követõen azonnal betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a próbaidõ négy

hónap.
A pályázatot zárt borítékban „Építéshatósági-mûszaki

ügyintézõi pályázat” megjelöléssel Szigetmonostor Köz-
ség Önkormányzatának jegyzõjéhez lehet benyújtani:
2015 Szigetmonostor, Fõ u. 26.

Seregélyes nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõ (oktatási, szociális és jegyzõi
hatáskörbe tartozó gyámhatósági ügyintézõ)

munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– legalább középiskolai végzettség, figyelemmel a

köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.)
Korm. rendelet. 1. számú melléklet 7., 15., 18. pontjára,

– a közigazgatás ezen területén szerzett legalább egy év
szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza eddigi és je-

lenlegi munkaköreinek felsorolásával,

– bizonyítványainak másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány.

Ellátandó feladatok: oktatási, szociális és jegyzõi gyám-
hatósági feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jog-
állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi
Közszolgálati szabályzat szerint.

A pályázat benyújtása: a Hivatalos Értesítõben történõ
közzétételtõl számított 15. napig, zárt borítékban, szemé-
lyesen vagy postai úton Seregélyes nagyközség jegyzõje
(8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5.) részére.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 10. nap.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a pályázatok
elbírálását követõen azonnal, határozatlan idõre szóló ki-
nevezéssel.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Ihászné Penzer Erzsébet nyújt a 06 (22) 447-002-es tele-
fonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
– 6 hónap próbaidõ kerül kikötésre,
– a munkáltató a pályáztatás eredménytelenné nyilvá-

nításának jogát fenntartja.

Sellye Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

a Sellyei Polgármesteri Hivatal
aljegyzõi állására

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– idegennyelv-tudás,
– közigazgatási vezetõi, szabálysértési, birtokvédelmi

gyakorlat,
– közbeszerzési képesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány köz-

jegyzõ által hitelesített másolatát,
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket.
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A kinevezés határozatlan idõre szól.
Besorolás, illetmény és egyéb juttatások megállapítása

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a helyi közszolgálati szabályzat
alapján történik.

Az állás a képviselõ-testületi döntést követõen tölt-
hetõ be.

A pályázatot a kozigallas.gov.hu honlapon való megje-
lenéstõl (2008. március 3.) számított 30 napon belül lehet
benyújtani Sellye város jegyzõjéhez.

További felvilágosítás dr. Fekete Géza jegyzõtõl és
Nagy Attila polgármestertõl kérhetõ a (73) 580-900-as te-
lefonszámon.

Gersekarát, Sárfimizdó és Telekes községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
Gersekarát székhellyel körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

Az illetmény és egyéb kötelezõ juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény rendelkezései alapján történik.

Lakás biztosítható.
A munkakör vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, vagy

azok hitelesített másolata,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-teljesítési kötele-

zettségrõl, az összeférhetetlenségrõl.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 30. napig.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati feltéte-
leknek megfelelõ pályázók személyes meghallgatását kö-

vetõen, a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ leg-
közelebbi együttes képviselõ-testületi ülés.

A pályázat eredményérõl a pályázók a döntés meghoza-
talát követõ 15 napon belül értesítést kapnak.

Az álláshely betöltésének idõpontja: 2009. január 1.,
teljes munkaidõben, határozatlan idõre.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

A pályázatot Herczeg Gyula gersekaráti polgármester
részére kell eljuttatni, cím: 9813 Gersekarát, Béke u. 12.

Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Az aljegyzõ által ellátandó feladatok:
– a jegyzõ helyettesítése,
– a jegyzõ által meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV el-

nöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõ-
sített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítése,

– kinevezés esetén eskütételi kötelezettség a Ktv. 12. és
13. §-ai alapján, melynek elmulasztása esetén a pályázó
nem állítható hivatalba.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 5 év közigazgatási vezetõi gyakorlat.

A nyertes pályázó 3 hónap próbaidõ kikötése mellett,
határozatlan idõre kerül kinevezésre.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot, valamint a vezetõi elképzelé-

seket,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számított
30. nap.
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ legközelebbi testületi ülésen.

A pályázatot a képviselõ-testület bírálja el, a jegyzõ ja-
vaslatát figyelembe véve.

Az állás betölthetõ 2008. május 1-jétõl.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény alapján.
A képviselõ-testületi döntést követõ 8 napon belül a pá-

lyázók értesítése megtörténik.
A pályázatokat Kiskunmajsa város jegyzõjéhez kell el-

juttatni (Városi Polgármesteri Hivatal Kiskunmajsa, 6120
Kiskunmajsa, Fõ u. 82.).

Érdeklõdni Kiskunmajsa város jegyzõjénél a fenti cí-
men és a (77) 481-144/116-os mellékû telefonszámon
lehet.

Mátraverebély Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

egyetemi végzettség,
– legalább 5 évi közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthetnek,

– szakmai önéletrajzot,
– a vezetõi elképzelések bemutatásáról, a polgármes-

teri hivatal irányításáról és a jegyzõi feladatok ellátásáról
szóló szakmai programot.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– hosszabb vezetõi gyakorlat,
– 2 évnél hosszabb, önkormányzatnál eltöltött közigaz-

gatási gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idõre szól. A kinevezés és az
illetmény megállapítása az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
és az önkormányzat vonatkozó helyi rendelete szerint tör-
ténik.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdet-
ménynek a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl
(2008. március 17.) számított 30. nap.

A pályázat elbírálója: Mátraverebély Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõ 30 napon belül.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel Mátraverebély Község Önkor-
mányzata polgármesterének címezve kell benyújtani az
alábbi címre: 3077 Mátraverebély, Vasút út 82.

További információ Nagy Attila polgármestertõl kér-
hetõ, tel.: 06 (32) 471-194.

Mezõberény Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

(5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.)
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése
alapján kerül meghirdetésre.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– összeférhetetlenség hiánya,

melyeknek tényét igazolni kell.

A nyertes pályázónak vállalnia kell a kinevezést követõ
egy éven belül a Mezõberényben történõ letelepedést.

Elõnyt jelent:
– jegyzõi, aljegyzõi gyakorlat, vagy polgármesteri hi-

vatalnál eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,
– német vagy angol nyelv legalább társalgási szintû is-

merete,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az aljegyzõi munkakör betöltésére irányuló szakmai

programot.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a képvise-
lõ-testület meghatározása szerint. Az önkormányzat a ki-
nevezett aljegyzõ részére szükség esetén önkormányzati
bérlakást biztosít.

A képviselõ-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek minõsíti.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. március 17.) követõ
30. nap.

A pályázatot Cservenák Pál Miklós polgármesternek cí-
mezve (5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtását
követõ rendes képviselõ-testületi ülés.

Az állás betöltésének kezdete megegyezés szerint, de
legkésõbb 2008. július 1.

A pályázók további információt kérhetnek dr. Baji
Mihály jegyzõtõl a (66) 515-501-es telefonszámon, hiva-
tali idõ alatt.

Mike Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

jegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– államig. fõiskolai, vagy állam- és jogtudományi egye-

temi végzettség,
– közig. vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség a Ktv. 22/A. §-a alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül:
– német nyelvvizsga (idegennyelv-tudás),
– saját gépjármû és vezetõi engedély megléte.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõi jogállásról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 30. nap.

A pályázat elbírálására a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõ legközelebbi képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

Az állás 2008. május 1. napjától betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A képviselõ-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatot a következõ címre kell benyújtani: Polgár-

mesteri Hivatal, Tóth Árpád polgármester, 7512 Mike,
Hunyadi u. 43.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a követ-
kezõ telefonszámon: (82) 721-229.

Nagykálló Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatala
aljegyzõi álláshelyének betöltésére

Alkalmazási feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés, és

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegû-
nek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesí-
tés, és

– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A kinevezés – három hónap próbaidõ beiktatásával –
határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben
kell betölteni.

Az aljegyzõ feladatkörébe tartozik – a jegyzõ munkájá-
nak segítése, helyettesítése mellett – a Hatósági és Igazga-
tási Iroda (ezen belül az Okmányiroda, az Adócsoport, a
Szociális és Egészségügyi Csoport, a Városi Gyámhivatal,
illetve az Igazgatási Csoport) irodavezetõi feladatainak el-
látása is.

Az irodavezetõi feladatok mellett az aljegyzõnek részt
kell vennie a képviselõ-testület üléseinek elõkészítésében,
szervezésében, a képviselõ-testület üléseire készített elõ-
terjesztések törvényességi ellenõrzésében, a polgármesteri
hivatal jogi felvilágosító munkájában.

A pályázathoz csatolandó:
– személyes adatokat, életutat, szakmai gyakorlatot be-

mutató önéletrajz,
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– oklevelek, bizonyítványok, szakképzettséget igazoló
okiratok közjegyzõ által hitelesített másolata,

– betöltendõ munkakörrel kapcsolatos elképzelések is-
mertetése,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a képviselõ-testü-

let nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja,
– teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatko-

zat arról, hogy a pályázó az általános alkalmazási feltéte-
leknek megfelel,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megis-
meréséhez hozzájárul.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ. A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõ leteltét követõ 30 napon belül sor ke-
rül. A képviselõ-testület fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pá-
lyázati eljárásban hiánypótlásnak helye nincs.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. március 17.) számí-
tott 30. nap 12 óra.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szabályai szerint tör-
ténik.

A pályázat elbírálásáról szóló értesítés írásban történik
az elbírálást követõ 8 napon belül.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani dr. Török
László jegyzõ részére (4320 Nagykálló, Somogyi B.
u. 5–7. A borítékra rá kell írni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
dr. Török László jegyzõtõl kapható, tel.: (42) 263-101.

Pilis Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot hirdet
pénzügyi-számviteli ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség, vagy fõiskolai szintû ál-
lamigazgatási és felsõfokú pénzügyi, számviteli szakügy-
intézõi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a közigazgatásban töltött gyakorlat,
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó feladatkör: pénzügyi-számviteli igazgatási
feladatok ellátása, a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
iroda (szervezeti egység) vezetõje munkájának segítése.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-
ben, Pilis Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalá-
nak Szervezeti és mûködési szabályzatában, valamint az
Egységes közszolgálati szabályzatban foglaltak és meg-
egyezés szerint.

A munkáltató eredményes pályázat esetén a kinevezés-
kor 6 hónap próbaidõt köt ki.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. március 17.) számított
30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Pilis Város Önkormányza-
ta Polgármesteri Hivatalának jegyzõjéhez kell benyújtani.
Cím: 2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 47. Tel.: (29) 498-143.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat pénzügyi-számviteli
ügyintézõi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet dr. Csiki

Gábor jegyzõnél a (29) 696-323-as vagy a (29) 496-826-os
telefonszámon.

Szákszend Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy ezek alóli

mentesség,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalása.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– számítógép-kezelõi ismeret,
– helyben lakás.

Az állás 2008. szeptember 1-jétõl tölthetõ be. A kineve-
zés határozatlan ideig szól, a próbaidõ 6 hónap.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv. és a vonatkozó he-
lyi rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. március 17.) követõ
30. nap, elbírálása a pályázat benyújtási határidejétõl szá-
mított 30 napon belül.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet László Kál-
mán polgármesternél a (34) 371-524-es, valamint a (30)
618-3047-es telefonszámon.

Tardona Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: határozatlan idõre szól.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat tartalmazza:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– képesítést igazoló okiratok másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a képviselõ-testület a napi-

rendet nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalhatja,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbí-

rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. tv. szabályai és az önkormányzati rendelet
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. márcus 17.) számí-
tott 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására meghatározott határidõt követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülésen (elõreláthatólag 2008. április 23.).

A munkakör betölthetõ: az elbírálást követõ hónap elsõ
napjától (elõreláthatólag 2008. május 1.).

A pályázatkiírással kapcsolatosan további információt
Tóth József polgármester nyújt, tel.: (48) 507-223.

Egyéb: szolgálati lakást az önkormányzat biztosítani
nem tud.

A pályázatot zárt borítékban, Tardona község polgár-
mesterének címezve (Tóth József polgármester, 3644 Tar-
dona, Kossuth u. 32.) kell benyújtani „Pályázat jegyzõi ál-
láshelyre” felirattal ellátva.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
alapító okirata
2007. október

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban: in-
tézmény) 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.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján
2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jog-
elõdei:

– a Soproni Egyetem, amelynek történeti elõzménye az
1735-ben alapított bányászati iskolából 1763-ban alapított
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selmeci Bányászati Fõtanintézet, 1770-tõl Bányászati
Akadémia és az 1807-ben létrehozott Erdészeti Taninté-
zet, amely 1846-tól egyesítve Bányászati és Erdészeti
Akadémiaként, majd 1919-tõl Bányászati és Erdészeti Fõ-
iskolaként mûködött; többszöri átszervezést követõen
közvetlen jogelõdje a felsõoktatási intézményekrõl szóló
1962. évi 22. sz. tvr.-rel létrehozott Erdészeti és Faipari
Egyetem, valamint az egyetem szervezetében az 1962-ben
alapított Felsõfokú Földmérési Technikum jogutódja, az
1972-tõl mûködõ Földmérési és Földrendezõi Fõiskolai
Kar, Székesfehérvár;

– a Pannon Agrártudományi Egyetem Mezõgazdaság-
tudományi Kar, Mosonmagyaróvár, amelynek jogelõdje
az 1818-ban alapított Mosonmagyaróvári Gazdasági Fel-
sõbb Tanintézet, a felsõoktatási intézményekrõl szóló
1962. évi 22. sz. tvr.-rel létesített egyetemi jellegû Moson-
magyaróvári Agrártudományi Fõiskola, a Kaposváron
Mezõgazdasági Fõiskola létesítésérõl szóló 1971. évi
21. sz. tvr.-rel és a keszthelyi Agrártudományi Egyetem
karairól és a képzési idõrõl szóló 1029/1970. (VIII. 7.)
Korm. határozattal létrehozott keszthelyi Agrártudományi
Egyetem Mezõgazdaságtudományi Kara;

– az Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskola, amely-
nek jogelõdje az 1778-ban Gyõrben megnyílt norma-isko-
laegyüttes tanítóképzõ tagozata, a tanító- és óvónõképzés-
rõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzés-
rõl szóló 1958. évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló
187/1958. (M.K. 23.) MM számú utasítás alapján
1959-ben létrejött felsõfokú Gyõri Tanítóképzõ Intézet,
amelyet a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló 1974.
évi 13. sz. tvr. és az egyes pedagógusképzõ intézmények
átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló
1045/1974. (VIII. 31.) MT határozat alapján 1975. szep-
tember 1-jétõl Gyõri Tanítóképzõ Fõiskolává szervezték
át; a fõiskola Apáczai Csere János nevét a Gyõri Tanító-
képzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló 1978. évi 23. sz. tvr.
alapján vette fel;

– a Benedek Elek Pedagógiai Fõiskola, amelynek az
1874-ben megindított gyermek kertésznõi tanfolyam kép-
zési elõzményeire épülõ jogelõdje a tanító- és óvónõkép-
zésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõkép-
zésrõl szóló 1958. évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló
187/1958. (M.K. 23.) MM számú utasítás alapján
1959-ben létesített soproni felsõfokú Óvónõképzõ Intézet,
a fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MTh. sz. határo-
zattal létrehozott Soproni Óvónõképzõ Fõiskola; a fõisko-
la Benedek Elek nevét a fõiskolákról szóló 1048/1990.
(III. 21.) MTh. sz. határozat módosításáról szóló
1051/1991. (XI. 5.) Korm. határozat alapján vette fel.

1. Az intézmény hivatalos neve: Nyugat-Magyarországi
Egyetem.

Rövidített megnevezése: NyME.

Angol nyelvû megnevezése: University of West
Hungary.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének):

megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye

4.1. székhelye: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

4.2. telephelyei:
– 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 42.,
– 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.,
– 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1–3.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-
helyei:

– 1054 Budapest, Akadémia u. 1.,
– 1052 Budapest, Piarista köz 1.,
– 8500 Pápa, Erkel F. u. 39.,
– 7621 Pécs, Váradi u. 4.,
– 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 143.,
– 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.,
– 94501 Komarno, Hardná 2.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmények:

neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Öveges Kálmán
Gyakorló Általános Iskola

címe: 9022 Gyõr, Gárdonyi Géza u. 2–4.,

neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Aranykapu Gya-
korló Óvoda

címe: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 5.,

neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Lewinszky
Anna Gyakorló Óvoda

címe: 9400 Sopron, Zsilip u. 1–3.,

neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula
Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium

címe: 9400 Sopron, Szent György u. 9.

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.

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
– Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvári

Agrártudományi Centrum
címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
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8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szak-
irányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet
ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõ-
oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgaz-
daság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó
külön jogszabályok rendelkezése szerint.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdasá-
got üzemeltet.

– A képzés céljait szolgáló gyakorlóhelyet (mûhelyt)
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 hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.

– 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 laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.31 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
80.10 alapfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85. 32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi,

gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mû-
szaki, mûvészet, pedagógusképzés, sporttudomány, társa-
dalomtudományi, természettudomány;

székhelyen kívül:
társadalomtudományi (Pécs, Pápa);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok,

mûszaki, pedagógusképzés.
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8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– informatika,
– vendéglátás-idegenforgalom,
– közgazdaság,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel;

székhelyen kívül:
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (Szé-

kesfehérvár).

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:

– agrártudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

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 folyta-
tása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

– természettudományi és mûszaki kutatás, kísérleti fej-
lesztés; társadalomtudományi kutatás;

– agrár- és vidékfejlesztés egyéb feladatai;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak

hasznosítása (laborszolgáltatás, kiadói tevékenység,
nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyár-
tása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportléte-
sítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollé-
giumi szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
22.11 könyvkiadás,
22.22 máshová nem sorolt nyomás,
55.23. egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.20. ingatlan-bérbeadás, üzemeltetése,
73.10. mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20. humán kutatás, fejlesztés,
74.14. üzemviteli tanácsadás,
74.20. mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30. mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.87. máshova nem sorolt, egyéb gazdasági

szolgáltatás,
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52. múzeumi tevékenység, kulturális örökség

védelme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vál-
lalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére okta-
tási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások te-
vékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásá-
nak elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az in-
tézmény belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevé-
kenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs az intézménynek vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként
kar, azon belül intézet, tanszék mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karokon oktatási
szervezeti egységként intézet, tanszék, továbbá egyes ka-
rokon doktori iskola mûködik. A karok egy vagy több
szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési te-
rületeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak el-
látását szervezik.

Az intézmény karai:
– Apáczai Csere János Kar,
– Benedek Elek Pedagógiai Kar,
– Erdõmérnöki Kar,
– Faipari Mérnöki Kar,
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– Geoinformatikai Kar,
– Közgazdaságtudományi Kar,
– Mezõgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar.
Az intézmény tudományos kutatási és szervezeti egy-

ségként kutatócsoportokat mûködtet, közvetlen rektori
felügyelet alatt:

– Erdõ- és Fahasznosítási Regionális egyetemi Tudás-
központ,

– Környezeti erõforrás-gazdálkodási és -védelmi Ko-
operációs Kutatási Központ.

Az intézményben agrártudományi centrum mûködik.

9.2. Az intézményben könyvtári, levéltári, kollégiumi,
informatikai és egyéb feladatot ellátó szolgáltató szerve-
zeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági funkcionális szervezeti egységként gazdasági
fõigazgatóságot, igazgatási funkcionális szervezeti egy-
ségként rektori hivatalt, belsõ ellenõrzési feladatot ellátó
szervezeti egységként belsõ ellenõrzési csoportot és minõ-
ségbiztosítási csoportot mûködtet.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint a hatásköröket az Ftv. és az intéz-
mény Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal a jogelõdök által kötött

370729/1997/0100., 262/2003/41205-13.,

370774/1998/0100., 639/2003/63206.,
370602/1997/010., 370657/1997/0100.

számú vagyonkezelési szerzõdésekkel.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 2. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 15 000 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 9810 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködés-
sel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesüle-
tek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és az ala-
pítással összefüggõ más dokumentumai a Szervezeti és
mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a OKM-7352-2/2006. számú ala-
pító okirat módosításával készült és a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartal-
mazza.

Budapest, 2007. október 31.

(29022-10/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke

Cím
Helyrajzi

szám
Alapterület

m2
Szerzõdés
idõtartama

Megjegyzés Használat jogcíme

Sopron, Károlymagaslati u. 14. 2005–2006. 12. 31. Oktatási épület Bérlemény

Sopron, Füles u. 2. Id. Nyelvi K. 6366 532 2005–2006. 12. 31. Id. nyelvi. Okt. épület Bérlemény

Sopron, Bánfalvi u. 14. Géptan t. m. febr. 19. 523,17 határozatlan Géptani tanmûhely Bérlemény

Sopron, Szent György utca 9. 75 határozatlan Roth Kollégium Bérlemény

Sopron, Lackner K. utca 7. 477/1 határozatlan Roth Szakk.isk. Bérlemény

Sopron, Kossuth utca 7. 3162 241 határozatlan Roth tanmûhely Bérlemény

Sopron, Verõ József u.1. 5242/7 78,44 határozatlan Faip. Reg. Egy. T. közp. Bérlemény

Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. 6162 1572 határozatlan Gépipari Techn. Okt. ép. Bérlemény
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PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

A Szabadságharcosokért Közalapítvány
pályázati felhívása

az 1945–56 közötti politikai üldözöttek és az 1956. évi forradalomban és szabadságharcban részt vevõk
és sérelmet szenvedettek, valamint országos szervezeteik,

továbbá az ezzel a korral foglalkozó szervezetek és magánszemélyek pénzügyi támogatására

A pályázat kiírásának idõpontja: 2008. április 1.

A pályázat leadásának határideje:

2008. április 30.

A pályázat leadásának helye: Szabadságharcosokért Közalapítvány, 1051 Budapest, József Attila u. 2–4.

A pályázat célja: a Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okiratában megfogalmazottakkal összhangban:
– az idõs, megromlott egészségi állapotú, 1945–56 közötti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalmárok, sza-

badságharcosok anyagi megsegítése, szociális ellátásuk és ez által életminõségük javítása országos szervezeteiken ke-
resztül,

– olyan rendezvények támogatása, amelyeken megemlékeznek a bolsevik diktatúra áldozatairól, az embertelenség-
rõl, és széles körben ismertetik az 1945 utáni megtorlásokat, különösen az 1956-os szabadságharc történéseit,

– támogatása minden olyan kutatásnak és tevékenységnek, amelyek tárgyi emlékek gyûjtésével, filmek, képzõmûvé-
szeti alkotások, irodalmi mûvek létrehozásával, vagy más módon hirdetik a magyar szabadság eszményét,

– mûködési támogatás nyújtása olyan országos hatókörû szervezeteknek, amelyek az alapító okiratban írt célokkal
azonosulnak, és azok végrehajtásához hozzájárulnak.

A támogatás jellege: a pályázatnak megfelelõ, rendeltetésszerû felhasználás esetén vissza nem térítendõ pénzügyi tá-
mogatás.

A támogatás forrása: a 2008. évi állami költségvetés igazságügyi és rendészeti minisztériumi fejezetében a Szabad-
ságharcosokért Közalapítvány részére meghatározott összeg.

A pályázók köre: a pénzügyi támogatásra pályázatot nyújthat be politikai üldözötteket tömörítõ országos hatókörû
szervezet, vagy más szervezet, illetõleg magánszemély.

Amennyiben szervezet a pályázó, szükséges, hogy a pályázat benyújtását megelõzõ 3 évben történt folyamatos mûkö-
dését bizonyítsa, és azt, hogy az illetékes bíróságnál (hatóságnál) bejegyzésre került. A pályázathoz csatolnia kell az ala-
pító okirata szerinti – erre hatáskörrel rendelkezõ testület által elfogadott – éves számviteli beszámolóját.

Amennyiben magánszemély a pályázó, a pályázat benyújtását megelõzõen köteles valamelyik országos hatókörû po-
litikai üldözötteket tömörítõ szervezet írásbeli támogatását megszerezni és azt a pályázathoz csatolni.

Mûködési támogatásra csak országos hatókörû politikai üldözötteket tömörítõ szervezet pályázhat akkor, ha az alapító
okirata (alapszabályzata) a szervezet céljai között tartalmazza azokat a célokat, amelyek a közalapítvány alapító okiratá-
ban szerepelnek.

Minden pályázó esetében elõfeltétel a pályázó részérõl saját forrás megléte, és annak igazolása, hogy nincs köztar-
tozása.

A pályázat alapján kapott támogatás felhasználása, és annak bizonylatolási rendje vonatkozásában a pályázó a közala-
pítvánnyal támogatási szerzõdést köt, a szerzõdés jogkövetkezményeire is kiterjedõen. A kedvezményezett 2009. feb-
ruár hó 28-áig írásban köteles elszámolni. Amennyiben a pályázat útján nyert teljes összeget a pályázó nem használja fel,
akkor a maradvány összeg meglétét igazolnia kell.

A pályázó köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a közalapítvány a felhasználási céloknak megfelelõ módját és elszámolá-
sát, valamint a bizonylatolás rendjét ellenõrizze. Köteles a pályázatban megjelölni azt a helyet, ahol ez az ellenõrzés le-
folytatható.
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A pályázat elbírálója: a Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriuma.
A pályázat elbírálása során a kuratórium a pályázati célok mérlegelésén túl a rendelkezésre álló pénzügyi források

függvényében dönt.
A pályázat elbírálási határideje: 2008. május hó 15.

Szabadságharcosokért Közalapítvány

ÁLLAMI VAGYON BÉRBEADÁSA

A Pannon Egyetem (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.) – továbbiakban: kiíró – az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet vonatkozó fejezetei
alapján

nyilvános pályázat

keretében határozatlan idõre bérbe adja a Magyar Állam tulajdonában és a Pannon Egyetem vagyonkezelésében lévõ
alábbi épületeit, illetve területeit:

Sorsz. Vagyontárgy címe, megnevezése m2 Ajánlati jelige

1.
Keszthely, 0254/1. hrsz.-on nyilvántartott, természetben
a Keszthely, Szendrey telepen lévõ 60 vagonos magtár épületrész

277,7
Pannon Egyetem,
magtár

2.
Keszthely, 0241/2. hrsz.-on nyilvántartott, természetben
a Keszthely, Szendrey telepen lévõ szervizmûhely

92
Pannon Egyetem,
szervizmûhely

3.
Keszthely, 0238/3. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Keszthely,
Szendrey telepen lévõ volt tangazdasági konyha-étterem tárolóhelyiség

20
Pannon Egyetem,
tárolóhelyiség

4.
Keszthely, 1227. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Keszthely,
Festetics úton lévõ területrész reklámhordozó elhelyezésére

5
Pannon Egyetem,
reklámterület

5.
Veszprém, 5044. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Veszprém,
Egyetem u. 2. sz. alatti „I” épületben lévõ 1 db alagsori raktárhelyiség

20
Pannon Egyetem,
raktár

6.
Veszprém, 6104/25. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Veszprém,
József A. u. 34. sz. alatt lévõ könnyûlabor épület (7 db laboratórium-
helyiség)

133,4
Pannon Egyetem,
könnyûlabor

7.
Veszprém, 6104/25. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Veszprém,
József A. u. 34. sz. alatt lévõ mûhelycsarnok épületben 1 db laborató-
riumi helyiség

70
Pannon Egyetem,
mûhelycsarnok

8.
Veszprém 6104/25. hrsz.-on nyilvántartott, természetben a Veszprém,
József A. u. 34. sz. alatt lévõ tûzveszélyesanyag-raktár 3 db 18 m2-es
zárt, 5 db 14 m2-es nyitott raktárhelyiség

Pannon Egyetem,
tûzveszélyes raktár

Bérletidíj-fizetés módja: a bérbeadó által kiállított számla ellenében, negyedévenként átutalással.
Az ingatlanok bemutatására elõzetes egyeztetés alapján munkanapokon kérésre a hirdetés megjelenését követõ

10–15. napok között kerül sor.
A szerzõdések megkötésének tervezett idõpontja: 2008. június 1.
A bérlemények használatba adása a szerzõdéskötéssel egyidejûleg történik. A bérbeadások részletes feltételeit a pá-

lyázati dokumentáció tartalmazza.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, székhelyét (lakóhelyét),
– vállalkozói igazolvány másolatát (egyéni vállalkozó esetén),
– adószámát vagy adóazonosító számát,
– belföldi székhelyû jogi személyek, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (bejegyzés hiá-

nyát kifejezetten közölni kell),
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– aláírási címpéldányt,
– létesítõ okirat (társasági szerzõdés),
– a szándékolt bérlemény egyértelmû megnevezését,
– az ingatlan tervezett hasznosításának rövid ismertetését,
– az éves bérleti díj megjelölését az áfaérték külön feltüntetésével,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy egy évnél régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az ál-

lamháztartás más alrendszereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs,
– a bérlettel kapcsolatos kikötések elfogadásáról szóló nyilatkozatot,
– 2007. évi mérleget,
– a jövendõ bérlõ gazdasági tevékenységének bemutatására, gazdálkodására vonatkozó információkat,
– a bérbevételi szándék hosszát.

A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok:
– a megajánlott bérleti díj,
– a megajánlott bérleti idõ hossza,
– stabil gazdasági háttér.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 30. nap.
A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat egy darab zárt, cégjelzés nélküli borítékban a bérleményre vonatkozó aján-

lati jelige feltüntetésével, 3 példányban kell benyújtani személyesen, vagy meghatalmazott útján

2008. április 30. 10 óráig

a kiíró alábbi címen található irodájában: Pannon Egyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság, 8200 Veszprém,
Egyetem u. 10. „B” épület aula 112. számú iroda.

A pályázati ajánlatok bontása a beadási határidõt követõ elsõ munkanapon 10 órakor, közjegyzõ jelenlétében, a kiíró
hivatalos helyiségeiben történik a fenti címen.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás, részletes dokumentáció a Pannon Egyetem Vagyongazdál-
kodási és Közbeszerzési Igazgatóságon Kövecsesné Tóth Ágnes igazgatónál a (88) 624-101-es telefonszámon, e-mail:
knetagi@almos.uni-pannon.hu kérhetõ a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 20. napig.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.
Az ajánlattevõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi

határidõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.
A pályázati ajánlatok elbírálási idõpontja az ajánlattételi határidõ lejártát követõen 15 napon belüli, melyet a kiíró egy

alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthat.
A kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követõen haladéktalanul, de legkésõbb nyolc napon belül írásban közli va-

lamennyi ajánlattevõvel.

A pályázatkiíró fenntartja jogát, hogy:
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az ajánlattevõtõl technikai-formai kérdésekben, írásban felvilágosítást kérhet annak elõrebocsátásával, hogy az

ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfo-
galmazott feltételek olyan változását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosíthatná.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:
– nem érkezett pályázati ajánlat,
– kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
– egyik ajánlattevõ sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelõ ajánlatot,
– valamelyik ajánlattevõ az eljárás tisztaságát, vagy a többi ajánlattevõ érdekeit súlyosan sértõ cselekményt követ el.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõre

nyújtották be,
– olyan ajánlattevõ nyújtotta be, aki a kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségét teljesítette,
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– az ajánlattevõ csatolta arról szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék
és egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),

– az ajánlattevõ a pályázatot aláírta,
– egyéb, a pályázati felhívásban elõírt feltételeknek megfelelt.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: árvereztetõ) a belügyminiszter 30/2001. (BK 13.) utasítása
alapján

nyilvános árverés

keretében értékesíti a használatból kivont ügyvitel-technikai szakanyagait.

Kikiáltási ár az igazságügyi mûszaki szakértõ által meghatározott forgalmi érték.
Az eszközök egy tételben kerülnek árverésre.

Az árverés idõpontja:
2008. árpilis 28. 9 óra (ügyvitel-technikai raktár).

Cím: Budapest XVI., Veres Péter u. 101.

Sikertelen árverés esetén a következõ idõpont mindkét esetben:

2008. április 29-én 9 óra.

Az árverezõnek személyesen vagy képviselõje útján legkésõbb 8.30 óráig kell jelentkeznie, illetve regisztráltatnia ma-
gát az árverésen való részvételre.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik.
Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, vagy meghatalmazás bemutatása,
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás átadása.

A teljes vételárat az árverést követõen a nyertes vevõnek azonnal be kell fizetni.
Az árverésen értékesített eszközöknek a vevõ részére történõ átadására akkor kerülhet sor, ha a vevõ a megvásárolt

termékek ellenértékét befizette.

Az árverésre került eszköz nem értékesíthetõ, ha
– a felajánlott vételár nem érte el a kikiáltási árat, vagy nincs érvényes vételi ajánlat,
– az árverési vevõ nem fizette ki a teljes vételárat,
– az árverési eljárás tisztaságát súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelenítésérõl kell dönteni.

Az árvereztetõ fenntartja magának a jogot, hogy az árverést eredménytelennek és érvénytelennek nyilvánítsa.
Az árverés tárgyát képezõ anyagok megtekintése az árverés napján 8.30 órától biztosított.
Az árveréssel kapcsolatban felvilágosítást ad: Bartók György r. õrnagy, telefon: 06 (20) 369-3460.
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PÁLYÁZAT AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

Pályázati felhívás
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti

személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Kiíró/Ellátásért felelõs) Közgyûlése a 2004. évi
XXXIII. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelelõen Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki.

Általános információk:

A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4024 Debrecen, Piac u. 20.
Tel.: (52) 511-436. Fax: (52) 511-438.
Kapcsolattartó: Varga László, a Városfejlesztési fõosztály vezetõje.

Az eljárás tárgya: autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása közszolgálta-
tási szerzõdés keretében. A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni. A részletes követelmény-
rendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

A szerzõdés idõtartama: kiíró a szerzõdést határozott idõtartamra, 8 évre köti.
A szolgáltatás megkezdésének napja: 2009. július 1.
A teljesítés helye: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. július 31. 12 óra.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal
meghosszabbítsa.

Az eredményhirdetés idõpontja: a pályázat benyújtásának határidejét követõ 60 napon belül.
Szerzõdéskötés tervezett idõpontja: eredményhirdetés idõpontját követõ 15 napon belül.
Az elbírálás módja és szempontja: a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szem-

pontok alapján a kiíró az összességében legelõnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerzõdést.

A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A Pályázati kiírás beszerzésének határideje: az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában

(Belügyi Közlöny, 6. szám) való közzétételtõl számított 15 napon belül. A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése
is kérhetõ, ez esetben a kérelem postára adásának dátuma az irányadó a határidõ tekintetében.

A Pályázati kiírás ára: 100 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a kiíró 11738008-15461009 számú bankszámlájára. A dokumen-

táció az átutalási megbízás másolatával vehetõ át hétfõtõl csütörtökig 8–16 óra között, illetve pénteken 8–12 óra között a
következõ címen: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési fõosztály titkársága (4024 Deb-
recen, Piac u. 20. 136. iroda).

A Pályázati kiírás kérésre postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó igazolja.
A megvásárolt Pályázati kiírás másra át nem ruházható.

A Pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az eljárásban való részvételnek.
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Pályázók köre:
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyû jogi személyek vagy

azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
Külföldi székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend sze-

rinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0754)

Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszere átfogó ellenõrzésének programját a 2007. évtõl megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenõr-
zési – elemekkel. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenõr-
zési program alapján került sor.

Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak
teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós forrá-
sok igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra, va-
lamint az Önkormányzat a 2006. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, to-
vábbá a feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés,
valamint a belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e
az elmúlt négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.

Az Önkormányzatnál a tervezett költségvetési bevételek a 2004. évben meghaladták a tervezett költségvetési kiadáso-
kat, ezt követõen a 2005–2007. években a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költ-
ségvetési kiadásokra, ezért a pénzügyi egyensúlyt külsõ források igénybevételének tervezésével biztosították. A teljesí-
tett költségvetési bevételek a 2004–2005. években fedezetet nyújtottak a költségvetési kiadásokra, a 2006. évben a
felhalmozási célú kiadások közel felét azonban hitelbõl biztosították. A költségvetési bevételek eredeti elõirányzathoz
viszonyított túlteljesítését az illetékbevétel emelkedése, az elõzõ évi pénzmaradvány nem tervezett igénybevétele, az év
közben nyert pályázati és az államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszközök és a realizált intézményi többletbevételek
okozták. Az Önkormányzat anyagi helyzete 2004–2007 között romlott, a költségvetési és a pénzügyi egyensúly biztosí-
tásához növekvõ összegû mûködési és felhalmozási célú hiteleket, valamint folyószámlahitelt vettek igénybe.

Az Önkormányzat a belsõ szabályozottság és szervezettség terén összességében nem készült fel eredményesen az
európai uniós források igénybevételére és felhasználására, mivel nem szabályozták a pályázatkészítés rendjét, az európai
uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos eljárási rendet, valamint nem határozták
meg az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés, pályázatkészítés, valamint a támogatott fejlesztések lebonyo-
lításának ellenõrzési kötelezettségét, feladatait, felelõseit. Az Önkormányzat a gazdálkodási, támogatási adatokkal kap-
csolatos közzétételi kötelezettségének eleget tett.

Az Önkormányzati hivatalban a költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok szabályozottságának
hiányosságai összességében alacsony kockázatot jelentettek a feladatok szabályszerû végrehajtásában, mivel a belsõ
szabályzatokban meghatározták a költségvetési javaslat összeállításával kapcsolatos követelményeket, és elõírták a kap-
csolódó ellenõrzési feladatokat. A költségvetés-tervezés és a zárszámadás-készítés folyamatában a mûködésbeli hibák
megelõzésére, feltárására, kijavítására kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt,
mivel a vonatkozó jogszabályokban és a belsõ szabályozásokban foglalt ellenõrzési, egyeztetési feladatokat elvégezték.
Az önkormányzati hivatalban a pénzügyi-számviteli tevékenységek végrehajtásában a gazdálkodási, a pénzügyi-szám-
viteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottságának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek.
A pénzügyi gazdálkodás folyamatában a kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel a
szakmai teljesítésigazolás és az utalvány-ellenjegyzés megfelelõ biztosítékot adott a gazdálkodási feladatok szabály-
szerû ellátására.

A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása a belsõ ellenõrzés végrehajtásában összességében
alacsony kockázatot jelentett, mivel a belsõ ellenõrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges függetlenített belsõ el-
lenõrzési szervezetet kialakították, és szabályozták mûködésének feltételeit. A belsõ ellenõrzéshez kialakított kontrollok
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mûködésének megbízhatósága összességében jó volt, mivel az intézményeknél tervezett ellenõrzések négyötödét ellen-
õrzési program alapján végrehajtották, azonban az önkormányzati hivatalnál belsõ ellenõrzést a 2006. évben nem, csak a
2007. évben végeztek átmeneti létszámhiány, illetve tartós távollét miatt. Az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi
átfogó ellenõrzése, valamint a 2005. évi zárszámadáshoz kapcsolódó ellenõrzések során tett megállapítások, javaslatok
hasznosítására készített intézkedési tervben meghatározták az elvégzendõ feladatokat, a javaslatok háromnegyedét hasz-
nosították. Az ellenõrzések javaslatai eredményeként javult a költségvetés-készítés rendje, a gazdálkodási és a pénz-
ügyi-számviteli feladatok ellátásának szabályozottsága, a kialakított belsõ kontrollok mûködése.

A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javí-
tása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a Közgyûlés elnöke és a fõjegyzõ részére. A jelentés megállapításainak
egyeztetése során a Közgyûlés elnöke arról adott tájékoztatást, hogy az idõközben megtett intézkedésekkel a javaslatok
egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a Közgyûlés elnöke tájékoztassa a Közgyûlést az ellenõrzés megállapítása-
iról, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye

Közlemény a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium finanszírozásával az ITD Hungary által meghirdetett
2007. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázati Rendszer keretén belül

elbírált nyertes pályázatokról
(elbírálás idõpontja: 2007. december 19.)

Pályázó neve Jogcímrészlet
Megítélt

támogatás
(E Ft)

1 3D-Truck Emelõ és Fuvarozó Kft. Kiállítás 980

2 ACCESS-COM Informatikai Betéti Társaság Kiadvány 200

3 AGROMETÁL Mûszaki Innovációs és Kereskedelmi Kft. Kiállítás 770

4 AIR TRADE CENTRE Hungary Kft. Kiadvány 200

5 AIR TRADE CENTRE Hungary Kft. Elektronikus adathordozó 200

6 AITIA International Zrt. Kiállítás 796

7 AITIA International Zrt. Kiadvány 500

8 Alföldi Garabonciás Kft. Kiadvány 300

9 Alföldi Garabonciás Kft. Elektronikus adathordozó 200

10 ALU-STYLE Alumínium Bútorszerelvény Gyártó Kft. Kiállítás 1000

11 ALU-STYLE Alumínium Bútorszerelvény Gyártó Kft. Kiadvány 368

12 AMC Europe Kft. Hirdetés 100

13 AMC Europe Kft. Nemzetközi szervezeti tagdíj 340

14 AMIKO Group Kft. Hirdetés 156

15 Amnon Vízicsúszda Építõipari Kft. Kiadvány 100

16 Amnon Vízicsúszda Építõipari Kft. Elektronikus adathordozó 250

17 Anest Kereskedõház Zrt. Kiadvány 150

18 Anest Kereskedõház Zrt. Elektronikus adathordozó 250

19 Anico Híradástechnikai Ker. és Szolgáltató Kft. Kiadvány 220

20 Arcade Kutatási és Fejlesztési Kft. Kiadvány 100

21 ARMACO Kereskedelmi Kft. Kiállítás 561

22 ATTIfree Kft. Kiadvány 300

23 AUTOCOM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Hirdetés 100

24 Bábolna Bio Kft. Kiállítás 338

25 Bagodi MEZÕGÉP Kft. Hirdetés 104
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Pályázó neve Jogcímrészlet
Megítélt

támogatás
(E Ft)

26 Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt. Kiállítás 1000

27 Balázs-Diák Taneszközforgalmazó és Szolgáltató Kft. Kiállítás 226

28 Balázs-Diák Taneszközforgalmazó és Szolgáltató Kft. Kiadvány 500

29 Balázs-Diák Taneszközforgalmazó és Szolgáltató Kft. Elektronikus adathordozó 300

30 BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft. Kiállítás 1000

31 BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft. Kiadvány 500

32 BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft. Elektronikus adathordozó 300

33 BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft. Hirdetés 1250

34 BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft. Nemzetközi szervezeti tagdíj 521

35 BERY-Products Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiadvány 293

36 Betét Gyógycipõ Készítõ és Forgalmazó Kft. Kiállítás 251

37 Betét Gyógycipõ Készítõ és Forgalmazó Kft. Kiadvány 261

38 Betét Gyógycipõ Készítõ és Forgalmazó Kft. Elektronikus adathordozó 300

39 Beton Center Útszegélygyártó és Forgalmazó Kft. Kiadvány 200

40 Beton Center Útszegélygyártó és Forgalmazó Kft. Elektronikus adathordozó 300

41 Betonút Szolgáltató és Építõ Zrt. Kiadvány 400

42 Betonút Szolgáltató és Építõ Zrt. Elektronikus adathordozó 250

43 BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zrt. Kiadvány 383

44 BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zrt. Elektronikus adathordozó 100

45 Bognár Szörp Kft. Elektronikus adathordozó 300

46 Bonn Magyarország Elektronikai Kft. Kiállítás 1000

47 Bonn Magyarország Elektronikai Kft. Kiállítás 1000

48 Boranal Borászati és Kereskedelmi Kft. Kiadvány 200

49 Borka Zsolt egyéni vállalkozó Kiállítás 500

50 Borsod-Abaúj-Zemplén M. Kereskedelmi és Iparkamara Elektronikus adathordozó 400

51 BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Kft. Piaci szervezet 761

52 Budai-Kapu Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kiadvány 150

53 Budai-Kapu Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Elektronikus adathordozó 250

54 CallMix Hungary Kft. Kiadvány 317

55 CallMix Hungary Kft. Elektronikus adathordozó 300

56 Capriovus Kft. Kiállítás 550

57 Capriovus Kft. Kiadvány 246

58 Carinex Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 1000

59 Carinex Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiadvány 350

60 Carinex Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Piaci szervezet 1500

61 CASON Mérnöki Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Kiállítás 1000
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Pályázó neve Jogcímrészlet
Megítélt

támogatás
(E Ft)

62 CASON Mérnöki Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Kiadvány 400

63 Charmol Hungary Kft. Kiállítás 500

64 Charmol Hungary Kft. Kiadvány 100

65 Charmol Hungary Kft. Elektronikus adathordozó 100

66 Civis-Art Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Piaci szervezet 1500

67 CLASSIC Hajógyár Kft. Kiállítás 970

68 COLAS-ÉSZAKKÕ Bányászati Kft. Kiadvány 250

69 Compass Világítastechnikai Kft. Kiadvány 500

70 Concordia Bell Kft. Kiadvány 250

71 CONTACT Munkarehabilitáció Kht. Kiállítás 500

72 Contstar Hungary Kft. Kiadvány 300

73 Contstar Hungary Kft. Elektronikus adathordozó 200

74 Corpus Communications Marketing Tanácsadó Kft. Kiadvány 150

75 Corpus Communications Marketing Tanácsadó Kft. Hirdetés 1876

76 Corrad Design Kft. Kiadvány 250

77 DDKKK Innovációs Zrt. Kiadvány 350

78 DDKKK Innovációs Zrt. Elektronikus adathordozó 400

79 Debreceni Hús Zrt. Kiadvány 500

80 Debreceni Hús Zrt. Elektronikus adathordozó 250

81 Delta Építõ- és Szakipari Szerelõ Kft. Elektronikus adathordozó 300

82 Detki Keksz Kft. Kiállítás 500

83 DEXON Systems Számítástechnikai Fejlesztõ Kft. Kiállítás 1000

84 DEXON Systems Számítástechnikai Fejlesztõ Kft. Kiadvány 130

85 DEXON Systems Számítástechnikai Fejlesztõ Kft. Hirdetés 644

86 Diamond Kft. Kiállítás 1022

87 Dísznövény Szövetség és Terméktanács Kiadvány 130

88 DRITOR Kft. Kiadvány 200

89 DRITOR Kft. Elektronikus adathordozó 200

90 DSR Információ-Technológia Kft. Kiállítás 1000

91 DSR Információ-Technológia Kft. Kiadvány 150

92 DSR Információ-Technológia Kft. Elektronikus adathordozó 350

93 DSS Consulting Informatikai és Tanácsadó Kft. Kiadvány 150

94 Dunamenti Tûzvédelem Zrt. Hirdetés 218

95 Dunamenti Tûzvédelem Zrt. Hirdetés 233

96 Dunamenti Tûzvédelem Zrt. Megfelelõség tanúsítási eljárás 1000

97 EBK Mérnökiroda Kft. Kiadvány 300
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Pályázó neve Jogcímrészlet
Megítélt

támogatás
(E Ft)

98 EBK Mérnökiroda Kft. Megfelelõség tanúsítási eljárás 1000

99 ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. Kiadvány 300

100 Egererdõ Zrt. Mátraparkett Kiállítás 656

101 ElectroAuto Kft. Kiállítás 415

102 Elsõ Magyar Reprodukciós Társulat Kft. Kiállítás 436

103 Ema-Lion Bonyhádi Zománcáru Kft. Kiállítás 1000

104 Ema-Lion Bonyhádi Zománcáru Kft. Kiadvány 350

105 ER-FA 2000 Faipari Korlátolt Felelõsségû Társaság Elektronikus adathordozó 300

106 Ertl Faipari Korlátolt Felelõsségû Társaság Kiadvány 150

107 Eurotex Ipari és Szolgáltató Kft. Kiállítás 553

108 EX-01 Korlátolt Felelõsségû Társaság Kiadvány 300

109 EX-01 Korlátolt Felelõsségû Társaság Elektronikus adathordozó 200

110 E-ZO Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Kiadvány 250

111 FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Kiadvány 500

112 FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Elektronikus adathordozó 500

113 Farkas Lászlóné egyéni vállalkozó Kiállítás 500

114 FARMERGÉP Szerviz Kft. Kiadvány 300

115 FÉG Konvektorgyártó Zrt. Kiállítás 252

116 FÉG Konvektorgyártó Zrt. Kiadvány 400

117 FÉG Konvektorgyártó Zrt. Hirdetés 509

118 Fénypont 3000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kiállítás 370

119 Fibenare Hangszerjavító és Szolgáltató Bt. Kiállítás 452

120 Fibenare Hangszerjavító és Szolgáltató Bt. Kiállítás 554

121 FIT-FOOD Kereskedelmi Kft. Kiállítás 667

122 FruitVeB Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi
Szervezet

Nemzetközi szervezeti tagdíj 316

123 FULL-TECH Fogászati Implantátum és Mûszergyártó Kft. Kiadvány 300

124 Fûzfa és Társa Díszmûkovács Ker. és Szolg. Bt. Kiállítás 554

125 FÛZFA és TÁRSA Díszmûkovács Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság

Kiadvány 100

126 GAMMA Mûszaki Zrt. Elektronikus adathordozó 500

127 GARZON Bútor Kereskedelmi Kft. Kiadvány 361

128 GELATO Italiano Logisztikai Kft. Kiadvány 200

129 GENOID Kft. Kiállítás 903

130 GENOID Kft. Kiadvány 171

131 GéSz Gaál és Sziklás Kft. Kiadvány 500
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Pályázó neve Jogcímrészlet
Megítélt

támogatás
(E Ft)

132 GéSz Gaál és Sziklás Kft. Elektronikus adathordozó 500

133 Glas-Art Technikai Betéti Társaság Kiállítás 635

134 Glas-Art Technikai Betéti Társaság Kiadvány 250

135 Goldent Hungary Kft. Kiállítás 652

136 Goldent Hungary Kft. Kiállítás 864

137 Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft. Kiállítás 727

138 Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft. Kiadvány 350

139 Gravitás 2000 Kft. Kiállítás 175

140 GS1 Magyarország Kht. Nemzetközi szervezeti tagdíj 2000

141 GuMetall Ipari és Kereskedelmi Kft. Kiállítás 1166

142 HGB-Trade 2004 Kft. Kiadvány 250

143 Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Kiadvány 100

144 Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Elektronikus adathordozó 127

145 HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. Kiállítás 1000

146 Huntertex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 587

147 i-Cell Informatikai Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. Piaci szervezet 1800

148 ICO Zrt. Kiállítás 1000

149 IHG-Info Holding Group Zrt. Kiadvány 150

150 InFarmatik Kft. Kiállítás 203

151 InnoCAM Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kiállítás 1000

152 Innomed Medical Zrt. Kiállítás 1200

153 Innomed Medical Zrt. Kiállítás 1200

154 Innomed Medical Zrt. Elektronikus adathordozó 200

155 Innomed Medical Zrt. Hirdetés 600

156 INTERKONSUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 450

157 IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztõ, Termelõ
és Szolgáltató Kft.

Hirdetés 282

158 Jacquard Textil Kft. Kiállítás 1000

159 Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft. Kiállítás 186

160 Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft. Kiállítás 481

161 Jászberényi Acélöntöde Kft. Kiadvány 121

162 Kaiser Food Élelmiszer-ipari Kft. Kiadvány 430

163 KaloPlasztik Mûanyag- és Gumiipari Kft. Kiadvány 350

164 KaloPlasztik Mûanyag- és Gumiipari Kft. Elektronikus adathordozó 350

165 Kasz-Coop Derecske Zrt. Hirdetés 209

166 KEG Közép-Európai Gázterminál Zrt. Kiadvány 300
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Pályázó neve Jogcímrészlet
Megítélt

támogatás
(E Ft)

167 KEG Közép-Európai Gázterminál Zrt. Elektronikus adathordozó 250

168 Kerülõváz Szerkezetgyártó Kft. Kiadvány 300

169 KÉSZ Közép-Európai Építõ és Szerelõ Kft. Kiadvány 400

170 Klimex Medical Kft. Kiállítás 496

171 Klimex Medical Kft. Kiadvány 100

172 Klimex Medical Kft. Elektronikus adathordozó 170

173 Klimex Medical Kft. Megfelelõség tanúsítási eljárás 1000

174 KÖR Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Fejlesztõ Kft. Kiállítás 187

175 KRAUSE Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kiállítás 294

176 LIGHTWARE Vetítéstechnikai Kft. Kiállítás 1000

177 LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 536

178 LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 808

179 LOXON SOLUTIONS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiadvány 238

180 M.LABEL Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolg. Kft. Kiállítás 313

181 Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége Nemzetközi szervezeti tagdíj 1200

182 Magyar Elektrotechnikai Ellenõrzõ Intézet Kft. Nemzetközi szervezeti tagdíj 410

183 Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése Nemzetközi szervezeti tagdíj 280

184 Magyar Számítógépes Telefon-Média Kutató Intézet Kiadvány 205

185 Magyar Számítógépes Telefon-Média Kutató Intézet Elektronikus adathordozó 150

186 Magyar Szaporítóanyag Termesztõk Szövetsége Kiadvány 110

187 Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft. Kiadvány 300

188 Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft. Elektronikus adathordozó 300

189 MARATHON-FOODS Kereskedelmi Kft. Kiadvány 350

190 MARIETTA Bijoux Ajándéktárgy Készítõ és Kereske-
delmi Kft.

Kiállítás 820

191 Mc Scotland Kft. Kiállítás 492

192 mDurance Labor Kft. Kiadvány 200

193 Mecsekparkett Kft. Kiállítás 658

194 Medicor Diagnosztika Kft. Kiállítás 701

195 MEDICOR Elektronika Zrt. Kiadvány 500

196 MEDICOR Elektronika Zrt. Elektronikus adathordozó 500

197 MEDIMETÁL Kft. Kiállítás 496

198 Mesa Mayo Ramon Orlando Kiállítás 616

199 Metalconstruct Zrt. Kiadvány 350

200 Metall Glas Kft. Kiállítás 938

201 Mezõkövesdi Bútoripari Kft. Kiadvány 300
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202 MOBILBOX Konténer Kereskedelmi Kft. Kiadvány 400

203 Modernova Kft. Kiállítás 956

204 Mógor Éva egyéni vállalkozó Kiállítás 623

205 Molnárné Ábrahám Ágnes egyéni vállalkozó Kiállítás 610

206 MOMÁL Élelmiszeripari Gépgyártó Kft. Kiadvány 275

207 Montagna Sport 60 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiadvány 400

208 Montrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiadvány 300

209 Montrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Elektronikus adathordozó 200

210 MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet Kiállítás 560

211 MULTIPROFIL-CHEM Betéti Társaság Kiadvány 200

212 Nagy Lovas Kft. Kiállítás 1000

213 Natural House Épületgépész Kereskedelmi, Tervezõ
és Szolgáltató Kft.

Kiadvány 252

214 Natural House Épületgépész Kereskedelmi, Tervezõ
és Szolgáltató Kft.

Elektronikus adathordozó 250

215 NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. Kiállítás 1000

216 NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. Kiadvány 400

217 NA-VA FA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kiállítás 546

218 NA-VA FA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kiadvány 400

219 NBG Játékparkok Betéti Társaság Kiállítás 1000

220 NEBOTRADE Kereskedelmi Kft. Kiállítás 648

221 NEBOTRADE Kereskedelmi Kft. Kiadvány 500

222 NEBOTRADE Kereskedelmi Kft. Elektronikus adathordozó 250

223 Németh Modell Ruházati Divatárukészítõ Kft. Elektronikus adathordozó 215

224 NOVUM-FÉG Fûtéstechnikai Készülékgyártó Kft. Kiadvány 200

225 Omninvest Oltóanyagtermelõ és Kutatásfejlesztõ Kft. Elektronikus adathordozó 240

226 Pakole Mûszaki Hõ- és Gáztechnikai Kft. Megfelelõségtanúsítási eljárás 756

227 Pannon-Flax Gyõri Lenszövõ NyRt. Kiállítás 1000

228 Pannon-Flax Gyõri Lenszövõ NyRt. Kiadvány 500

229 Pannon-Flax Gyõri Lenszövõ NyRt. Hirdetés 1059

230 Pannon-Flax Gyõri Lenszövõ NyRt. Nemzetközi szervezeti tagdíj 195

231 Pataki Kerámia Ingatlanhasznosító Kerámiagyártó
és Kereskedelmi Kft.

Kiadvány 300

232 PATELLA-96 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 435

233 Patent Ipari Gyártó és Szerelõ Kft. Kiállítás 703

234 Patent Ipari Gyártó és Szerelõ Kft. Kiállítás 1000

235 Pécs TV Kommunikációs Kft. Kiállítás 1042
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236 Pe-Lé Bt. Kiállítás 370

237 Pepper Rendszerház Zrt. Kiadvány 300

238 Pilispack Zrt. Kiadvány 250

239 PM Wold Trade Kft. Kiállítás 325

240 PM Wold Trade Kft. Kiadvány 150

241 Prikkel Auto Design Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Kiállítás 300

242 Rába Futómû Gyártó és Kereskedelmi Kft. Elektronikus adathordozó 148

243 Radiex Kft. Kiadvány 250

244 Radiex Kft. Elektronikus adathordozó 250

245 Ramsys Zrt. Nemzetközi szervezeti tagdíj 2000

246 RATI Autófelszerelési Cikkeket Fejlesztõ, Gyártó
és Forgalmazó Kft.

Kiadvány 200

247 RAUCH Hungária Kft. Megfelelõség tanúsítási eljárás 948

248 R-Design Studió Mérnök Iroda Kft. Kiadvány 500

249 R-Design Studió Mérnök Iroda Kft. Elektronikus adathordozó 200

250 R-Design Studió Mérnök Iroda Kft. Hirdetés 582

251 Respirátor Vegyivédelmi és Tûzvédelmi Zrt. Elektronikus adathordozó 400

252 Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi Kft. Piaci szervezet 1200

253 Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft. Kiadvány 150

254 Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft. Elektronikus adathordozó 300

255 Rhinolight Kft. Kiállítás 625

256 Rittenbacher ’2000 Kft. Kiadvány 300

257 Rittenbacher ’2000 Kft. Elektronikus adathordozó 300

258 Rooter Kft. Kiadvány 100

259 Rozetta Üvegstúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Kiállítás 433

260 Rozetta Üvegstúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Kiállítás 708

261 Rozetta Üvegstúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Kiadvány 300

262 Sagax Informatikai, Szervezõ és Tanácsadó Kft. Kiállítás 1000

263 Sagax Informatikai, Szervezõ és Tanácsadó Kft. Kiadvány 200

264 Sagax Informatikai, Szervezõ és Tanácsadó Kft. Elektronikus adathordozó 200

265 SAMPO Ipari és Szolgáltató Kft. Kiállítás 230

266 SAMPO Ipari és Szolgáltató Kft. Kiadvány 208

267 Sanatmetal Kft. Kiállítás 1028

268 Sanatmetal Kft. Kiadvány 116

269 SERO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 1000

270 SERO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiadvány 104
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271 SERO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Elektronikus adathordozó 125

272 SOILTECH INTERNATIONAL Ker. és Szolg. Kft. Kiadvány 200

273 SOILTECH INTERNATIONAL Ker. és Szolg. Kft. Elektronikus adathordozó 250

274 SOILTECH INTERNATIONAL Ker. és Szolg. Kft. Hirdetés 1835

275 SOLVO Biotechnológiai Zrt. Kiadvány 400

276 SOLVO Biotechnológiai Zrt. Elektronikus adathordozó 350

277 SPB Mûszaki Fejlesztõ Kft. Kiállítás 1000

278 Struktúra-Bau Holding Szerkezetépítõ Kft. Kiállítás 293

279 Struktúra-Bau Holding Szerkezetépítõ Kft. Elektronikus adathordozó 368

280 STYRON Kft. Kiállítás 201

281 STYRON Kft. Kiállítás 336

282 STYRON Kft. Kiadvány 300

283 Szabó Mûanyag, Fém, Papír és Üvegfeldolgozó Kft. Kiállítás 1000

284 Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. Kiadvány 500

285 SZIMIKRON Ipari Kft. Kiadvány 300

286 SZIMIKRON Ipari Kft. Elektronikus adathordozó 300

287 Szondaphone Kft. Kiadvány 205

288 Szondaphone Kft. Elektronikus adathordozó 150

289 SZÕREGI Virág-Disznövény Áfész Kiállítás 507

290 Takler Pince Kft. Kiadvány 250

291 Tandofer Informatikai Kft. Kiadvány 300

292 Tandofer Informatikai Kft. Elektronikus adathordozó 300

293 TC&C Távközlés- és Számítástechnikai Szolgáltató Kft. Kiállítás 1000

294 TC&C Távközlés- és Számítástechnikai Szolgáltató Kft. Kiadvány 135

295 Technopig Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 411

296 Tekno Point Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. Kiadvány 350

297 Tekno Point Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. Elektronikus adathordozó 300

298 TERBE Design Formatervezõ Kft. Kiadvány 400

299 TERBE Design Formatervezõ Kft. Elektronikus adathordozó 300

300 TKI-Ferrit Fejlesztõ és Gyártó Kft. Hirdetés 225

301 TorTer e-Design Kft. Kiállítás 350

302 TorTer e-Design Kft. Kiállítás 500

303 Trance Balance Kft. Kiállítás 800

304 TREZOR Liktor Zrt. Kiadvány 300

305 TÜV Rheinland InterCert Kft. Kiadvány 300

306 TÜV Rheinland InterCert Kft. Hirdetés 157
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307 TÜV Rheinland InterCert Kft. Nemzetközi szervezeti tagdíj 2000

308 Vankó Ferenc egyéni vállalkozó Kiállítás 322

309 VELOSTAR Kereskedelmi Kft. Kiadvány 150

310 VER-BAU Építõipari és Szolgáltató Kft. Kiadvány 250

311 VER-BAU Építõipari és Szolgáltató Kft. Elektronikus adathordozó 250

312 VIN-EGO Kereskedelmi, Logisztikai és Tanácsadó Kft. Kiállítás 271

313 Vravuska Gyula egyéni vállalkozó Elektronikus adathordozó 173

314 W.Tower Építési és Kereskedelmi Kft. Kiadvány 250

315 W.Tower Építési és Kereskedelmi Kft. Elektronikus adathordozó 200

316 WAREX Kereskedelmi Kft. Kiadvány 250

317 WAREX Kereskedelmi Kft. Elektronikus adathordozó 250

318 Xyton Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiállítás 880

319 yuki Studió Nyomdaipari Szolgáltató Bt. Elektronikus adathordozó 300

320 Zengõvári Világítástechnikai Kft. Kiadvány 200

321 Zengõvári Világítástechnikai Kft. Elektronikus adathordozó 300

322 Zöldküllõ Kft. Kiadvány 200

323 Zöldküllõ Kft. Elektronikus adathordozó 250

324 Zuggó József egyéni vállalkozó Kiállítás 1000

325 Zuggó József egyéni vállalkozó Kiadvány 200

326 Zuggó József egyéni vállalkozó Elektronikus adathordozó 300

Összesen: 152 381
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. március 13–19.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

69. 51. évfolyam L 69. szám (2008. március 13.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 221/2008/EK rendelete (2008. március 10.) a Dél-Afrikából származó egyes man-
gán-dioxidok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl és a kive-
tett ideiglenes vám végleges beszedésérõl

A Bizottság 222/2008/EK rendelete (2008. március 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 223/2008/EK rendelete (2008. március 12.) a selyemhernyó-tenyésztõk termelõi
szervezeteinek elismerésére vonatkozó feltételek és eljárások megállapításáról

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

* Gyakorlati útmutató a felek részére az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elõtti bí-
rósági eljárásról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/219/EK:

* Az EK–Svájc Vegyes Bizottság 1/2008 határozata (2008. február 22.) a 2. jegyzõkönyv III. és
VIb. táblázatának helyettesítésérõl

70. 51. évfolyam L 70. szám (2008. március 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 224/2008/EK rendelete (2008. március 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
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A Bizottság 225/2008/EK rendelete (2008. március 13.) a további feldolgozás nélkül exportált fe-
hér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 226/2008/EK rendelete (2008. március 13.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

A Bizottság 227/2008/EK rendelete (2008. március 13.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt fo-
lyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl

* A Bizottság 228/2008/EK rendelete (2008. március 13.) az 595/2004/EK rendeletnek a szállí-
tások és közvetlen eladások ellenõrzésének kiterjedése tekintetében történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/220/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 12.) a 2003/135/EK határozatnak a Rajna-vidék–
Pfalz és Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi tartományok (Németország) egyes területein a
vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni
sürgõsségi vakcinázására irányuló tervek tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a
C(2008) 887. számú dokumentummal történt]

2008/221/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 12.) Franciaország tengerentúli megyéiben a növé-
nyeket és növényi termékeket károsító szervezetek elleni védekezésre vonatkozó program-
hoz 2008-ra nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról [az értesítés a C(2008) 925. szá-
mú dokumentummal történt]

2008/222/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 13.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi
irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló
2004/432/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 932. számú dokumentummal
történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/223/KKBP közös álláspontja (2008. március 13.) a volt Jugoszláviában elkö-
vetett háborús bûncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék megbízatása végre-
hajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról

AZ EU-SZERZÕDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Magyar Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak és a Szlovén
Köztársaságnak az Európai Unióról szóló szerzõdés 35. cikkében említett jogi aktusokra
vonatkozóan a Bíróság elõzetes döntéshozatali hatáskörének az általuk történõ elfogadásá-
ról tett nyilatkozatával kapcsolatos tájékoztatás

1EGT-vonatkozású szöveg
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Helyesbítések

* Helyesbítés a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2006. szeptember 15-i
2006/683/EK, Euratom tanácsi határozathoz (HL L 285., 2006. 10. 16.)

71. 51. évfolyam L 71. szám (2008. március 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

KÖLTSÉGVETÉSEK

Európai Parlament

2008/165/EC, Euratom:

* Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végleges elfo-
gadása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A) Az általános költségvetés bevezetése és finanszírozása

B) Általános bevételi kimutatás költségvetési soronkénti bontásban

– 1. cím: Saját források

– 3. cím: Többletek, egyenlegek és kiigazítások

– 4. cím: Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektõl származó bevé-
telek

– 5. cím: Az intézmények igazgatási tevékenységébõl származó bevételek

– 6. cím: Hozzájárulások és visszatérítések a közösségi megállapodások és programok keretén
belül

– 7. cím: Késedelmi kamatok és pénzbírságok

– 8. cím: Hitelfelvételi és hitelnyújtási mûveletek

– 9. cím: Egyéb bevételek

C) Személyzet

D) Épületek

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

I. szakasz: Parlament

– Bevételek

– 4. cím: A közösségi intézményekhez és egyéb közösségi szervezetekhez tartozó személyekkel
kapcsolatos bevételek

– 5. cím: Az intézmény adminisztratív mûködésébõl származó bevételek

– 6. cím: Hozzájárulások és visszatérítések közösségi megállapodások és programok keretében

– 9. cím: Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyek

– 2. cím: Épületek, bútorok, berendezések és egyéb mûködési költségek

– 3. cím: Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülõ költségek

– 4. cím: Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülõ költségek

– 10. cím: Egyéb költségek
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II. szakasz: Tanács

– Bevételek

– 4. cím: Különbözõ közösségi adók, levonások és járulékok

– 5. cím: Az intézmény adminisztratív mûködésébõl származó bevételek

– 6. cím: Hozzájárulások és visszatérítések közösségi megállapodások és programok keretében

– 7. cím: Késedelmi kamat

– 9. cím: Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyek

– 2. cím: Épületek, berendezések és egyéb mûködési költségek

– 3. cím: Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülõ költségek

– 10. cím: Egyéb kiadások

III. szakasz: Bizottság (II. kötet)

– Bevételek

– 3. cím: Rendelkezésre álló többletek

– 4. cím: A közösségi intézményekhez és egyéb közösségi szervezetekhez tartozó személyekkel
kapcsolatos bevételek

– 5. cím: Az intézmény adminisztratív mûködésébõl származó bevételek

– 6. cím: Közösségi egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai

– 7. cím: Késedelmi kamatok és bírságok

– 8. cím: Hitelfelvételi és hitelfolyósítási mûveletek

– 9. cím: Egyéb bevételek

– Kiadások

– XX. cím: Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások

– XX 01. alcím: Szakpolitikai területek szerint elkülönített igazgatási kiadások

– 01. cím: Gazdasági és pénzügyek

– 01 01. alcím: A gazdasági és pénzügyek területével kapcsolatos igazgatási kiadások

– 01 02. alcím: Gazdasági és monetáris unió

– 01 03. alcím: Nemzetközi gazdasági és pénzügyek

– 01 04. alcím: Pénzügyi mûveletek és eszközök

– 02. cím: Vállalkozáspolitika

– 02 01. alcím: A vállalkozáspolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

– 02 02. alcím: Versenyképesség, iparpolitika, innováció és vállalkozás

– 02 03. alcím: Áruk belsõ piaca és ágazati politikák

– 02 04. alcím: Együttmûködés – Világûr és biztonság

– 02 49. alcím: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az elõzõ költségvetési ren-
deletnek megfelelõen kötötték le

– 03. cím: Versenypolitika

– 03 01. alcím: A versenypolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

– 03 03. alcím: Kartellek, trösztellenes tevékenység és liberalizáció

– 04. cím: Foglalkoztatási és szociális ügyek

– 04 01. alcím: A foglalkoztatási és szociális ügyek területével kapcsolatos igazgatási kiadások

– 04 02. alcím: Európai Szociális Alap
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– 04 03. alcím: Munkavégzés Európában – Szociális párbeszéd és mobilitás

– 04 04. alcím: Foglalkoztatás, társadalmi szolidaritás és nemek közötti egyenlõség

– 04 05. alcím: A globalizációhoz való alkalmazkodás elõsegítését célzó európai alap (EGF)

– 04 06. alcím: Elõcsatlakozási eszköz (IPA) – Humánerõforrás-fejlesztés

– 04 49. alcím: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az elõzõ költségvetési ren-
deletnek megfelelõen kötötték le

– 05. cím: Mezõgazdaság és vidékfejlesztés

– 05 01. alcím: A „Mezõgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

– 05 02. alcím: A mezõgazdasági piacokon történõ intervenciók

– 05 03. alcím: Közvetlen támogatások

– 05 04. alcím: Vidékfejlesztés

– 05 05. alcím: Elõcsatlakozási intézkedések a mezõgazdaság és a vidékfejlesztés terén

– 05 06. alcím: A „Mezõgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai terület nemzetközi vonatko-
zásai

– 05 07. alcím: Mezõgazdasági kiadások pénzügyi ellenõrzése

– 05 08. alcím: Politikai stratégia és koordináció a „Mezõgazdaság és vidékfejlesztés” szakpoliti-
kai területen

– 06. cím: Energiaügy és közlekedés

– 06 01. alcím: Az energiaügy és közlekedés területének igazgatási kiadásai

– 06 02. alcím: Szárazföldi, légi és tengeri közlekedés

– 06 03. alcím: Transzeurópai hálózatok

– 06 04. alcím: Hagyományos és megújuló energiák

– 06 05. alcím: Atomenergia

– 06 06. alcím: Az energetikával és a közlekedéssel összefüggõ kutatás

– 06 07. alcím: Az energiafelhasználók és a szállítási szolgáltatásokat igénybe vevõk biztonsága és
védelme

– 07. cím: Környezetvédelem

– 07 01. alcím: A környezetvédelmi politika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

– 07 02. alcím: Globális környezetvédelmi ügyek

– 07 03. alcím: A közösségi környezetvédelmi politika és jogszabályok végrehajtása

– 07 04. alcím: Polgári védelem

– 07 05. alcím: A közösségi környezetvédelmi cselekvési programon alapuló új szakpolitikai kez-
deményezések

– 07 49. alcím: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az elõzõ költségvetési ren-
deletnek megfelelõen kötötték le

– 08. cím: Kutatás

– 08 01. alcím: A kutatási területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

– 08 02. alcím: Együttmûködés – Egészségügy

– 08 03. alcím: Együttmûködés – Élelmiszer, mezõgazdaság és halászat, valamint biotechnológia

– 08 04. alcím: Együttmûködés – Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési
technológiák

– 08 05. alcím: Együttmûködés – Energia

– 08 06. alcím: Együttmûködés – Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve)

– 08 07. alcím: Együttmûködés – Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)

2008/13. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1831



– 08 08. alcím: Együttmûködés – Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok

– 08 09. alcím: Együttmûködés – Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (EBB)

– 08 10. alcím: Ötletek

– 08 11. alcím: Emberek

– 08 12. alcím: Kapacitások – Kutatási infrastruktúra

– 08 13. alcím: Kapacitások – A kis- és középvállalkozások (kkv.-k) javára végzett kutatás

– 08 14. alcím: Kapacitások – Tudásközpontú régiók

– 08 15. alcím: Kapacitások – Kutatási potenciál

– 08 16. alcím: Kapacitások – Tudomány a társadalomban

– 08 17. alcím: Kapacitások – Nemzetközi együttmûködési tevékenységek

– 08 18. alcím: Kapacitások – Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (EBB)

– 08 19. alcím: Kapacitások – A kutatási politikák következetes fejlõdésének támogatása

– 08 20. alcím: Euratom – Fúziós energia

– 08 21. alcím: Euratom – Atommaghasadás és sugárzásvédelem

– 08 22. alcím: Korábbi keretprogramok és egyéb tevékenységek befejezése

– 08 23. alcím: A szén- és acélkutatási alap kutatási programjai

– 08 24. alcím: Európai Innovációs és Technológiai Intézet

– 09. cím: Információs társadalom és média

– 09 01. alcím: Az „Információs társadalom és média” szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

– 09 02. alcím: I2010 – Elektronikus kommunikációs politika és hálózatbiztonság

– 09 03. alcím: I2010 – IKT átvétele

– 09 04. alcím: I2010 – Együttmûködés – Információs és kommunikációs technológiák (IKT)

– 09 05. alcím: Kapacitások – Kutatási infrastruktúra

– 09 06. alcím: I2010 – Audiovizuális politika és a Media program

– 09 49. alcím: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az elõzõ költségvetési ren-
deletnek megfelelõen kötötték le

– 10. cím: Közvetlen kutatás

– 10 01. alcím: A közvetlen kutatási területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

– 10 02. alcím: Közvetlenül finanszírozott mûködési elõirányzatok a kutatás területén – Hetedik
keretprogram (2007–2013) – EK

– 10 03. alcím: Közvetlenül finanszírozott mûködési elõirányzatok a kutatás területén – Hetedik
keretprogram (2007–2011) – Euratom

– 10 04. alcím: Korábbi keretprogramok és egyéb tevékenységek befejezése

– 10 05. alcím: A közös kutatóközpont által az Euratom-Szerzõdés értelmében végzett nukleáris
tevékenységekbõl eredõ korábbi kötelezettségek

– 11. cím: Halászati és tengerészeti ügyek

– 11 01. alcím: A „halászati és tengerészeti ügyek” szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

– 11 02. alcím: Halászati piacok

– 11 03. alcím: Nemzetközi halászat és tengerjog

– 11 04. alcím: A közös halászati politika irányítása

– 11 05. alcím: Halászati kutatás

– 11 06. alcím: Európai Halászati Alap (EHA)

– 11 07. alcím: Az élõvízi erõforrások védelme, kezelése és kiaknázása
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– 11 08. alcím: A közös halászati politika ellenõrzése és végrehajtása

– 11 09. alcím: Tengerpolitika

– 11 49. alcím: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az elõzõ költségvetési ren-
deletnek megfelelõen kötötték le

– 12. cím: Belsõ piac

– 12 01. alcím: A belsõ piac szakpolitika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

– 12 02. alcím: A Belsõ Piaci Fõigazgatóság politikai stratégiája és koordinálása

– 12 03. alcím: A szolgáltatások belsõ piaca

– 13. cím: Regionális politika

– 13 01. alcím: A regionális politika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

– 13 03. alcím: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és egyéb regionális mûveletek

– 13 04. alcím: Kohéziós Alap

– 13 05. alcím: A strukturális politikákkal kapcsolatos elõcsatlakozási mûveletek

– 13 06. alcím: Szolidaritási Alap

– 14. cím: Adóügyek és vámunió

– 14 01. alcím: Az adóügyi és vámuniós szakpolitikai terület igazgatási kiadásai

– 14 02. alcím: Az Adóügyi és Vámuniós Fõigazgatóság szakpolitikai stratégiája és koordinálása

– 14 03. alcím: Az adóügy és a vámpolitika nemzetközi vonatkozásai

– 14 04. alcím: Vámpolitika

– 14 05. alcím: Adópolitika

– 15. cím: Oktatás és kultúra

– 15 01. alcím: Az oktatás és kultúra területének igazgatási kiadásai

– 15 02. alcím: Egész életen át tartó tanulás, beleértve a többnyelvûséget

– 15 04. alcím: Az európai kulturális együttmûködés fejlesztése

– 15 05. alcím: Az ifjúság és a sport terén megvalósuló együttmûködés ösztönzése és támogatása

– 15 06. alcím: Az európai polgárság támogatása

– 15 49. alcím: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az elõzõ pénzügyi rende-
letnek megfelelõen kötötték le

– 16. cím: Tájékoztatás

– 16 01. alcím: A tájékoztatási politikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

– 16 02. alcím: Tájékoztatás és a média

– 16 03. alcím: „Polgárközeli tájékoztatás”

– 16 04. alcím: Elemzési és tájékoztatási eszközök

– 17. cím: Egészségügy és fogyasztóvédelem

– 17 01. alcím: Igazgatási kiadások az egészségügyi és fogyasztóvédelmi szakpolitika területén

– 17 02. alcím: Fogyasztóvédelem

– 17 03. alcím: Közegészségügy

– 17 04. alcím: Élelmiszer-biztonság, állategészségügy, állatgondozás és növényegészségügy

– 18. cím: A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség

– 18 01. alcím: Igazgatási kiadások a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló
térség szakpolitikai területén

– 18 02. alcím: Szolidaritás – Külsõ határok, vízumpolitika és a személyek szabad mozgása

– 18 03. alcím: Migrációs áramlások – Közös bevándorlási és menekültügyi politika
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– 18 04. alcím: Alapvetõ jogok és uniós polgárság

– 18 05. alcím: Biztonság és a szabadságjogok védelme

– 18 06. alcím: A jog érvényesülése büntetõ- és polgári jogi ügyekben

– 18 07. alcím: Drogprevenció és felvilágosítás

– 18 08. alcím: Szakpolitikai stratégia és koordináció

– 19. cím: Külkapcsolatok

– 19 01. alcím: Igazgatási kiadások a külkapcsolatok területén

– 19 02. alcím: Többoldalú kapcsolatok, harmadik országokkal folytatott együttmûködés a migrá-
ció és a menekültügy terén és általános külkapcsolati ügyek

– 19 03. alcím: Közös kül- és biztonságpolitika

– 19 04. alcím: Demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR)

– 19 05. alcím: Együttmûködés és kapcsolatok a tagsággal nem rendelkezõ ipari országokkal

– 19 06. alcím: Válsághelyzetekre való reagálás és a biztonságot veszélyeztetõ globális fenyege-
tések

– 19 08. alcím: Európai szomszédságpolitika és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok

– 19 09. alcím: A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatok

– 19 10. alcím: Az Ázsiával, Közép-Ázsiával és a közel-keleti országokkal (DCI) fenntartott kap-
csolatok

– 19 11. alcím: Szakpolitikai stratégia és koordinálása a külkapcsolatok területén

– 19 49. alcím: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az elõzõ költségvetési ren-
deletnek megfelelõen kötötték le

– 20. cím: Kereskedelem

– 20 01. alcím: Igazgatási kiadások a kereskedelmi szakpolitika területén

– 20 02. alcím: Kereskedelempolitika

– 21. cím: Fejlesztés és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok

– 21 01. alcím: A fejlesztési szakpolitika és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok igazga-
tási kiadásai

– 21 02. alcím: Élelmiszer-biztonság

– 21 03. alcím: A fejlesztés nem állami szereplõi

– 21 04. alcím: Környezetvédelem és a természeti erõforrások fenntartható kezelése, beleértve az
energiát

– 21 05. alcím: Emberi és társadalmi fejlõdés

– 21 06. alcím: Földrajzi együttmûködés az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS-) államokkal

– 21 07. alcím: Fejlesztési együttmûködési fellépések és ad hoc programok

– 21 08. alcím: Politikai stratégia és koordináció a „fejlesztés és kapcsolatok az AKCS-államok-
kal” szakpolitika területén

– 21 49. alcím: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az elõzõ pénzügyi rende-
letnek megfelelõen kötötték le

– 22. cím: Bõvítés

– 22 01. alcím: A bõvítés szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

– 22 02. alcím: Bõvítési folyamat és stratégia

– 22 03. alcím: Csatlakozás után nyújtott pénzügyi támogatás

– 22 04. alcím: Tájékoztatási és kommunikációs stratégia
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– 22 49. alcím: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az elõzõ költségvetési ren-
deletnek megfelelõen kötötték le

– 23. cím: Humanitárius segítségnyújtás

– 23 01. alcím: A humanitárius segélyek szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

– 23 02. alcím: Humanitárius segítségnyújtás, beleértve az otthonuktól elszakadt népességcsopor-
toknak nyújtott segítséget, az élelmiszersegélyeket és a katasztrófavédelmet

– 23 49. alcím: Azon programok igazgatási kiadásai, amelyek eszközeit az elõzõ költségvetési ren-
deletnek megfelelõen kötötték le

– 24. cím: A csalás elleni küzdelem

– 24 01. alcím: A csalás elleni küzdelemmel kapcsolatos igazgatási kiadások

– 24 02. alcím: A csalás elleni küzdelem

– 25. cím: A bizottsági szakpolitikák koordinálása és jogi tanácsadás

– 25 01. alcím: A bizottsági szakpolitikák koordinálásával és a jogi tanácsadással kapcsolatos igaz-
gatási kiadások

– 25 02. alcím: A civil társadalommal fenntartott kapcsolatok, átláthatóság és tájékoztatás

– 26. cím: Igazgatás

– 26 01. alcím: A bizottsági adminisztráció igazgatási kiadásai

– 26 02. alcím: Multimédiás gyártás

– 26 03. alcím: Interoperábilis páneurópai elektronikus kormányzati szolgáltatások közigazgatási
rendszerek, gazdasági szervezetek és állampolgárok részére

– 27. cím: Költségvetés

– 27 01. alcím: A költségvetés szakterületével kapcsolatos igazgatási kiadások

– 27 02. alcím: A költségvetés végrehajtása, ellenõrzése és a zárszámadás

– 28. cím: Ellenõrzés

– 28 01. alcím: Igazgatási kiadások a pénzügyi ellenõrzés szakterületén

– 29. cím: Statisztika

– 29 01. alcím: A statisztika területével kapcsolatos igazgatási kiadások

– 29 02. alcím: Statisztikai adatok készítése

– 30. cím: Ellátások

– 30 01. alcím: Az ellátásokkal és járulékos költségekkel kapcsolatos igazgatási kiadások

– 31. cím: Nyelvi szolgálatok

– 31 01. alcím: Igazgatási kiadások a nyelvi szolgálatok szakterületén

– 40. cím: Tartalékalapok

– 40 01. alcím: Az igazgatási kiadások tartalékalapja

– 40 02. alcím: Pénzügyi támogatások tartalékalapja

Mellékletek

– V. címsor

– Kiadóhivatal

– Bevételek

– Kiadások

– Európai Csalás Elleni Hivatal

– Bevételek

– Kiadások

2008/13. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1835



– Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

– Bevételek

– Kiadások

– Egyéni Jogosultságok Kezelési és Kifizetési Hivatala

– Bevételek

– Kiadások

– Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

– Bevételek

– Kiadások

– Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

– Bevételek

– Kiadások

– Strukturális alapok

– Kutatás és technológiafejlesztés

– Európai Gazdasági Térség

– A tagjelölt országok számára hozzáférhetõ költségvetési megnevezések listája

– Hitelfelvételi és hitelfolyósítási mûveletek – az általános költségvetés által garantált hitelfelvé-
teli és hitelfolyósítási mûveletek

Az általános költségvetés finanszírozásának összefoglalása saját forrás típusa és tagállam szerint

IV. szakasz: Bíróság

– Bevételek

– 4. cím: A közösségi intézmények és egyéb szervek állományához tartozó személyektõl származó
bevételek

– 5. cím: Az intézmény adminisztratív mûködésébõl származó bevételek

– 9. cím: Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím: Az intézmény állományához tartozó személyek

– 2. cím: Ingatlanok, berendezések és egyéb mûködési költségek

– 3. cím: Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülõ költségek

– 10. cím: Egyéb költségek

V. szakasz: Számvevõszék

– Bevételek

– 4. cím: Az intézménynél dolgozó személyektõl származó bevételek

– 5. cím: Az intézmény adminisztratív mûködésébõl származó bevételek

– 9. cím: Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyek

– 2. cím: Épületek, bútorok, berendezések és egyéb mûködési költségek

– 10. cím: Egyéb költségek

VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

– Bevételek

– 4. cím: Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektõl származó bevé-
telek
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– 5. cím: Az intézmény adminisztratív mûködésébõl származó bevételek

– 9. cím: Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos kiadások

– 2. cím: Épületek, berendezések és egyéb mûködési költségek

– 10. cím: Egyéb kiadások

VII. szakasz: Régiók Bizottsága

– Bevételek

– 4. cím: Az intézményeknél és egyéb közösségi szerveknél dolgozó személyektõl származó bevé-
telek

– 5. cím: Az intézmény adminisztratív mûködésébõl származó bevételek

– 9. cím: Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím: Az intézménynél dolgozó személyek

– 2. cím: Épületek, berendezések és egyéb mûködési költségek

– 10. cím: Egyéb kiadások

VIII. szakasz: Európai ombudsman

– Bevételek

– 4. cím: A közösségi intézményekhez és egyéb közösségi szervezetekhez tartozó személyekkel
kapcsolatos bevételek

– 6. cím: Közösségi egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai

– 9. cím: Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím: Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

– 2. cím: Épületek, bútorok, berendezések és egyéb mûködési költségek

– 3. cím: Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülõ költségek

– 10. cím: Egyéb költségek

IX. szakasz: Európai adatvédelmi biztos

– Bevételek

– 4. cím: Különbözõ közösségi adók, levonások és járulékok

– 9. cím: Egyéb bevételek

– Kiadások

– 1. cím: Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások

– 2. cím: Épületek, berendezések és egyéb mûködési kiadások

– 10. cím: Egyéb kiadások

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. cí-
mébe beállított minden bevétel további elõirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorok-
ban, amelyekben a megfelelõ bevételt eredményezõ eredeti kiadás szerepelt.

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott elõirányzatra vonatkoznak, beleértve
a költségvetési elõirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítõ elõirányzatokat és meghatározott bevé-
teleket.
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72. 51. évfolyam L 72. szám (2008. március 14.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGA-
DOTT JOGI AKTUSOK

2008/67/EK:

* Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 67. elõírása – Egységes rendelke-
zések a következõk jóváhagyására vonatkozóan: I. a meghajtórendszerükben PB-gázt
használó gépjármûvek speciális berendezése II. a meghajtórendszerükben PB-gáz felhasz-
nálása céljából speciális berendezéssel ellátott jármûvek a berendezés beszerelése tekinte-
tében

2008/110/EK:

* Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 110. sz.
elõírása – egységes elõírások a következõk jóváhagyásához: I. Nagynyomású földgázzal
(CNG) üzemelõ meghajtó rendszerrel felszerelt jármûvek különleges alkatrészeinek jóvá-
hagyásáról II. Nagynyomású földgázzal (CNG) üzemelõ meghajtó rendszerrel felszerelt
jármûvek jóváhagyásáról, jóváhagyott típusú különleges alkatrészek beszerelése tekinte-
tében

73. 51. évfolyam L 73. szám (2008. március 15.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 229/2008/EK rendelete (2008. március 10.) a stabilizációs és társulási folyamat ke-
retében európai partnerségek létrehozásáról szóló 533/2004/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 230/2008/EK rendelete (2008. március 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 231/2008/EK rendelete (2008. március 14.) a tunéziai vámkontingens keretén belüli
olívaolaj-behozatali engedélyek kiállításáról

* A Bizottság 232/2008/EK rendelete (2008. március 14.) a szárított takarmány piacának kö-
zös szervezésérõl szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapí-
tásáról szóló 382/2005/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 233/2008/EK rendelete (2008. március 14.) a gabonaágazatban 2008. március 16-án
alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK

* Az Európai Parlament és a Tanács 234/2008/EK határozata (2008. március 11.) az európai
statisztikai tanácsadó bizottság létrehozásáról és a 91/116/EGK tanácsi határozat hatályon
kívül helyezésérõl1

* Az Európai Parlament és a Tanács 235/2008/EK határozata (2008. március 11.) az európai
statisztikairányítási tanácsadó testület létrehozásáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/224/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 18.) a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseirõl az Euró-
pai Közösség, valamint Grúzia kormánya, a Libanoni Köztársaság, a Maldív Köztársaság,
a Moldovai Köztársaság, a Szingapúri Köztársaság kormánya, illetve az Uruguayi Keleti
Köztársaság között létrejött megállapodásokat a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az
Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel módosító jegyzõkönyvek megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és Grúzia kormánya között a légi szolgáltatások bizonyos
kérdéseirõl létrejött megállapodást módosító jegyzõkönyv

Megállapodás az Európai Közösség és a Libanoni Köztársaság között a légi szolgáltatások bi-
zonyos kérdéseirõl létrejött megállapodást módosító jegyzõkönyv

Megállapodás az Európai Közösség és a Maldív Köztársaság között a légi szolgáltatások bizo-
nyos kérdéseirõl létrejött megállapodást módosító jegyzõkönyv

Megállapodás az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között a légi szolgáltatások bi-
zonyos kérdéseirõl létrejött megállapodást módosító jegyzõkönyv

Megállapodás az Európai Közösség és a Szingapúri Köztársaság kormánya között a légi szol-
gáltatások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodást módosító jegyzõkönyv

Megállapodás az Európai Közösség és az Uruguayi Keleti Köztársaság között a légi szolgálta-
tások bizonyos kérdéseirõl létrejött megállapodást módosító jegyzõkönyv

Bizottság

2008/225/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 14.) a 2006/805/EK határozatnak a klasszikus sertés-
pestis németországi elõfordulásával összefüggõ állat-egészségügyi intézkedések tekinteté-
ben történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 956. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2008/226/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008 határozata (2008.
március 5.) a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató euró-
pai uniós misszió (EU SSR GUINEA-BISSAU) misszióvezetõjének kinevezésérõl

74. 51. évfolyam L 74. szám (2008. március 15.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 213/2008/EK rendelete (2007. november 28.) a közös közbeszerzési szószedetrõl
(CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbe-
szerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történõ módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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75. 51. évfolyam L 75. szám (2008. március 18.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 236/2008/EK rendelete (2008. március 10.) az Oroszországból származó ammóni-
um-nitrát behozatalára kivetett dömpingellenes vámra vonatkozó, a 384/96/EK rendelet
11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges idõközi felülvizsgálat megszüntetésérõl

* A Tanács 237/2008/EK rendelete (2008. március 10.) a többek között Ukrajnából származó
ammónium-nitrát behozatalára kivetett dömpingellenes vámra vonatkozó, a 384/96/EK
rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges idõközi felülvizsgálat befejezésérõl

* A Tanács 238/2008/EK rendelete (2008. március 10.) az Oroszországból származó karba-
mid- és ammónium-nitrát-oldatok behozatalára kivetett dömpingellenes vámra vonatkozó,
a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges idõközi felülvizsgálat
megszüntetésérõl

* A Tanács 239/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a Kínai Népköztársaságból származó,
80 mm-t meghaladó átmérõjû darabos kõszénkoksz (Koksz 80+) behozatalára vonatkozó
végleges dömpingellenes vám kivetésérõl, valamint a behozatalra kivetett ideiglenes vám
végleges beszedésérõl

* A Tanács 2008/240/EK rendelete (2008. március 17.) a Fehéroroszországból, Horvátország-
ból, Líbiából és Ukrajnából származó karbamid behozatalára vonatkozó dömpingellenes
vámnak a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgá-
latot követõ hatályon kívül helyezésérõl

* A Tanács 241/2008/EK rendelete (2008. március 17.) az Európai Közösség és a Bissau-
guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötésérõl

* A Tanács 242/2008/EK rendelete (2008. március 17.) az Európai Közösség és az Elefánt-
csontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötésérõl

* A Tanács 243/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a Comore-szigeteki Unió Anjouan szi-
getének illegális hatóságaival szembeni egyes korlátozó intézkedések bevezetésérõl

A Bizottság 244/2008/EK rendelete (2008. március 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 245/2008/EK rendelete (2008. március 17.) az 1766/92/EGK tanácsi rendelet al-
kalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló 1249/96/EK rendelet-
tõl való eltérésrõl

* A Bizottság 246/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek
a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ áruk formájában exportált egyes mezõgazda-
sági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések össze-
gének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történõ végrehajtásáról szóló
1043/2005/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/227/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 17.) a Kínai Népköztársaságból és Tajvanról szár-
mazó polivinil-alkohol behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes eljárás megszün-
tetésérõl és az ideiglenes vámok által biztosított összegek felszabadításáról
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/228/KKBP együttes fellépése (2008. március 17.) a jogállamiság területére és
esetlegesen más területekre irányuló koszovói EU válságkezelési mûveletre tekintettel egy
uniós tervezõcsoport (EUPT-Koszovó) létrehozásáról szóló 2006/304/KKBP együttes fellé-
pés módosításáról és meghosszabbításáról

* A Tanács 2008/229/KKBP együttes fellépése (2008. március 17.) az Európai Unió afga-
nisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló
2007/369/KKBP együttes fellépés módosításáról

* A Tanács 2008/230/KKBP együttes fellépése (2008. március 17.) a fegyverkivitel ellenõrzé-
sének és az EU fegyverkivitelrõl szóló magatartási kódexe elveinek és szempontjainak har-
madik országokban való elõmozdítása érdekében folytatott uniós tevékenység támogatá-
sáról

76. 51. évfolyam L 76. szám (2008. március 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 247/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a mezõgazdasági piacok közös szerve-
zésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi ren-
delkezésekrõl szóló 1234/2007/EK rendelet („az egységes közös piacszervezésrõl szóló ren-
delet”) módosításáról

* A Tanács 248/2008/EK rendelete (2008. március 17.) az 1234/2007/EK rendeletnek a nemze-
ti tejkvóták tekintetében történõ módosításáról

* A Tanács 249/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a Kínai Népköztársaságból és Thai-
földrõl származó egyes mûanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó végleges döm-
pingellenes vám kivetésérõl szóló 1425/2006/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 250/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 251/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 533/2007/EK rendelet által a baromfi-
hús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008. március folyamán elsõ hét napján
benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 252/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 539/2007/EK rendelet által a tojás- és
ovalbuminágazat egyes termékei tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008 márci-
usának elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 253/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1385/2007 rendelet által a baromfihús
tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008. márciusának elsõ hét napján benyújtott
kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 254/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1384/2007/EK rendelet által a baromfi-
hús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusának elsõ hét napján benyújtott
kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 255/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1383/2007/EK rendelet által a baromfi-
hús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008. márciusának elsõ hét napján benyúj-
tott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 256/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1399/2007/EK rendelet által egyes
Svájcból származó hústermékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusá-
nak elsõ hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról
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A Bizottság 257/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús
tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusának elsõ hét napján benyújtott ké-
relmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 258/2008/EK rendelete (2008. március 18.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 259/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1290/2005/EK tanácsi rendelet-
nek az Európai Mezõgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonat-
kozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történõ alkalmazása részletes
szabályainak megállapításáról

* A Bizottság 260/2008/EK rendelete (2008. március 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a betakarítást követõen füstölõszerrel végrehajtott kezelésre tekin-
tettel eltérés hatálya alá esõ hatóanyag-termék kombinációk jegyzékérõl rendelkezõ
VII. melléklet megállapításával történõ módosításáról1

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/10/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi esz-
közök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskö-
rök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/11/EK irányelve (2008. március 11.) az értékpapí-
rok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendõ tájékoztatóról szóló
2003/71/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekin-
tetében történõ módosításáról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/12/EK irányelve (2008. március 11.) az elemek-
rõl és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekrõl és -akkumulátorokról szóló
2006/66/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekin-
tetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/13/EK irányelve (2008. március 11.) az állator-
vos-tudományban használt elektromos orvosi készülékekre vonatkozó tagállami jogszabá-
lyok közelítésérõl szóló 84/539/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl1

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/18/EK irányelve (2008. március 11.) az átruházha-
tó értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK ta-
nácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében
történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/19/EK irányelve (2008. március 11.) az életbiztosí-
tásról szóló 2002/83/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gya-
korlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/20/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi
rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhaszná-
lásának megelõzésérõl szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/21/EK irányelve (2008. március 11.) az európai biz-
tosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról szóló 91/675/EGK tanácsi irány-
elvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ mó-
dosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/22/EK irányelve (2008. március 11.) a szabályozott
piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átlát-
hatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelvnek a Bizottságra
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/23/EK irányelve (2008. március 11.) a befektetési
vállalkozások és hitelintézetek tõkemegfelelésérõl szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizott-
ságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/233/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 17.) a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvas-
marhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertõzõ rhinotra-
cheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagálla-
mok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról szóló 2004/558/EK határozat
módosításáról [az értesítés a C(2008) 1004. számú dokumentummal történt]1

2008/234/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 18.) a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes
közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé
nyilvánításának tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 974. számú do-
kumentummal történt]1

77. 51. évfolyam L 77. szám (2008. március 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/217/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 20.) a nagy sebességû transzeurópai vasúti rend-
szer infrastruktúra-alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági mûszaki elõírásokról
[az értesítés a C(2007) 6440. számú dokumentummal történt]1

2008/218/EK:

* A Bizottság határozata (2008. január 25.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében az
alpesi bioföldrajzi régió közösségi jelentõségû természeti területeit tartalmazó, elsõ alka-
lommal frissített jegyzék elfogadásáról [az értesítés a C(2008) 271. számú dokumentummal
történt]

78. 51. évfolyam L 78. szám (2008. március 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 215/2008/EK rendelete (2008. február 18.) a 10. Európai Fejlesztési Alapra alkal-
mazandó pénzügyi szabályzatról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/215/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Európai Fejlesztési Alap bizottsága eljárási sza-
bályzatának elfogadásáról

79. 51. évfolyam L 79. szám (2008. március 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári re-
pülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozá-
sáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK
irányelv hatályon kívül helyezésérõl1

80. 51. évfolyam L 80. szám (2008. március 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/210/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Albánia európai partnerségében megfogalma-
zott elvekrõl, prioritásokról és feltételekrõl, valamint a 2006/54/EK határozat hatályon kí-
vül helyezésérõl

2008/211/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 18.) a Bosznia és Hercegovina európai partnerségében
megfogalmazott elvekrõl, prioritásokról és feltételekrõl, valamint a 2006/55/EK határozat
hatályon kívül helyezésérõl

2008/212/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 18.) a Macedónia volt Jugoszláv Köztársasággal a csat-
lakozási partnerségben létrehozott elvekrõl, prioritásokról és feltételekrõl, valamint a
2006/57/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl

2008/213/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 18.) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának
1999. június 10-i 1244. határozatában foglaltak szerint a Koszovót is magában foglaló Szer-
biával létrejött Európai Partnerségben szereplõ elvekrõl, prioritásokról és feltételekrõl, va-
lamint a 2006/56/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 34. számának (2008. március 19.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

12156 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház részére orvosi gép-mûszer
beszerzése – K. É. – 3749/2008)

12161 Mátrai Gyógyintézet (2 évre vonatkozó gyógyszer-,
citosztatikum-, infúzió-, kötszer- és fertõtlenítõszer-
szükségleteinek beszerzése – K. É. – 3874/2008)

12165 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága (OKMT pályázati konstrukcióihoz kap-
csolódó hirdetések megjelentetése nyomtatott médiafe-
lületeken – K. É. – 3640/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

12170 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (térinformatika-digitális
törzskönyv szoftver/2008. – K. É. – 4013/2008)

12176 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (mohácsi
határkikötõ üzemeltetése – K. É. – 4030/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

12183 Balatonfüred Város Önkormányzata (Balaton-part ékkö-
ve II. projekt kivitelezési és járulékos munkáinak el-
végzése – K. É. – 3691/2008)

Elõminõsítési rendszer egyes ágazatokban

12185 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (postai közremûködõk elõminõsítési rendszere
II. ütem – K. É. – 3910/2008)

Tervpályázati kiírás

12188 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs város köz-
pontjának megújítása – K. É. – 4051/2008)

Módosítás

12192 ITD Hungary Zrt. (kiállítások komplett kivitelezése
– K. É. – 3912/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

12197 Bajai Kórház [õrzés-védelmi szolgáltatás beszerzése
(megrendelése) (SG-342) – K. É. – 4204/2008]

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

12202 Balmazújvárosi Kossuth Mezõgazdasági Szövetkezet
(Katona tanyai állattartó telep trágya- és szennyvízke-
zeléséhez kapcsolódó technológia kiépítése – K. É. –
3755/2008)

12206 Budapest Kõbányai Önkormányzat (Budapest X. kerület-
ben körforgalmi csomópont kialakítása – K. É. –
3809/2008)

12210 Budapest Kõbányai Önkormányzat (Budapest X. kerület,
Szõlõhegy utca és az átkötõ utca, valamint a Vörösdin-
ka utca és kapcsolódó átkötõ utca útfelújítása – K. É. –
3817/2008)

12214 Ferencvárosi Önkormányzat [a Ferencvárosi Önkor-
mányzat által fenntartott tíz óvoda karbantartási (hi-
baelhárítási) munkái – K. É. – 3878/2008]

12217 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (statisz-
tikai elemzõ- és adatbányászszoftver beszerzése a Vám-
és Pénzügyõrség részére – K. É. – 4027/2008)

12221 Vasút-egészségügyi Szolgáltató Kht. [ultrahangkészülék
beszerzése (SG-386.) – K. É. – 4257/2008]

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

12225 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (felületiegyenetlen-
ség-mérés/2008. – K. É. – 4337/2008)

12230 Magyar Államkincstár (aprócikkek beszerzése – K. É. –
4293/2008)

12234 Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-
minõségének Javításáért [észak-alföldi régió ivóvízminõ-
ség-javító projekt (program I. ütem), vízmûtelepek re-
konstrukciója – K. É. – 4221/2008]

12242 Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság (a ZMRFK hõszol-
gáltatásának korszerûsítése és hosszú távú üzemelteté-
se – K. É. – 3750/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

12247 Budapest Fõváros Önkormányzata (szociálpolitikai in-
tegrált információs rendszer III. ütem megvalósítása
– K. É. – 3823/2008)
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12250 Csanádapáca Község Önkormányzata (települési szi-
lárd hulladékok begyûjtése és elszállítása – K. É. –
4366/2008)

12252 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (ÉDUKÖVIZIG épületeinek építési munkái
– K. É. – 4261/2008)

12259 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest I. kerület, Do-
náti utca, Toldy Ferenc utca–Donáti utca 7/C közötti
szakaszán (hrsz.: 14245) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 3866/2008]

12261 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. kerület,
Egressy út–Répásy Mihály utca keresztezõdésében
(hrsz.: 40017/3) gázelosztó vezeték rekonstrukciójának
alépítményi munkái – K. É. – 3867/2008]

12263 Heves Város Önkormányzata (informatikai rendszer fej-
lesztése – K. É. – 3896/2008)

12266 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (központi ellátású élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 3931/2008)

12268 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(hangkommunikációs rendszerek beszerzése a légifor-
galmi irányítás részére – K. É. – 4336/2008)

12271 Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Kht. (a Rene-
szánsz év 2008. megnevezésû programsorozattal kap-
csolatos médiatervezési és médiavásárlási feladatok el-
látása – K. É. – 3180/2008)

12273 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tájékoztató az el-
járás eredményérõl – K. É. – 3685/2008)

12277 Országgyûlés Hivatala (tíz darab személygépkocsi vá-
sárlása – K. É. – 3914/2008)

12281 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tóság (egyszer használatos sebészeti varrógépek és var-
rógéptárak beszerzése – K. É. – 3504/2008)

12286 Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (Komoró területén
093/7 helyrajzi számú 7,1381 ha ipari célú hasznosítás-
ra alkalmas földterület megvásárlása – K. É. –
3783/2008)

12289 Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szak-
iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár (élel-
miszerek és élelmezési alapanyagok szállítása – K. É. –
3909/2008)

12295 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre, Duna-
korzó 18. szám alatti önkormányzati szolgáltató épület
takarítási, portaszolgálati, fûtés üzemeltetési-karban-
tartási feladatainak ellátása – K. É. – 3791/2008)

12299 Területi Kórház Berettyóújfalu (4263/Berettyó/07
– gyógyszerek, infúziós oldatok és kis molekulatömegû
heparinok – K. É. – 3903/2008)

12303 Várpalota Városi Kincstár (közétkeztetési szolgáltatás
biztosítása – K. É. – 3457/2008)

12309 Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (Veszprém, Már-
cius 15. u. 5. szám alatti 50 × 21 m-es nyitott uszoda és
pancsolómedence engedélyezési és kivitelezési tervdo-
kumentációjának elkészítése – K. É. – 3789/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

12313 Fejér Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ gyermekvé-
delmi központja Székesfehérvár, Erzsébet úti telephe-
lyén létesítendõ 48 férõhelyes gyermekotthon kivitele-
zése, a létesítmény felépítése, valamint a használatba-
vételi engedély beszerzése – K. É. – 3918/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

12315 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Balaton 2007/2008. téli vízminõség-védelmi nádvá-
gása 5. számú szerzõdés. Megnevezése: NÁDVÁGÁS 5
– K. É. – 4329/2008)

12315 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Békés) – K. É. – 4228/2008]

12316 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Borsod-Abaúj-Zemplén) – K. É. –
4230/2008]

12317 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Hajdú-Bihar) – K. É. – 4233/2008]

12317 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Központ) – K. É. – 4234/2008]

12318 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingat-
lankarbantartás (Szabolcs-Szatmár) – K. É. –
4236/2008]

12319 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Budapest, Pest) – K. É. – 4238/2008]

12319 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Csongrád) – K. É. – 4267/2008]

12320 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Gyõr-Moson-Sopron) – K. É. –
4269/2008]

12321 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Heves) – K. É. – 4270/2008]

12321 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Fejér) – K. É. – 4271/2008]

12322 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Komárom) – K. É. – 4272/2008]

12323 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Nógrád) – K. É. – 4273/2008]

12323 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Somogy) – K. É. – 4274/2008]

12324 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Tolna) – K. É. – 4275/2008]

12325 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Nógrád) – K. É. – 4276/2008]

12325 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Veszprém) – K. É. – 4277/2008]

12326 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Zala) – K. É. – 4278/2008]

12327 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Jász-Nagykun) – K. É. – 4279/2008]
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12327 Magyar Államkincstár [Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás (Baranya) – K. É. – 4280/2008]

12328 Magyar Államkincstár (Magyar Államkincstár ingatlan-
karbantartás – K. É. – 4281/2008)

12329 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tósága (kutatási, kutatásfejlesztési tevékenység ellátása
– K. É. – 3784/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

12330 Egyesített Bölcsõde, Mosonmagyaróvár [komplex gyer-
mek szociális intézmény építése, gyermekfelügyeleti he-
lyiségcsoport kialakítása és akadálymentesítése, vala-
mint játszóház helyiségcsoport kialakítása (HE-
FOP-4.2.1.) építési beruházás kivitelezése – K. É. –
4315/2008]

12331 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tarján pro-
jektkoordinátor szerzõdésmódosítás – K. É. –
3941/2008)

12331 ZAL-AGRO Zrt. (a ZAL-AGRO Zrt. türjei szarvasmar-
hatelepén a trágyatechnológia korszerûsítése kivitele-
zéséhez kapcsolódó kiegészítõ beruházás miatti vállal-
kozásiszerzõdés-módosítás – K. É. – 4223/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

12333 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.378/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 4268/2008)

12337 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.487/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 4349/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 35. számának (2008. március 21.) tartalomjegyzékérõl

12349 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbe-
szerzési tanácsadók névjegyzékébe 2008. március 17-én fel-
vett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett tanács-
adók adataiban bekövetkezett változásokról

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

12353 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányza-
ta (kerékbilincs fel- és leszerelése – K. É. – 3354/2008)

12357 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (az üröm–csókavári gáztisztító massza veszélyes
hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének men-
tesítése projekt kivitelezési munkáinak elvégzése
– K. É. – 3813/2008)

12366 Szent István Egyetem (gödöllõi campus takarítása
– K. É. – 3426/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

12371 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (komplex bankári
biztosítás, valamint a vezetõ tisztségviselõk és felügye-
lõbizottsági tagok felelõsségbiztosítása – K. É. –
4372/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

12377 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta (az önkormányzat kezelésébe tartozó zöldfelületek és
zöldterületek, valamint utcai fasorok fenntartási mun-
kái az ajánlati dokumentációban részletesen meghatá-
rozottak szerint – K. É. – 2693/2008)

12382 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(XV. Alföldi Állattenyésztési és Mezõgazda Napok
– K. É. – 4138/2008)

12385 Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet
(4337/Kalocsa/08 mosatás – K. É. – 3933/2008)

12389 Városi Önkormányzat Kórháza, Orosháza (humán képal-
kotó diagnosztikai szolgáltatási szerzõdés – K. É. –
4348/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

12395 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (D2 Domain Manager/
2008. – K. É. – 4467/2008)

12399 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mérnök/2008. – K. É. –
4471/2008)

12403 Bányavagyon-hasznosító Kht. (vízmegfigyelõ kút létesí-
tése – K. É. – 3987/2008)

12406 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet [DEXA-vizsgálatok (csontsûrûségmé-
rés) végzése (SG-330) – K. É. – 4342/2008]



12410 Józsai TÉSZ Zöldség-, Gyümölcstermelõ és Értékesítõ
Szövetkezet (I. ütem: a Vecsés 0152/23 hrsz.-ú ingatla-
non épület-tetõszerkezet részbeni cseréje, burkolása,
külsõ homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje,
II. ütem: a Beszterce 018/4 hrsz.-ú ingatlanon tetõszer-
kezet részbeni cseréje, annak burkolása – K. É. –
3988/2008)

12414 Országgyûlés Hivatala (egyszerre több adatbázisban
párhuzamosan keresni képes körkeresõ szoftver be-
szerzése, installálása – K. É. – 4387/2008)

12418 Pesterzsébet Önkormányzata (számítástechnikai segéd-
anyagok és alkatrészek beszerzése – K. É. – 4289/2008)

12423 Társasház, Budapest, Fehérvári Út 193–199. (iparosított
technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
korszerûsítése – K. É. – 3563/2008)

12428 Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet,
Kiskunfélegyháza (üzemanyag beszerzése – K. É. –
3989/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

12431 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat [Budapest
XIII., Kresz Géza utca (Victor Hugó u.–Csanády u. kö-
zött), Dévai utca (Lehel u.–Szabolcs u. között), Võlegény
utca (Gyöngyösi út–Rákospalotai út között), az út- és
járdaburkolat szerkezeteinek átépítése – K. É. –
3900/2008]

12436 Budapest XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (Tamá-
si gimn. felújítása – K. É. – 4148/2008)

12442 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Cent-
ruma Egészségügyi Kar (EM-234 egészségügyi kar igaz-
gatási központ kialakítása – K. É. – 4317/2008)

12445 Lukovics és Társa Kft. (tehenészeti telepen az almos trá-
gya kezelésének korszerûsítése – K. É. – 3901/2008)

12450 Magyar Nemzeti Bank (bútorok és egyéb eszközök moz-
gatása, szállítása – K. É. – 4110/2008)

12456 Rendõrtiszti Fõiskola (a Rendõrtiszti Fõiskola fõépületé-
nek felújításához szükséges külsõ és belsõ fa nyílászá-
rók gyártása és beépítése – K. É. – 4338/2008)

12463 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdál-
kodási Zrt. (karbantartási és helyreállítási munkák
– K. É. – 3587/2008)

12467 Tamási Város Önkormányzata (kerékpárútépítése Ta-
mási–Pári közötti nyomvonalon – K. É. – 3902/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

12473 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (Békéscsaba – épü-
letfelújítás – K. É. – 4428/2008)

12475 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M1 Hegyeshalom/2008.
– K. É. – 4393/2008)

12478 Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(élelmiszer-ipari termékek beszerzése – K. É. –
4139/2008)

12489 Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (ba-
romfitakarmány beszerzése – K. É. – 20907/2007)

12492 Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (ba-
romfitakarmány beszerzése – K. É. – 20908/2007)

12494 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (budai fonódó villamos-
közlekedés és 42-es villamos – K. É. – 4477/2008)

12497 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (fo-
lyószámlahitel-szerzõdés – K. É. – 2831/2008)

12500 Budapesti Közlekedési Zrt. [5 db IKARUS 280 típusú
autóbusz karosszéria- és vázszerkezeti felújítása (eljá-
rás száma: 14/T-032/2008) – K. É. – 4079/2008]

12502 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (300 férõ-
helyes új terápiás ház létesítése – K. É. – 4162/2008)

12504 Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. (köz-
mûtervezés – K. É. – 4254/2008)

12507 Duna Gyöngye 2000 Mezõgazdasági Zrt. (sertés- és
szarvasmarhatelepek trágyakezelési és építészeti kor-
szerûsítése – K. É. – 4115/2008)

12509 Dunaharaszti Város Önkormányzata (Dunaharaszti város
zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztán-
tartása – K. É. – 3886/2008)

12512 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (oktatási célú nyom-
dai szolgáltatások 2007–2008. – K. É. – 1357/2008)

12514 Fót Város Önkormányzata (szállítási szerzõdés/Fáy And-
rás Általános Iskola bútorok és egyéb felszerelések, be-
rendezések, eszközök beszerzése, szállítása és szerelése
– K. É. – 4397/2008)

12517 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (mûszaki információs rendszer
és MIRTUSZ-rendszer fejlesztése, támogatása, oktatá-
sa, üzemeltetése – K. É. – 4112/2008)

12519 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (káposztásmegyeri UV-k szállí-
tása – K. É. – 4140/2008)

12522 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (tájékoztató az
eljárás eredményérõl a Közlekedési alapokra nevelés
multimédiás szoftver fejlesztése és biztonságos közleke-
désre nevelõ on-line „Flash” játék fejlesztése 3 korosz-
tály számára címû eljárásban – K. É. – 2099/2008)

12525 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (óvodai tanesz-
közök beszerzése – K. É. – 3224/2008)

12527 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a biztonságos
kerékpáros közlekedés oktatása és népszerûsítése Ma-
gyarországon – K. É. – 3517/2008)

12530 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (három
intézmény objektumainak õrzés-védelmi és portaszol-
gálati feladatainak ellátása – K. É. – 4449/2008)

12533 Jövõ Háza Központ Tudományos-Kulturális Kht. (digitá-
lis tananyagtartalom felhasználási jogának megszerzé-
se – K. É. – 20727/2007)

12535 Jövõ Háza Központ Tudományos-Kulturális Kht. (tájé-
koztató a Millenáris Stúdió felújítása tárgyában lezaj-
lott eljárás eredményérõl – K. É. – 20736/2007)

12537 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (eredményrõl
szóló tájékoztató – K. É. – 4250/2008)

12540 Maglód Város Önkormányzata (útfelújítás kivitelezése
– K. É. – 4078/2008)
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12542 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (hitelszerzõdés folyó-
számlahitel biztosítására – K. É. – 3374/2008)

12546 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (vasúti teherkocsik ko-
csivizsgálata – K. É. – 3890/2008)

12548 Meggy-Kert TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelõi Értéke-
sítõ Szövetkezet (tartályládák beszerzése – K. É. –
20716/2007)

12551 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (takarí-
tási és õrzés-védelmi feladatok ellátása – K. É. –
3329/2008)

12556 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 37. sz.
fõút Szerencs átkelési szakasz 28+510–29+950 km-sz.
közötti szakasz 11,5 t-s burkolatmegerõsítés engedélye-
zési és kiviteli terveinek elkészítésére, valamint a meg-
lévõ út kiviteli terve átdolgozása tárgyú eljárás eredmé-
nyérõl – K. É. – 3673/2008)

12559 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 62. sz.
fõút 18+895–21+713 km-szelvények közötti Szabadegy-
háza elkerülõ szakaszának engedélyezési, valamint ki-
viteli terv elkészítése tárgyában – K. É. – 4150/2008)

12561 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [citosz-
tatikumok beszerzése (SG-371) – K. É. – 4453/2008]

12564 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (rekonstrukció
során megvalósuló új kórházépület kivitelezésének be-
fejezéséhez szükséges tervkorszerûségi felülvizsgálatok
– K. É. – 3820/2008)

12566 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottság (objektív felelõsség kampány eredmé-
nye – K. É. – 4509/2008)

12568 Országos Széchényi Könyvtár (nyomtatási, fénymásolási
szolgáltatás – K. É. – 2612/2008)

12571 Országos Széchényi Könyvtár (nyomdai szolgáltatások
– K. É. – 3089/2008)

12573 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (42-38/2007. kötsze-
rek – K. É. – 3853/2008)

12576 Siófok Város Önkormányzata [Siófok, Beszédes sétányon
(Tátra u. és Szent László u. között) parkolóépítés és
profiljavítás – K. É. – 3839/2008]

12578 Siófok Város Önkormányzata (útburkolat-felújítási és
csapadékvíz-elvezetési munkák a siófoki Budai Nagy
Antal utcában – K. É. – 3840/2008)

12581 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szé-
kesfehérvár, Kisfalud–Dinnyés kerékpárút építése
– K. É. – 4129/2008)

12584 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szé-
kesfehérvár, Hiemer–Font–Caraffa épülettömb II. üte-
mébe új beépítésû bútorok és berendezési tárgyak le-
gyártása, beszerelése és beszerzése – K. É. – 4402/2008)

12586 Törökbálint Város Önkormányzata (Égett-völgyi kom-
munálishulladék-tender – K. É. – 4066/2008)

12588 VALENTIN-TÉSZ 2000 Szövetkezet (2007. évi gépbe-
szerzés – K. É. – 20688/2007)

12593 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (éjjellátó és hõkamera beszerzése – K. É. –
4419/2008)

12596 Volánbusz Közlekedési Zrt. (menetrendszerû, közfor-
galmú autóbuszvonalak alvállalkozásba adása I.
– K. É. – 4159/2008)

12599 Volánbusz Közlekedési Zrt. (menetrendszerû, közfor-
galmú autóbuszvonalak alvállalkozásba adása II.
– K. É. – 4160/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

12602 Magyar Televízió Zrt. (1 db közvetítõkocsi céljául szol-
gáló jármû és felépítmény beszerzése – K. É. –
4125/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

12604 APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága (2007. feb-
ruár 1. és 2008. január 31. közötti idõszakban feldolgo-
zásra kerülõ bevallások, adatszolgáltatások és egyéb bi-
zonylatok számítógépes nyilvántartása, rögzítése
– K. É. – 3017/2008)

12604 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (békéscsabai
épület, informatikai hálózatszerelés – K. É. –
20384/2007)

12605 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ [gazdasá-
gi-társadalmi kohézió és humánerõforrás-fejlesztési
program keretein belül a „Képzéssel a minõségi (pan-
non) falusi turizmusért” c. konferencia szervezési, kiad-
ványszerkesztési, tolmácsolási, fordítási, tananyagfej-
lesztési és képzési szolgáltatások – K. É. – 3152/2008]

12605 Dorog Város Önkormányzata (11 db oktatási-nevelési és
szociális intézmény közétkeztetésének folyamatos biz-
tosítása – K. É. – 3610/2008)

12606 Egészségügyi Minisztérium (egészségügyi információ-
technológia fejlesztése az elmaradott régiókban projekt
megvalósulásához szükséges projektmenedzsment-tá-
mogató feladatok elvégzése – K. É. – 3500/2008)

12607 Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (ét-
kezési utalványok a debreceni mûködési helyre
– K. É. – 3046/2008)

12607 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (MA-
TIAS-rendszer, szoftverfejlesztés – K. É. – 4421/2008)

12608 Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (távolsági busz
beszerzése – 2007. – K. É. – 4207/2008)

12608 KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zrt. (szelektívhulla-
dék-gyûjtõ gépjármû beszerzése – K. É. – 19809/2007)

12609 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Balaton 2007/2008. téli vízminõség-védelmi nádvá-
gása – K. É. – 4488/2008)

12610 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Balaton 2007/2008. téli vízminõség-védelmi nádvá-
gása 2. számú szerzõdés – K. É. – 4491/2008)

12610 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
(1 878 000 000 Ft kedvezményes feltételû fejlesztési
hitel – K. É. – 3147/2008)

12611 Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (tájékoztató
a speciális állatihulladék-szállító jármû szerzõdésének
teljesítésérõl – K. É. – 4470/2008)
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12612 Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (tájékoztató
állatihulladék-gyûjtési építési beruházás teljesítésérõl
– K. É. – 4475/2008)

12612 Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet (vegyszerek, labo-
ratóriumi szakmai anyagok és eszközök szállítása
– K. É. – 3153/2008)

12613 Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet (vegyszerek, labo-
ratóriumi szakmai anyagok és eszközök szállítása
– K. É. – 3154/2008)

12613 Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet (vegyszerek, labo-
ratóriumi szakmai anyagok és eszközök szállítása
– K. É. – 3155/2008)

12614 Országos Vérellátó Szolgálat (19/OVSZ/2005. „Mosa-
tás” – K. É. – 4416/2008)

12615 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. [módszertani pedagógus-továbbképzések a
HEFOP-2004-2.1.1. program komponensének kereté-
ben – K. É. – 20731/2007]

12615 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (módszertani pedagógus-továbbképzések a
HEFOP-2004-2.1.1.központi program A komponensé-
nek keretében – K. É. – 20740/2007)

12616 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (módszertani pedagógus-továbbképzések a
HEFOP-2004-2.1.1. központi program A komponensé-
nek keretében – K. É. – 20741/2007)

12617 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (módszertani pedagógus-továbbképzések a
HEFOP-2004-2.1.1. központi program A komponensé-
nek keretében – K. É. – 20743/2007)

12618 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (módszertani pedagógus-továbbképzések a
HEFOP-2004-2.1.1. központi program A komponensé-
nek keretében – K. É. – 20747/2007)

12618 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (módszertani pedagógus-továbbképzések a
HEFOP-2004-2.1.1. központi program A komponensé-
nek keretében – K. É. – 20749/2007)

12619 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (módszertani pedagógus-továbbképzések a
HEFOP-2004-2.1.1. központi program A komponensé-
nek keretében akkreditált pedagógusképzés – K. É. –
20750/2007)

12620 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (módszertani pedagógus-továbbképzések a
HEFOP-2004-2.1.1. központi program A komponensé-
nek keretében akkreditált pedagógusképzés – K. É. –
20751/2007)

12620 Széchenyi István Egyetem (2007. április 1-jétõl 2008.
február 10-ig park fenntartása, a téli idõszakban hóel-
takarítás és csúszásmentesítés – K. É. – 3122/2008)

12621 Városi Önkormányzat Városgondnokság, Edelény (külön-
féle élelmiszerek beszerzése 2007. január 1.–2007. de-
cember 31. közötti idõszakra szerzõdés teljesítése
– K. É. – 3997/2008)

12622 Városi Önkormányzat Városgondnokság, Edelény (külön-
féle élelmiszerek beszerzése 2007. május 1.–2007. de-
cember 31. közötti idõszakra – K. É. – 3998/2008)

12623 Városi Önkormányzat Városgondnokság, Edelény (külön-
féle élelmiszerek beszerzése 2007. november–december
közötti idõszakra szerzõdés teljesítése – K. É. –
3999/2008)

12623 Wigner Jenõ Mûszaki Informatikai Középiskola és Kollé-
gium, Eger (függõleges tengelyû CNC-megmunkáló-
központ és CNC-esztergagép szállítása – K. É. –
0685/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

12625 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (HEFOP 4.4 intézkedés – egészségügyi in-
tézmények között megvalósuló információrendszer fej-
lesztése és implementációja – K. É. – 3586/2008)

12626 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (Budapest V. kerület, Szervita tér 3. sz. mûem-
lék épület homlokzati felújítási munkák – K. É. –
2652/2008)

12626 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (a Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármes-
teri Hivatal épülete elektromos hálózata felújításának
kivitelezése és a Városháza épületvilágítása korszerûsí-
tésének tervezési és kivitelezési munkái – K. É. –
3556/2008)

12627 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(F épület II. lépcsõházban 006/2 sz. labor belsõ átalakítá-
sa kivitelezési munkái elvégzése – K. É. – 2996/2008)

12628 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ 5 évi
iszapkezeléséhez szükséges polielektrolit szállítása, a
2005. évben becsült mennyiség felhasználásra került
– K. É. – 2797/2008)

12629 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház
(CT-vizsgálatok végzésére egy 16 szeletes spirál kom-
putertomográf telepítésével, üzemeltetésével, diagnosz-
tikai tevékenység végzésével, szakszemélyzettel
– K. É. – 3414/2008)

12629 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (re-
pülõtéri mozgásellenõrzõ rendszer szállítása és telepíté-
se – K. É. – 4057/2008)

12630 Kaposvári Egyetem (Kaposvári Egyetem oktatási és ku-
tatási informatikai infrastruktúrájának rekonstrukci-
ója – K. É. – 19524/2007)

12631 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság [õrtelepek (Báta, Dombori) szolgálati lakásának te-
tõ- és épületfelújítása – K. É. – 4443/2008]

12632 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgál-
tatások Központi Hivatala kijelölt objektumainak élõ-
erõs személy- és vagyonvédelme – K. É. – 4435/2008)

12632 Nógrád Megye Önkormányzata (fejlesztési hitel – K. É. –
2891/2008)

12633 Szentmihályi Játszókert Óvoda, Budapest (közétkeztetés
– K. É. – 2689/2008)

12634 Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (2007. évi gázelosztó
vezetékek rekonstrukciós munkái I. ütem 8. blokk
– K. É. – 3005/2008)
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12635 Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. (a 2007. évben tervezett
rekonstrukciós és kapacitásbõvítési munkák I. ütem,
11. blokk – K. É. – 2894/2008)

Helyesbítés

12636 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (M7 monito-
ringpilot/2008. – K. É. – 4525/2008)

12636 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. március 5-i 28. számában K. É. –
2724/2008 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbí-
tése – K. É. – 4555/2008)

12636 Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta [Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata fenntartásában mûködõ intézményekben
(óvodák, általános és középiskolák, felnõtt szociális in-
tézmények) közétkeztetés biztosítása – K. É. –
4528/2008]

12636 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 29. számában 2008. március 7-én,
K. É. – 1289/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése – K. É. – 4586/2008)

Módosítás

12638 Siófok Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszer-
zési Értesítõ 24. számában, 2008. február 25-én megje-
lent K. É. – 2723/2008 számú ajánlati felhívás módosí-
tása – K. É. – 4085/2008)

Visszavonás

12640 Budapest XVIII. Kerületi Városüzemeltetõ Kht. viszavo-
nása (a K. É. – 1593/2008 számú ajánlati felhívás vissza-
vonása – K. É. – 4359/2008]
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A Cégközlöny 12. számában (2008. március 20.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-006799/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Diadal Sportegyesület nyil-
vántartási száma: Fõvárosi Bíróság 4480 (1131 Buda-
pest, Szent László u. 158.; adószáma: 18014321-1-01)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001558/6. 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) BOROVI-TEAM 2004 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOL-
DING Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054
Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003993/7. 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) „P+SZ 2000” Építõipari és Szol-
gáltató Szövetkezet (1083 Budapest, Práter u. 32.; cégjegy-
zékszáma: 01 02 051634; adószáma: 10182019-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

SCONTO Közgazdasági és Általános Szolgáltató Kis-
szövetkezet

SCONTO Közgazdasági és Általános Szolgáltató Szö-
vetkezet

„Ricambi Gas Autó” Hungária Szövetkezet

„P+SZ 2000” Építõipari és Szolgáltató Szövetkezet

Elõzõ székhelye(i):

1146 Budapest, Ajtósi D. sor 35.

1146 Budapest XIV., Cházár András u. 3.

1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2–4.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.



A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-006622/6. 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) „GASTROKOR” Gépipari Szerelõ
és Szolgáltató Közkereseti Társaság (1162 Budapest,
Béla u. 226.; cégjegyzékszáma: 01 03 024822; adószáma:
28200914-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Béla u. 226.
1138 Budapest, Párkány utca 12. 5. em. 34.
Jogelõd(ök):
„GASTROKOR” Gépipari Szerelõ és Szolgáltató Gaz-

dasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003926/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AEROTOX Takarító és
Szolgáltató Gazdasági Munkaközösség (1055 Budapest,
Stollár B. u. 16. II. 14/A; cégjegyzékszáma: 01 04 130225;
adószáma: 29677221-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002422/8. 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) „DIZÕZ” Ajándék-Bazár
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1052 Buda-
pest V., Petõfi S. u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 013027;
adószáma: 28084552-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„DIZÕZ” Ajándék-Bazár Betéti 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
25.Fpk.01-08-000026/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hexe-Haxe Vendéglátó és
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1201 Budapest, Berkenye sétány 7., telephelye: 8220
Balatonalmádi, Baross Gábor u. 2.; cégjegyzékszáma:
01 06 713444; adószáma: 29124871-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hexe-Haxe Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
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.01-06-001091/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CONERY Szolgáltató Betéti Társa-
ság (1116 Budapest, Szeremley Miklós u. 45.; cégjegyzék-
száma: 01 06 715232; adószáma: 29130773-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

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
13.Fpk.01-07-006201/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZOVATEX 2000 Divatáru Ké-
szítõ és Forgalmazó Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1043 Budapest, Erzsébet u. 34. 3. em. 19.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 718725; adószáma: 20192576-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
SZOVATEX 2000 Divatáru Készítõ és Forgalmazó Be-

téti 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
13.Fpk.01-07-005933/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Emilia Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1147 Buda-
pest, Deés u. 75. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 724151;
adószáma: 20332071-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Emilia Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 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
16.Fpk.01-07-004708/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) POAZON Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1063 Budapest, Munkácsy Mi-
hály u. 29. fszt. 7.; cégjegyzékszáma: 01 06 728113; adó-
száma: 20561040-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SOÓS-BAU Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1076 Budapest, Szinva u. 7.
1054 Budapest, Akadémia u. 16. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004665/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 17. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) TANIMUS Oktatási és Ta-
nácsadó Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1052
Budapest, Fehérhajó u. 8–10. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 736678; adószáma: 28646103-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TANIMUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
TANIMUS Oktatási és Tanácsadó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest Petúr u. 3.
72014 Csobánka, Táncsics M. u. 20.
1027 Budapest, Kacsa u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002854/17. 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) THERION Építõipari Betéti Társa-
ság (1119 Budapest, Albert u. 13. 2. em. 9.; cégjegyzék-
száma: 01 06 736818; adószáma: 20790497-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
27.Fpk.01-07-005921/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PÁL SEC. BIZTONSÁGI
SZOLGÁLAT Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társa-
ság végelszámolás alatt (1202 Budapest, Pirók Gyula
u. 68.; cégjegyzékszáma: 01 06 737330; adószáma:
20891213-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PÁL SEC. BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT Tanácsadó és

Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-000043/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MENPLAN HAUS Építõipari,
Szolgáltató és Kivitelezõ Betéti Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1158 Budapest, Késmárk utca 24–28.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 738191; adószáma: 20912563-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MENPLAN HAUS Építõipari, Szolgáltató és Kivitele-

zõ Betéti 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
10.Fpk.01-07-004162/7. 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) KETI-LAND Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1181
Budapest, Havanna u. 52. 6. em. 32.; cégjegyzékszáma:
01 06 746968; adószáma: 21149076-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KETI-LAND Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út. 58.

A felszámolóbiztos(ok): dr. Várhelyi Csaba 1062 Buda-
pest, Székely B. u. 26., levelezési címe: 1148 Bp., Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-000208/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „KAR-ZSI” Vendéglátóipari Be-
téti Társaság végelszámolás alatt (1036 Budapest, Rak-
tár u. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 748188; adószáma:
21179437-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„KAR-ZSI” Vendéglátóipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005964/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Cheap-mix Kereskedõ és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1026
Budapest, Bimbó út 182. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 748245; adószáma: 21180918-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Cheap-mix Kereskedõ és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1123 Budapest, Gregus u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005418/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CROC Kereskedelmi Betéti
Társaság (rövidített elnevezése: CROC Bt.) (1173
Budapest, Egészségház u. 36. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma:
01 06 753263; adószáma: 21467482-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004495/7. 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) MARIKNÉ és TÁRSA Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1063 Budapest, Szondy u. 44/A; cégjegyzékszá-
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ma: 01 06 753766; adószáma: 20876588-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MARIKNÉ és TÁRSA Ipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Lencsési út 45–47. 2. em. 9.
5600 Békéscsaba, Lencsési út 81. 4. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út. 58.

A felszámolóbiztos(ok): dr. Várhelyi Csaba 1062 Buda-
pest, Székely B. u. 26., levelezési címe: 1148 Bp., Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-004957/7. 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) ROBANZS Építõ, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1106 Budapest, Gyakorló
u. 9. 9. em. 53.; cégjegyzékszáma: 01 06 758207; adószá-
ma: 21778593-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Deloitte Üzletviteli
és Vezetési Tanácsadó Zrt., 1068 Budapest, Dózsa Gy.
út 84/C. Levélcím: 1438 Bp., Pf. 471, cégjegyzékszáma:
01 10 044100.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003873/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZIMENSZ Acélszerkezet
Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság (1089 Budapest,
Diószeghy Sámuel u. 44/B 3. em. 60.; cégjegyzékszáma:
01 06 774403; adószáma: 22193528-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3165 Endrefalva, Május 1. út 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím:1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004477/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HENG TEI Nemzetközi Ke-
reskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1135 Budapest, Fáy u. 61.; cégjegyzékszáma:
01 09 077684; adószáma: 10604746-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HENG TEI Nemzetközi Kereskedõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
HENG TEI Nemzetközi Kereskedõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1205 Budapest, Valéria út 29.
1143 Budapest, Ilka u. 32. II. em. 7/B
1135 Budapest, Béke út 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004433/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Helianthus Nyomdaipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1221
Budapest, Panoráma utca 36/A; cégjegyzékszáma:
01 09 161648; adószáma: 10654291-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Csikihegyek u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005252/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „EUROPE TRADE” Külke-
reskedelmi, Beruházási és Fejlesztési Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1024 Budapest, Rómer Flóris u. 18.
II. em. 3; cégjegyzékszáma: 01 09 169941; adószáma:

2008/13. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1855



10793918-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1021 Budapest, Versec sor 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004530/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Hyde Hungary Ipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1092 Budapest,
Ferenc krt. 26. III/1.; cégjegyzékszáma: 01 09 365701;
adószáma: 12005349-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 36. II. 8.
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
27.Fpk.01-07-004228/9. 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) LEGA-TRADING Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Budapest, Lehel
u. 22/B VIII. 3; cégjegyzékszáma: 01 09 466335; adó-
száma: 12106615-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Baradla köz 2176/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Fel-

számoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II/14., levelezési cím: 1241 Bp., Pf. 97.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-005272/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MIKROFLAM Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1103 Buda-
pest, Gyömrõi út 140. sz., telephelye: 1201 Budapest,
Kapitánypuszta 182659. hrsz., fióktelepe: 2030 Érd, Pi-
pacs u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 566608; adószáma:
12216350-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003909/7. 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) Bevásárló, Képzési és Lo-
gisztikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (1137 Buda-
pest, Radnóti Miklós utca 9. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 567990; adószáma: 12233991-1-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bevásárló, Képzési és Logisztikai Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Kárpát u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-000973/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TECH-TRONIC Kereske-
delmi és Technológiai Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1191 Budapest, Báthory utca 20.; cégjegyzékszáma:
01 09 568419; adószáma: 12238611-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TECH-TRONIC Kereskedelmi és Technológiai Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Egyszemélyes TECH-TRONIC Kereskedelmi és Tech-

nológiai Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1201 Budapest, Virág Benedek u. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.
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A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001604/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ORTOMED Gyógyászati Segéd-
eszköz Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1211 Budapest, Bajáki Ferenc u. 1.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 568425; adószáma: 12248957-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1085 Budapest, József krt. 38. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-

ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp., Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005204/7. 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) „TAKARÍTÓK” SZOLGÁLTATÓ
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1106 Budapest, Gépmadár u. 18.; cégjegyzékszáma:
01 09 664565; adószáma: 12305371-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INVASION KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELE-

LÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
„TAKARÍTÓK” SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 85.
1139 Budapest, Fáy u. 12/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004811/10. 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) KM PAR-KER Építõipari és Szol-
gáltató Kft. (1162 Budapest, Ilona u. 92.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 671262; adószáma: 12372814-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-06-006060/25. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) d’Accord Rendezvényszer-
vezõ Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: d’Accord Kft.) (1067 Budapest, Eötvös
u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 677221; adószáma:
11796684-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-006275/4. 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) TRANSALU 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.”
(1082 Budapest, Baross u. 36., rövidített elnevezése:
TRANSALU 2000 Kft. v. a.; cégjegyzékszáma:
01 09 677955; adószáma: 11812764-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRANSALU 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
TRANSALU 2000 Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest, Hajdú u. 14. 5. em. 31.
1131 Budapest, Hajdú u. 14. 5. em. 30.
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.01-07-006469/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BLUE TIAN INTERNATIONAL
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Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság végelszámolás alatt (1104 Budapest, Kápolna u. 3.
5. em. 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 681301; adószáma:
11883672-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BLUE TIAN INTERNATIONAL Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
10.Fpk.01-07-005349/8. 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) MANÓ-VÁR Gyermeknevelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1028 Buda-
pest, Bükkfa utca 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 687503;
adószáma: 12463727-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003194/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MAREMMA Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1043 Budapest, Nyár utca 38.
1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 693249; adószáma:
12575622-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BALANCE-JUISTE Számviteli és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1215 Budapest, Árpád u. 21.
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.01-06-006788/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ETEY Fõvállalkozó, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1215 Budapest, Vasas u. 47/B; cégjegyzékszáma:
01 09 700143; adószáma: 12719592-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
8430 Bakonyszentkirály, Templom u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005829/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Rácz-Coop Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1093 Budapest, Lónyai
út 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 709305; adószáma:
11753702-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Fióktelepe(i):
3133 Magyargéc, Rákóczi út 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló

és Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004352/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) B. M. Vendéglátó és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1203 Budapest, Tö-
rök Flóris utca 20. 1. em. 5., fióktelepei: 6430 Bácsalmás,
Szt. János u. 11., 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 31.,
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 16., 6794 Üllés,
Felszabadulás u. 25.; cégjegyzékszáma: 01 09 709908;
adószáma: 12917484-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Zsókavár utca 46. 9. em. 3.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló
és Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-002210/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RADE TRADE Számítástechni-
kai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota u. 5.; cégjegyzék-
száma: 01 09 712700; adószáma: 12973587-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1144 Budapest, Gvadányi u. 33–39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003031/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Új Kerékvár Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest, Bécsi
út 54.; cégjegyzékszáma: 01 09 716234; adószáma:
12930117-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Corratec Kerékvár Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8900 Zalaegerszeg, Tüttõssy u. 6. 3. em. 18.
1054 Budapest, Bank utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004752/7. 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) Silver Field Autó Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1151 Buda-
pest, Mogyoród útja 47.; cégjegyzékszáma: 01 09 718014;
adószáma: 13085791-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Silver Car Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Budaörsi út 124.
1222 Budapest, Liszt Ferenc utca 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-002560/10. 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) ERIDOX Szolgáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134 Budapest,
Dévai utca 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 718479; adószá-
ma: 13094995-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1196 Budapest, Zrínyi utca 163.
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
10.Fpk.01-07-004932/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Gül Baba Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1061 Budapest, Paulay
E. u. 55.; cégjegyzékszáma: 01 09 719005; adószáma:
13106151-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1072 Budapest, Klauzál u. 34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002474/18. 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) TEX-ING Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1042 Budapest,
Károlyi István u. 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 719950;
adószáma: 13124975-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TEX-ING-ÉRT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Angyal utca 12. fszt. 1.
1032 Budapest, Szõlõ köz 4. 6. em. 16.
1119 Budapest, Kocsis u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004295/7. 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) MAGYAR KÁVÉGÉP SZERVÍZ
Kereskedelmi és Szervíz Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1222 Budapest, Nagytétényi út 106.; cégjegyzék-
száma: 01 09 721351; adószáma: 13153995-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
1.Fpk.01-07-002571/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „GIROTEK GROUP” Pénzügyi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1173
Budapest, Cinkotai út 2/1. hrsz.; cégjegyzékszáma:
01 09 725934; adószáma: 13253538-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005472/9. 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) Török Kereskedõház Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1135 Budapest, Dráva
u. 5/B 3. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 731710; adószá-
ma: 13368821-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004648/7. 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) PRIVAT-KER 2005. Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1204
Budapest, Török Flóris u. 102.; cégjegyzékszáma:
01 09 734457; adószáma: 13424347-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1023 Budapest, Frankel Leó u. 21–23.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2641 Berkenye, Kossuth u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és

Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46, 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004040/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Global Solution Hungary” Épí-
tõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
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ság (1173 Budapest, Pesti út 41/C; cégjegyzékszáma:
01 09 734973; adószáma: 13433912-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-004994/6. 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) MÓDOS TRANSPORT Fuvarozá-
si, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1034 Budapest, Bécsi u. 62., rövidített elneve-
zése: MÓDOS TRANSPORT Kft., fióktelepe: 9371 Vit-
nyéd, Fõ u. 2/A, korábbi fóktelepei: 9371 Vitnyéd, Fõ
u. 44., 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 9.; cégjegyzékszáma:
01 09 735708; adószáma: 13448370-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-005814/8. 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) MAJOR Számítástechnikai Nagy-
kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1222 Bu-
dapest, Háros u. 3., korábbi székhelye: 1119 Bp., Fehérvá-
ri út 89–95.; cégjegyzékszáma: 01 09 736035; adószáma:
13454667-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Puskás T. u. 4.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
Jogelõd(ök):
MAJOR Kereskedõház Részvénytársaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005995/8. 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) EARNEST Security Személy- és
Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1133 Budapest, Pannónia u. 100.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 737050; adószáma: 13251309-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EARNEST Security Személy- és Vagyonvédelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7622 Pécs, Nagy Lajos király u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004370/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RUNAWAY TEAM Vagyonvé-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1033 Budapest, Búza utca 6. 9. em. 90.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 739578; adószáma: 13243175-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2366 Kakucs, Rónay György u. 67.
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
25.Fpk.01-07-005294/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CZF No 1 Ipari, Kereskedelmi,
Szolgáltató és Termelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1144 Budapest, Répássy Jenõ u. 10., fióktelepei: 9023
Gyõr, Corvin u. 40., 9026 Gyõr Rónay J. út 1.; cégjegyzék-
száma: 01 09 863670; adószáma: 12983287-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9026 Gyõr, Rónay Jácint út 1.
9022 Gyõr, Bisinger sétány 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005776/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZODOLIT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1068 Buda-
pest, Szófia utca 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 865603; adó-
száma: 11790114-1-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2013 Pomáz, Meselia u. 27.
2092 Budakeszi, Esze Tamás u. 6.
2092 Budakeszi, Rózsa u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-006978/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TYRE RECYCLING HUN-
GARY Hulladékgazdálkodási, Ipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1045 Budapest, Széche-
nyi tér 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 872946; adószáma:
13782876-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Szekszárdi u. 9. 6. em. 61.
Fióktelepe(i): 2013 Pomáz, Ipartelep 054/774.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005445/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) A-Electronic Zártkörûen Mûkö-

dõ Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 60.
A ép.; cégjegyzékszáma: 01 10 041751; adószáma:
10681879-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
ANNEX Kereskedelmi Termelõ és Szolgáltató Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-003788/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HOME CITY Építõanyag Kis- és
Nagykereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (1106 Budapest, Csillagvirág u. 1–3.; cégjegyzék-
száma: 01 10 042841; adószáma: 12048922-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Stúdió 2000 Hungary Nagykereskedelmi Részvénytár-

saság
HOME CITY Építõanyag Kis- és Nagykereskedelmi

Részvénytársaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Stúdió 2000 Nagykereskedelmi Részvénytársaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000552/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JUHÁSZ Építõipari Betéti Tár-
saság (7300 Komló, Vörösmarty utca 10.; cégjegyzék-
száma: 02 06 070402; adószáma: 21149818-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7300 Komló, Arany J. u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000553/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KOTÉRIA Kereskedelmi és Szolgá-
lató Betéti Társaság (7300 Komló, Zobák puszta 20.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 070664; adószáma: 21369762-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CARPINUS-FA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7627 Pécs, Felsõ Havi dûlõ 1/1.
7305 Mecsekpölöske, Dózsa Gy. utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági

Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000513/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „CSBA” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7636 Pécs, Gadó utca 7.
II. em. 11.; cégjegyzékszáma: 02 06 070909; adószáma:
21436233-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„CSE-TEX” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Rókus u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000525/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „T. M.-HOLZ” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7925 Somogyhárságy,
031/19. hrsz.; cégjegyzékszáma: 02 06 071314; adószáma:
26472278-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ETELE Snack Bár” Camping és Kereskedelmi Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 124.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000652/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JUVENTE Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korltátolt Felelõsségû Társaság (7634 Pécs, Pel-
lérdi u. 70.; cégjegyzékszáma: 02 09 062588; adószáma:
11012799-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Ifjúság u. 9/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000094/9. 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) VENTANA PLAST Kereskedelmi,
Szolgáltató és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (7693 Pécs-Hird, Szabadság utca 4.; cégjegyzékszá-
ma: 02 09 063612; adószáma: 11362458-2-02) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RICHWOOD Kereskedelmi, Szolgáltató és Beruházó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7622 Pécs, Czinderi u. 12–14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000655/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MAGNUM 2006 Biztonsági
Szolgálat Korlátolt Felelõsségû Társaság (7951
Szabadszentkirály, Temetõ utca 15/5.; cégjegyzékszáma:
02 09 070585; adószáma: 13666497-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000631/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Pizza-Food Vendéglátóipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs,
Zsolnay Vilmos út 8.; cégjegyzékszáma: 02 09 071124;
adószáma: 13847102-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1215 Budapest (21. kerület), Templom utca 22. 4. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/16., cég-
jegyzékszáma: 01 10 045659.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000014/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „GERGELY BÉLA ÉS TÁRSA”
Húsipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5553 Kondoros, Szénási út 21/1.; cégjegyzékszáma:
04 09 007058; adószáma: 13721101-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-
ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000725/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MANUÁL Ipari Kereskedelmi Szol-
gáltató Betéti Társaság (3574 Bõcs, Rákóczi u. 80.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 001587; adószáma: 21240847-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 56. II/3.
3532 Miskolc, Kalapács u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cég-
jegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000285/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KRAJCZ-ARCH Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3508 Mis-
kolc, Szirmai u. 17.; cégjegyzékszáma: 05 09 011712;
adószáma: 13373715-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Be-
fektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000764/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. március 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) OROSZ ÉS TÁRSA Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3741 Izsófalva, Izsó Miklós u. 66.; cégjegyzékszáma:
05 09 012667; adószáma: 13607030-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Rényvénytársa-
ság, 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000744/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZEBRÁNÓ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3519 Miskolc,
Rézmûves u. 9.; cégjegyzékszáma: 05 09 012711; adószá-
ma: 13616942-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59., cég-
jegyzékszáma: 01 09 269955.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000548/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) K+E+R Termelõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6794 Üllés, Felszabadulás u. 69/A; cégjegyzékszáma:
06 09 007206; adószáma: 12587331-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7. (1581 Budapest, Pf. 108.) Cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000096/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FAHÁZ TREND Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724
Szeged, Mars tér 5.; cégjegyzékszáma: 06 09 008163; adó-
száma: 12906862-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PECUNIAAGORA
Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 8900 Zala-
egerszeg, Békeligeti u. 1., cégjegyzékszáma: 20 10
040179. (A helyi kirendeltség címe: 6722 Szeged ,Jósika
u. 41.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000688/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRODE-VÍZIÓ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (6722 Szeged, Attila u. 11.; cégjegyzékszá-
ma: 06 09 010681; adószáma: 12714054-2-06) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PRODE-VÍZIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Cserhalom u. 2.
1165 Budapest, Hunyadvár u. 69.
1162 Budapest, Csömöri út 195.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000616/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TIKA-X Faipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (8087 Alcsútdoboz,
Bem út 5.; cégjegyzékszáma: 07 06 010520; adószáma:
21051049-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-
NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000023/6. 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) SZISZI ’33 Vendéglátóipari Betéti
Társaság (8000 Székesfehérvár, Sziget utca 49.; cégjegy-
zékszáma: 07 06 011459; adószáma: 21419654-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 3.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000450/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NAGYISTÓK-PETERDI Szol-
gáltató, Építõipari Betéti Társaság (8000 Székesfehér-
vár, Vásárhelyi u. 11. E ép. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
07 06 013906; adószáma: 22272351-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000452/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MECOO-INVEST Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Kisteleki u. 7/A; cégjegyzékszáma:
07 09 004906; adószáma: 11454850-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MECOO-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
MECOO-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 1. l/13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000668/5. 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) ALBA VILL-TECH Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-

ság (8000 Székesfehérvár, Gárdonyi u. 12.; cégjegyzék-
száma: 07 09 007736; adószáma: 12605183-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000593/9. 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) FEHÉRVÁRI KÕCENTRUM Épí-
tõipari, Kivitelezõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 31.; cég-
jegyzékszáma: 07 09 009512; adószáma: 13056166-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-
NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000510/6. 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) HUNGARY 2003. Ingatlanforgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8142 Úrhida,
Kossuth utca 114.; cégjegyzékszáma: 07 09 012118; adó-
száma: 13175115-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8253 Révfülöp, Kossuth utca 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000408/56. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való
közzétételét, hogy a(z) HORKER Kereskedelmi és
Általános Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(9113 Koroncó, Sokoró úti major.; cégjegyzékszáma:
08 09 001908; adószáma: 10543232-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HORKER Kereskedelmi és Általános Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9082 Nyul, Táncsics M. u. l46.
9113 Koroncó, Sokoró úti major.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2900 Komárom, Árpád u. 21.
Jogelõd(ök):
KORONCÓI KONZERV Mezõgazdasági Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A, cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000431/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ABLIMPEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9027 Gyõr,
Puskás Tivadar u. 4.; cégjegyzékszáma: 08 09 010595;
adószáma: 12890884-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000504/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HUNGARIAN JOB Munka-
erõ Kölcsönzõ, Közvetítõ Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9023 Gyõr, Bem
tér 19.; cégjegyzékszáma: 08 09 012022; adószáma:
13238597-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A, cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000453/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SELIN ART Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9025 Gyõr,
Mákos dûlõ 11.; cégjegyzékszáma: 08 09 012969; adószá-
ma: 13474809-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9022 Gyõr, Czuczor Gergely út 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000080/15. 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) S W-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9030 Gyõr,
István király út 6.; cégjegyzékszáma: 08 09 014129; adó-
száma: 13753904-2-08) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „Hunyadi” Válság-
menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000833/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIAGONÁL PLUSZ Épí-
tõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
(4027 Debrecen, Ibolya utca 21. 8. em. 22.; cégjegyzék-
száma: 09 06 009222; adószáma: 20619332-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 20.
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.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-07-000327/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SRAN. CO Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság (4031 Debrecen, Földi J. u. 7. A ép.; cég-
jegyzékszáma: 09 06 011958; adószáma: 21490152-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
SRAN. CO Építõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000989/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CHAPLIN-FORRÁS Szolgáltató
Betéti Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Bányász utca 5.
A ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 012687; adószáma:
21827116-1-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
IHBF KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉ-

TI TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
4064 Nagyhegyes, Zrínyi utca 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000925/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KAKTUSZ 96 Kereske-
delmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4220 Hajdúböszörmény, Kossuth u. 9.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 004010; adószáma: 12114155-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-001005/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LAX Kereskedõház Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (4034 Debrecen, Hét vezér
u. 22.; cégjegyzékszáma: 09 09 009531; adószáma:
13010872-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Ispotály utca 7. 2. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági

és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000396/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NATUR-ÉP Környezet-, Termé-
szetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4032 Debrecen, Kartács utca 25.; cégjegyzék-
száma: 09 09 010471; adószáma: 13233578-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000808/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) B&B CLOTHING Konfekció
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4100 Berettyóújfalu,
Ady Endre utca 6.; cégjegyzékszáma: 09 09 011875; adó-
száma: 13566067-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
4130 Derecske, Rákóczi Ferenc utca 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000410/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kétútköz Baromfitenyésztõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (3388
Poroszló 0197/4. hrsz.; cégjegyzékszáma: 10 09 026222;
adószáma: 12720767-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Eszenyi Rendezésszervezõ Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Eszenyi Rendezvényszervezõ Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Kétútköz Baromfitenyésztõ Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
3527 Miskolc, Zsolcai kapu 34.
3530 Miskolc, Arnóti sor 129.
3200 Gyöngyös, Mátrai utca 36.
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.10-07-000386/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TÁBLAVILÁG Forgalomtechni-
kai, Gyártó, Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (3335 Bükkszék, Dobó I. utca 1.; cég-
jegyzékszáma: 10 09 026293; adószáma: 13410492-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3245 Recsk, Vásártér utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Budapest,
Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000051/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BIG-CAR 2006 Gépjármûjavító,
Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3013 Ecséd, Ady Endre út 18.; cégjegyzékszáma:
10 09 026802; adószáma: 13637707-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

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.10-08-000058/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GÁZMODUL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3360 He-
ves, Hunyadi út 25.; cégjegyzékszáma: 10 09 027957; adó-
száma: 10615052-2-10) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALBATHERM PLUSZ Kereskedelmi Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Móri u. 34.
8000 Székesfehérvár, Bercsényi u. 82.
8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 120.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Kft.,

3529 Miskolc, Görgey A. u. 12. I/2., cégjegyzékszáma:
05 09 000655.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070274/17. 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) PILZPACK Mûanyagipari és Cso-
magoló Korlátolt Felelõsségû Társaság (2536 Nyerges-
újfalu, Kossuth u. 173.; cégjegyzékszáma: 11 09 005860;
adószáma: 11474274-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Fióktelepe(i):
1088 Budapest, Bródy S. u. 22. I/19.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070680/11. 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) ANY-BER Fõvállalkozó és Szállít-
mányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Alkotmány u. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09 010463; adó-
száma: 13385929-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 13 09 106294.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070683/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Észak-Nyugat Magyarországi
Regionális Hûtõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Ag-
rár-Ipari Park 1350/6.; cégjegyzékszáma: 11 09 012265;
adószáma: 13897956-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Észak-Nyugat Magyarországi Regionális Hûtõipari és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park

1350/6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2364 Ócsa, Kölcsey utca 38. 10. em. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-08-070012/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) GOMA Díszcsomagolóanyag-gyár-
tó és -forgalmazó Zártkörûen mûködõ Részvénytársa-
ság (2890 Tata, Fekete út 7. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
11 10 001639; adószáma: 12276316-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GOMA Díszcsomagolóanyag-gyártó és -forgalmazó

Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
2092 Budakeszi, Tiefenweg u. 14.
Fióktelepe(i):
2092 Budakeszi, Tiefenweg u. 14.
Jogelõd(ök):
GOMA Csomagolástechnikai és Csomagolóanyaggyár-

tó Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr utca 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma:
01 09 268312.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002531/6. 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) ARFELÁ Építési, Kereskedelmi és
Szállítmányozási Betéti Társaság (2000 Szentendre,
Kõhegy u. 12.; cégjegyzékszáma: 13 06 018834; adószá-
ma: 24543558-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-002256/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Schwarz Bau Építõipari Szol-
gáltató Betéti Társaság (2116 Zsámbok, Kossuth Lajos
utca 19.; cégjegyzékszáma: 13 06 036750; adószáma:
20665618-2-13) 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.
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A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-06-001807/21. 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) Securitaly Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2365
Inárcs, Rákóczi Ferenc u. 40.; cégjegyzékszáma:
13 06 041345; adószáma: 21046272-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001454/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MATILD 2002. Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Iparos
utca 63.; cégjegyzékszáma: 13 06 052999; adószáma:
21387957-1-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1082 Budapest, Kálvária u. 24. 1. em. 23.
2030 Érd, Olvasztár u. 6.
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
4.Fpk.13-07-000795/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÁTRA TRANS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság Egyszemé-
lyes társaság, Földi Károly a tulajdonos 5052 Újszász,
Kossuth út 2/B közösségi adószám: HU 10840199 (2740
Abony, Ceglédi út 10.; cégjegyzékszáma: 13 09 066880;
adószáma: 10840199-2-13) 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
6.Fpk.13-07-000572/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SLANT FIN Hungary Fûtéstech-
nikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (2081 Piliscsaba, Kálvária u. 50–52.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 071910; adószáma: 12128811-2-13)
adós felszámolását 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
6.Fpk.13-07-001587/7. 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) Perfect Invest Ingatlanfejlesztõ és
Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2100 Gödöl-
lõ, Blaháné út 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 082361; adó-
száma: 11852045-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001411/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SAN-TEAM KONSTRUKT Épí-
tõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2621 Verõce, Ipartelep; cégjegyzékszáma: 13 09 089483;
adószáma: 12740552-2-13) 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.

2008/13. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1871



A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001963/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FALCON PLUSZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2220
Vecsés, Lõrinci út 81.; cégjegyzékszáma: 13 09 100312;
adószáma: 12708664-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
4.Fpk.13-07-002466/6. 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) KERTIMPEX Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (2314 Halásztelek, Rákóczi
Ferenc u. 100.; cégjegyzékszáma: 13 09 107136; adószá-
ma: 11944454-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gaz-
dasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Sere-
gély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001452/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Elsõ Esztergomi Wind Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2083 Solymár, Katona József
utca 31.; cégjegyzékszáma: 13 09 108296; adószáma:
12679269-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Elsõ Esztergomi Cipõgyár Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Bem József tér 3. 2. em. 27.
Telephelye(i):
1117 Budapest, Hunyadi J. u. 162.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000436/14. 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) „CAR” Autókarosszéria Ja-
vító Közkereseti Társaság, f. a. (8600 Siófok, Bem Jó-
zsef u. 17.; cégjegyzékszáma: 14 03 300034; adószáma:
25209141-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
CAR Autókarosszéria Javító Gazdasági Munkakö-

zösség
„CAR” Autókarosszéria Javító Közkereseti Társaság
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
1.Fpk.14-07-000516/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KRA-BO” Fakitermelõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság, f. a.
(7464 Ráksi, Fõ utca 2.; cégjegyzékszáma: 14 03 300356;
adószáma: 25210213-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„KRA-BO” Fakitermelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Gazdasági Munkaközösség
„KRA-BO” Fakitermelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7500 Nagyatád, Hunyadi u. 10/B VIII/29.
7500 Nagyatád, Zrínyi u. 22.
Jogelõd(ök):
„KRA-BO” Fakitermelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000016/6. 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) „SANDRA” Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (7400 Kaposvár, Kaposi
Mór utca 2. tetõtér 2.; cégjegyzékszáma: 14 06 300071;
adószáma: 25219913-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SANDRA” Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Teleki u. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000421/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „H és T” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „felszámolás alatt” (7474 Zse-
licszentpál, Fõ utca 86.; cégjegyzékszáma: 14 06 301247;
adószáma: 25231212-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„KAPOS DIESEL” Autókereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
„NYÚL ÉS TÁRSAI” Autókereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
„H és T” Autójavító Betéti Társaság
„H és T” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár Pipacs u. 31. I/2.
7400 Kaposvár, Búzavirág utca 36. 2. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000023/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) SZABATA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság, f. a. (8600 Siófok, Május 1.
u. 51.; cégjegyzékszáma: 14 06 302998; adószáma:
25253432-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000547/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Csónakos Szolgáltató és Kereske-
delmi Betéti Társaság (8646 Balatonfenyves, Vörös-
marty út 15.; cégjegyzékszáma: 14 06 304191; adószáma:
25264339-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8646 Balatonfenyves, Tinódi u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000491/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CLASSIC-PARK SZOLGÁL-
TATÓ BETÉTI TÁRSASÁG „végelszámolás alatt”
(8693 Lengyeltóti, Majtényi utca 26.; cégjegyzékszáma:
14 06 306072; adószáma: 21108093-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CLASSIC-PARK SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁR-

SASÁG
Elõzõ székhelye(i):
8699 Somogyvámos, Fõ utca 166.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000555/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FLAMENKÓ Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8621 Zamárdi,
Siófoki út 514. hrsz.; cégjegyzékszáma: 14 06 306510;
adószáma: 21454806-2-14) 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 Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000049/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „STYL-ART” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8700 Marcali, Rákóczi F.
utca 5.; cégjegyzékszáma: 14 06 306733; adószáma:
21568150-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„STIL-ART” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000496/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Víz-Gépész Szolgáltató és Kereske-
delmi Betéti Társaság, f. a. (8623 Balatonföldvár, Kõrös-
hegyi út 14/1.; cégjegyzékszáma: 14 06 307227; adószá-
ma: 21941469-2-14) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000399/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PANNON-PORTÁL Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600
Siófok, Pappfõdi út 3.; cégjegyzékszáma: 14 09 301033;
adószáma: 11228932-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BOKOR és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
SIÓ-ALU Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
SIÓ-TRABA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
SIÓ-TRYBA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
PÉTER-PORTÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8651 Balatonszabadi, Szilágyi E. u. 2.
8600 Siófok-Kiliti, 65-ös Szekszárdi Fõ út 091/14 hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001211/8. 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) „NYIR-SPRINT” Autósiskola, Ok-
tatói Szolgáltató Közkereseti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Korányi köz 7.; cégjegyzékszáma: 15 03 010308;
adószáma: 25613489-1-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
„NYÍR-SPRINT” Autósiskola, Oktatói és Szolgáltató

Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000145/5. 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) PALLASZ-NET Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4481 Nyíregyháza-Sóstó-
hegy, Csaba út 37.; cégjegyzékszáma: 15 06 081421; adó-
száma: 25648151-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Nyírség City Fuvarszervezõ Betéti Társaság
SZANYI ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 38.
4501 Kemecse, Móricz Zs. u. l/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001291/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AGRO-ZSED Mezõgaz-
dasági Termelõ és Értékesítõ Betéti Társaság
(4320 Nagykálló, Dózsa Gy. u. 29.; cégjegyzékszáma:
15 06 084550; adószáma: 25679609-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000175/4. 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) FARESZ-PLUSZ CO Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony,
Ady Endre út 5. C ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma:

15 06 088779; adószáma: 21065633-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását 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 helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001241/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FREXON Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Százados
u. 68.; cégjegyzékszáma: 15 06 090993; adószáma:
21513844-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
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
13.Fpk.15-08-000038/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AIBATA-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 10. 9. em. 77.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 092230; adószáma: 21854787-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZVEZDA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
AIBATA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
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.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000019/7. 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) SAMMET-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4320 Nagykálló, Debreceni u. 59.; cégjegyzékszáma:
15 06 092338; adószáma: 21876653-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SAMMET-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 20. I. em. 2.
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.15-08-000037/4. 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) NUR-EL-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 25. 1. em. 3.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 092865; adószáma: 21963964-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NUR-EL-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001591/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „TELEKFORG” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4487 Ti-
szatelek, Kossuth u. 67.; cégjegyzékszáma: 15 09 064954;
adószáma: 11650393-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HO-ZOL Kereskedelmi és Ipari Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Toldi u. 79. I/2.
4400 Nyíregyháza, Prága u. 16.
4400 Nyíregyháza, Csipke u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001310/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EMÕDI Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Fazekas János tér 11. 5. em. 45.; cégjegyzék-
száma: 15 09 065401; adószáma: 11653767-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001305/9. 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) ÉLELMES-KER PLUSZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4484 Ibrány, Móricz Zs. u. 12.; cégjegyzékszáma:
15 09 067251; adószáma: 12746912-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001502/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Simon és Fiai Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4482 Kótaj, Zrínyi Ilona u. 16.; cégjegyzékszáma:
15 09 068817; adószáma: 13167486-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001292/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Nyírségi Építõmester, Építõ-
ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4501 Kemecse, Szondy u. 32. C ép.; cégjegyzékszáma:
15 09 069018; adószáma: 13225777-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Levendula utca 78.
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
7.Fpk.15-07-001311/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. február 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MEX-TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4355 Nagyecsed, Bereg oldal 4.; cégjegyzékszáma:
15 09 069254; adószáma: 13287759-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000169/4. 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) IMPART Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4432 Nyíregy-
háza-Nyírszõlõs, Rizling u. 41.; cégjegyzékszáma:
15 09 069597; adószáma: 13178455-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Budai J. u. 1.
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
13.Fpk.15-07-001425/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KELET-NYUGAT Vállalkozási
Tanácsadó és Építési Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4484 Ibrány, Rozmaring u. 70.; cégjegyzékszá-
ma: 15 09 070097; adószáma: 10756623-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KELET-NYUGAT Fémkereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
KELET-NYUGAT Vállalkozási Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
KELET-NYUGAT Vállalkozási Tanácsadó és Építési

Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1188 Budapest, Bocskai u. 73.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4484 Ibrány, Rozmaring u. 70.
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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001588/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „AROLLA” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4488 Beszterec,
Kossuth u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 09 070292; adószáma:
13602956-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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
13.Fpk.15-07-001527/6. 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) NYÍRSÉG REÁL BAU Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Törzs utca 26. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 15 09 071075;
adószáma: 13836982-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001452/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Tenkesi Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4463 Tiszanagyfalu,
Szarvas u. 35.; cégjegyzékszáma: 15 09 071155; adószá-
ma: 13860206-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló
és Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001503/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Koncsol és Társa Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4463 Tisza-
nagyfalu, Töltés u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 09 071156;
adószáma: 13860251-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Õrangyal 13 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001589/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Protective Mûanyag Csomagolóesz-
köz Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4467 Szabolcs, Kossuth L. u. 34.; cégjegyzékszá-
ma: 15 09 071273; adószáma: 12802823-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
JUHÁSZ ÉS TÁRSA Vagyonvédelmi és Nyomozó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Protective & Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
C. B. Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3950 Sárospatak, Kõrösi u. 22.
7150 Bonyhád, Dózsa Gy. út 4–6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyír-
egyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001423/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) P & SPED Speditõr és Fuva-
rozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4484 Ibrány, Béke
utca 60.; cégjegyzékszáma: 15 09 071489; adószáma:
13271273-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 60.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7., cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000012/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M GROUP Kereskedelmi és Szer-
vezõ Betéti Társaság (5000 Szolnok, Botond u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 16 06 005302; adószáma: 26065487-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000081/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VIO Kiskereskedelmi Betéti Tár-
saság (5000 Szolnok, Baross út 5.; cégjegyzékszáma:
16 06 007074; adószáma: 20717399-1-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Nagysándor J. út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000015/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JANCSÓ & TÁRSA Építõ,
Javító Betéti Társaság (5435 Martfû, Simon F. u. 19.
4. em. 12.; cégjegyzékszáma: 16 06 007964; adószáma:
21148367-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.16-08-000030/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Pakai és Pakai Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Nagy I.
krt. 15–17. 4. em. 40.; cégjegyzékszáma: 16 06 008197;
adószáma: 21385618-2-16) 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.16-08-000035/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „DON-HOLKER” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (5331 Kenderes, Dózsa
Gy. u. 10.; cégjegyzékszáma: 16 06 008977; adószáma:
21863321-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh.
7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000038/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bene Marcipán Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5003 Szol-
nok, Tihany u. 9.; cégjegyzékszáma: 16 09 003856; adó-
száma: 11276454-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SERINUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
CORSE DI CASA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
B. SWEETS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5008 Szolnok, Füst Milán u. 8.
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.16-07-000396/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NEOPROFI-L Irodai, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (5000 Szolnok, Liliom u. 18–21.; cégjegyzékszáma:
16 09 005325; adószáma: 11507855-1-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 6. 2. em. 1.
Jogelõd(ök): ADÓPROFI-L Irodai, Szolgáltató és Ke-

reskedelmi Betéti Társaság
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.16-08-000034/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SIMON TRANS 2000 Fuvarozási és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-

molás alatt (5100 Jászberény, Balaton utca 47.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 005564; adószáma: 11802301-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SIMON TRANS 2000 Fuvarozási és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
Simon Adolf Fuvarozó Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000010/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Patkós és Társa Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5420 Túr-
keve, Túrkeddi út 16.; cégjegyzékszáma: 16 09 007168;
adószáma: 12982358-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000377/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MAG-SPED’2003. Szállítmányozá-
si, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (5321 Kunmadaras, Külsõ út 11.; cégjegyzék-
száma: 16 09 007681; adószáma: 13216418-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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.16-07-000436/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) STEVE STORKY Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5200
Törökszentmiklós, Mátyás király út 10.; cégjegyzékszá-
ma: 16 09 008324; adószáma: 13500397-2-16) adós fel-
számolását fõeljárásként 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.16-07-000444/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZINVA DEKOR Reklámszol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5141 Jásztelek,
Petõfi Sándor utca 22.; cégjegyzékszáma: 16 09 009337;
adószáma: 12892415-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3532 Miskolc, Andrássy u. 16. 3. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló

és Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000273/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CSACSA-FA Faipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság (7181 Tevel, Mucsi utca 65.; cég-
jegyzékszáma: 17 06 005425; adószáma: 21392054-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000271/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZSOLA-TEL Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7030 Paks,
Keskeny u. 21.; cégjegyzékszáma: 17 09 003847; adószá-
ma: 11961318-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000301/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BÁTBAU-TEAM Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7140 Bátaszék, Vendel utca 24.; cégjegyzékszáma:
17 09 005530; adószáma: 13648769-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
M+M-Bau Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000290/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) H-MEDENCE Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7144 Decs, Tabán út 15.; cégjegyzékszáma: 17 09 005754;
adószáma: 13190589-2-17) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
H-MEDENCE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1139 Budapest, Üteg u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000388/9. 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) KOM-FORT TÓNUS 2000 Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszp-
rém, Hérics u. 2. F ép.; cégjegyzékszáma: 19 09 505280;
adószáma: 11972095-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegy-
zékszáma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe:
8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000415/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CARLOMA 2005 Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8252 Balatonszepezd,
Mókus köz 1/A; cégjegyzékszáma: 19 09 507537; adó-
száma: 13264899-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FÕZELÉK 8 Vendéglátóipari Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Árvalányhaj utca 2.
8200 Veszprém, Budapest út 20–28.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Budai út 15. fszt. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1087 Budapest, Kerepesi
út 29/B VII. ép. II. em., cégjegyzékszáma: 01 09 162918.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000416/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SOMLÓ INVEST” Építõipari, Ke-
reskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (8256 Ábrahámhegy, Nyírfa utca 10.; cég-
jegyzékszáma: 19 09 509351; adószáma: 13908290-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-
kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G.
út 18–24. II. em., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020040/4. 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) TAR-KA-ÉP Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8825 Miháld, Béke u. 16.; cégjegy-
zékszáma: 20 06 037838; adószáma: 21808016-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020393/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SILVER FOX” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zala-
egerszeg, Felsõerdõ út 9.; cégjegyzékszáma: 20 09 061749;
adószáma: 11347493-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8960 Lenti, Ságvári E. u. 57.
8960 Lenti, Bánffy Miklós u. 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-07-020020/16. 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) ADVOKAR INVEST VAGYON-
KEZELÕ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (8856 Surd, Kanizsai út 45.; cégjegy-
zékszáma: 20 09 065300; adószáma: 12806298-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020314/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÁTRIUM-Göcsej Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zala-
egerszeg, Virág Benedek u. 21.; cégjegyzékszáma:
20 09 066269; adószáma: 12703803-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PHP Utazásszervezõ és -közvetítõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1193 Budapest, Víztorony u. 20.
1144 Budapest, Rákosfalva park 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I. 3.)
mint a SZÕKE & TRANS Nemzetközi Árufuvarozó,
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [11 09 009119]; 2840 Oroszlány, Szeptember 6.
u. 30.), adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyát:

– homlokzati állványrendszer, melynek becsértéke net-
tó 600 000 Ft.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyról információt és
tájékoztatást ad a felszámoló képviselõje, dr. Németh Nor-
bert a 450-0433-as telefonszámon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele 500 000 Ft-nak
(ötszázezer forintnak) megfelelõ bánatpénz befizetése, il-
letve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csa-

tolása. A bánatpénz befizetése 2008. április 16-ig történhet
a CSABAHOLDING Kft. bankszámlájára: CIB Bank Rt.
10700165-04411402-52000001. A bánatpénz a vételárba
beszámít, sikertelen pályázat esetén, 8 banki napon belül,
kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló bu-
dapesti székhelyére – CSABAHOLDING Kft., 1146 Bu-
dapest, Thököly út 59/A I. 3. – kérjük megküldeni, vagy
személyesen beadni munkanapokon 10 órától 13 óráig.
A borítékra írják rá: ,,Szõke és Trans Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. április 17.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázni kívánt va-
gyontárgy megjelölését, az ajánlattevõ nevét, címét, gaz-
dálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldá-
nyát másolatban, a nettó és bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik,
a fenti benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen idõ-
ponttól számított 5 munkanapon belül értesítést kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A szerzõdés megkötésének határideje: 2008. május 9.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-

zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.)
mint a Korzó 97 Építõipari, Kivitelezõ és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[13 09 076158]; 2030 Érd, Hivatalnok u. 22.) adós kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi vagyontárgyait:

1. Érd, belterület 19286/4/A/5. hrsz. alatt nyilvántar-
tott, természetben az Érd, Diósdi út 4. szám alatti, üzlet
megjelölésû, 35 m2 alapterületû, 1/1 tulajdoni hányadú in-
gatlan, amely becsértéke: nettó 11 000 000 Ft.

2. Érd, belterület 19286/4/B/7. hrsz. alatt nyilvántar-
tott, természetben az Érd, Diósdi út 4. szám alatti, üzlet
megjelölésû, természetben 26 m2 alapterületû 1/2 tulajdoni
hányadú ingatlan, amely becsértéke: nettó 150 000 Ft.
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A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti in-
gatlanokhoz hozzátartoznak a társasházi közös tulajdon-
ból az adott ingatlanra jutó társasházi közös tulajdonré-
szek is. Az 1. számú ingatlan vonatkozásában fennálló ko-
rábbi használati jog felmodásra került, és a felszámoló az
ingatlant bérleti joggal terhelten értékesíti.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyról információt és
tájékoztatást ad a felszámoló képviselõje, dr. Németh
Norbert a 450-0433-as telefonszámon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele az 1. ingatlan
vonatkozásában 300 000 Ft (háromszázezer forint), míg a
második ingatlan vonatkozásában 20 000 Ft-nak (húszezer
forintnak) megfelelõ bánatpénz befizetése, illetve az errõl
szóló igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. A bá-
natpénz befizetése 2008. április 16-ig történhet a
CSABAHOLDING Kft. bankszámlájára: CIB Bank Rt.
10700165-04411402-52000001. A bánatpénz a vételárba
beszámít, sikertelen pályázat esetén, 8 banki napon belül,
kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló bu-
dapesti székhelyére – CSABAHOLDING Kft. 1146 Buda-
pest, Thököly út 59/A I. 3. – kérjük megküldeni, vagy sze-
mélyesen beadni munkanapokon 10 órától 13 óráig. A bo-
rítékra írják rá: ,,Korzó 97. Kft f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. április 17.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázni kívánt ingat-
lan megjelölését, az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó
szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát má-
solatban, a nettó és bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatá-
rozását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét,
amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik,
a fenti benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen idõ-
ponttól számított 5 munkanapon belül értesítést kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A szerzõdés megkötésének határideje: 2008. május 9.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-

zatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly út 59/A I. 3.)
mint az Esztergály és Családja Piacszervezõ és Keres-
kedõ Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [13 09 087905];

2100 Gödöllõ, Incsõ, Erdészház hrsz. 6978/31.) adós kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
alábbi ingatlanát:

Gödöllõ belterület 6978/63. hrsz. alatt nyilvántartott,
természetben a 2100 Gödöllõ, Hun u. 3. szám alatti, kivett
lakóház és udvar megjelölésû, 996 m2 alapterületû ingat-
lan, amely becsértéke: nettó 45 000 000 Ft.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyról információt és
tájékoztatást ad dr. Németh Norbert felszámolóbiztos a
239-0560-as telefonszámon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele 800 000 Ft-nak
(nyolcszázezer forintnak) megfelelõ bánatpénz befizetése,
illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz történõ
csatolása. A bánatpénz befizetése 2008. április 16-ig tör-
ténhet a CSABAHOLDING Kft. bankszámlájára: CIB
Bank Rt. 10700165-04411402-52000001. A bánatpénz a
vételárba beszámít, sikertelen pályázat esetén, 8 banki na-
pon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló bu-
dapesti székhelyére – CSABAHOLDING Kft., 1146 Bu-
dapest, Thököly út 59/A I. 3. – kérjük megküldeni, vagy
személyesen beadni munkanapokon 10 órától 13 óráig.
A borítékra írják rá: ,,ESZTERGÁLY Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. április 17.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázni kívánt ingat-
lan megjelölését, az ajánlattevõ nevét, címét, gazdálkodó
szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, a
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát má-
solatban, a nettó és bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatá-
rozását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét,
amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében történik
a fenti benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen idõ-
ponttól számított 5 munkanapon belül értesítést kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A szerzõdés megkötésének határideje: 2008. május 9.
A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-

zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (Cg.: [01 09 712191]; székhely: 1064 Budapest, Rózsa
u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 514) a
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TIF-INVEST Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „f. a.” (Cg.: [19 09 506122]; székhely: 8183 Papkeszi,
Bajcsy-Zsilinszky u. 29.; adószáma: [11792312-2-19]),
Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk. 19-04-072052/6. szá-
mú, 2004. június 4-i keltû, 2004. július 5-én jogerõre emel-
kedett végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ alábbi vagyontárgyát:

– a papkeszi 116/1. hrsz. alatti 1455 m2 alapterületû,
„üzem és udvar és gazdasági épület” megnevezésû ingat-
lant, amely természetben, 8183 Papkeszi, Bajcsy-Zsilinsz-
ky u. 29. szám alatt található.

Irányár: 2 000 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani az EC-CONT Kft., 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 514 címére „TIF-INVEST 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: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
március 20.) számított 20. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan – idõpont-egyezte-
tést követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ
ingatlannal kapcsolatos további információ a felszá-
moló szervezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándor fel-
számolóbiztostól a 06 (30) 411-5426-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 adós bármely hitelezõje 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 pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-

tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A Cégfelügyelet Felszámoló, Végelszámoló, Vagyon-
rendezõ és Csõdkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 566915]; 6720
Szeged, Kölcsey u. 13. II. 7.) szegedi irodája mint az
ÉP-KER Építõ és Kereskedelmi Bt. „f. a.” (Cg.:
[06 06 000904]; 6800 Hódmezõvásárhely, Kutasi u. 28.;
felszámolóbiztos dr. Pócsi Etelka) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi ingatlanát
Hódmezõvásárhely 7836. hrsz.-ú 6424 m2 alapterületû

ingatlan, 5461/6420 tulajdoni hányadát.
A vételár: bruttó 5 000 000 Ft.
Bánatpénz az irányár 20%-a.
A felszámolóbiztos jelen hirdetmény útján hívja fel a fi-

gyelmét mindazon jogosultaknak, akiknek bármilyen vé-
teli, elõvásárlási, vagy elsõbbségi kielégítést élvezõ jogai
vannak, hogy ezen jogaikkal éljenek, és jelentsék be azt a
hirdetmény közzétételét követõ 15 napon belül.

A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló, 6720 Sze-
ged, Kölcsey u. 13. II. 8. sz. alatti irodájába kell benyújtani
a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008.
március 20.) követõ 15. nap 12 óráig.

A borítékot a pályázóra történõ utalás nélkül ÉP-KER
Bt. „f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pá-
lyázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban érte-
sít. A pályázat eredményének nyilvános kihirdetése a köz-
zétételt követõ 25. napon 15 órakor történik meg a felszá-
moló Szeged, Kölcsey u. 13. sz. alatti irodájában.

A nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpénzen
felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg készpénz-
ben köteles megfizetni.

Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdekelteket a felszámoló értesíti.

A bánatpénzt az „ÉP-KER Bt. f. a. bánatpénz” megjelö-
léssel a felszámoló szegedi irodájának pénztárába kell be-
fizetni.

A befizetést a pályázónak igazolni kell, a pályázat be-
nyújtásakor.

A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételár-
ba beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése
nem követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bá-
natpénz visszautalásra kerül.
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Nem jár vissza a bánatpénzt, ha az ajánlattevõ az ajánla-
tot az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. Az aján-
lati kötöttség a benyújtási határidõtõl számított 15. nap.

További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
jogtanácsostól szerezhetõk be a 06 (62) 541-220-as tele-
fonszámon.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. 3.)
mint a HELIUS Termelõ, Feldolgozó és Kereske-
delmi Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 071287]; 4456 Tiszadob,
Táncsics M. u. 15.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíró-
ság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alá került társaság
tulajdonában álló alábbi ingatlanokat és ingóságokat:

Kenézlõ belterület, 113/4. helyrajzi szám alatt nyilván-
tartott, természetben Kenézlõ, Dózsa Gy. u. 21. szám alat-
ti, 9878 m2 területû, kivett gazdasági épület és udvar.

Kenézlõ belterület, 339. helyrajzi szám alatt nyilvántar-
tott, természetben Kenézlõ, Kárpát u. 12. szám alatti,
2433 m2 területû, kivett gazdasági épület és udvar.

Káposztasavanyításhoz használatos eszközök (vödrök,
hordók, tartályok, raklapok stb.).

Pályázati irányár: 11 500 000 Ft + áfa.
A meghirdetett ingatlanokat és ingóságokat a felszá-

moló kizárólag együtt kívánja értékesíteni.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 1 500 000 Ft bánatpénz megfizetése a felszámoló ál-

tal kezelt pénztárba.
– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, ered-

ménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részé-
re visszafizetésre kerül.

– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. március 20.) számított 15. na-
pon 12 óráig lehet leadni az ÁFI Felszámoló és Vagyonke-
zelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1. szám alatti
székhelyén.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: „HELIUS Kft. f. a. pályázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott bruttó
vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról,
hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelentében a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül
sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.

A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilvánít-
hatja, és új pályázatot hirdethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vétel-
árak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, ide-
jérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos, 1991. évi IL. törvény alapján
felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gya-
korlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló szán-
dékukat, a pályázatok benyújtási határidejéig írásban beje-
lenteni szíveskedjenek.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Kántor
Zoltán felszámolóbiztos, munkanapokon 9 és 11 óra kö-
zött a 302-3420-as telefonszámon.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29.), mint a
DÉLI ÚTÉPÍTÕ Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.:
[03 09 106187]; 6500 Baja, Bokodi u. 62.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát:
A 277. hrsz.-ú, Dunafalva belterületén elhelyezkedõ

„kivett beépítetlen terület” elnevezésû, 5298 m2 földterü-
letû ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Irányár: 500 000 Ft + áfa (ötszázezer forint + áfa).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és el-

fogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-

lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesíté-
sét, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a vagyoncsoportra

vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új
pályázat kiírásáról döntsön,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyil-
vános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonatko-
zó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
taknak a figyelembevételével.
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Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban „DÉLI ÚTÉPÍTÕ” jeligével a KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecske-
mét, Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek ha-
tárideje:

2008. április 8. (kedd) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. április 10. (csütörtök)
10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszá-
moló cég kecskeméti fióktelepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a bánatpénz befizeté-
se mellett kizárólagosan ezen a helyszínen és idõpontban
gyakorolhatják.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél
[tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgy helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29.), mint az
L.K.I. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „f. a.” (Cg.: [03 09 112640]; 6320 Solt,
Tamási Á. u. 24–26.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyontárgyait az alábbi
csoportosításban:

A) „Gépsorok” vagyoncsoport, mely az alábbi vagyon-
elemekbõl tevõdik össze:

1. RODA CE93 típusú almaválogató gépsor
2. SORMA SWP, MORE típusú gyümölcsosztályozó

gépsor
A vagyoncsoport irányára: 10 000 000 Ft + áfa (tízmil-

lió forint + áfa).
B) „Ingóságok” vagyoncsoport (mûszaki eszközök, be-

rendezések)
A vagyoncsoport irányára: 2 250 000 Ft + áfa (kettõmil-

lió-ötszázezer forint + áfa).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és el-

fogadása.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesíté-
sét, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a vagyoncsoportra

vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új
pályázat kiírásáról döntsön,

– elõnybe részesítse azon pályázó ajánlatát, aki mind-
két vagyoncsoportra vonatkozóan nyújt be érvényes aján-
latot,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyil-
vános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonatko-
zó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
taknak a figyelembevételével.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban „LKI” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ
Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét, Szövet-
ség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határideje:

2008. április 8. (kedd) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges lici-
tálásra, a döntés kihirdetésére 2008. április 10. (csütör-
tök) 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a
felszámoló cég kecskeméti fióktelepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a bánatpénz befizeté-
se mellett kizárólagosan ezen a helyszínen és idõpontban
gyakorolhatják.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél
[tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgy helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29.), mint a
TÖRÕCSIK és Társa Kereskedelmi Építõ és Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [13 09 063161];
2360 Gyál, Szt. István u. 23.) vagyonrendezõje,

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyontárgyait:
Az 571. hrsz.-ú, Gyál belterület Széchenyi u. 2. szám

alatt elhelyezkedõ „Kivett áruház” megnevezésû, 819 m2

alapterületû ingatlan 485/2000 tulajdoni hányada (a kiala-

2008/13. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1887



kult használati viszonyoknak megfelelõen), melyen bérlõk
2041-ig tartó bérleti joggal rendelkeznek.

Irányár: 3 000 000 Ft (hárommillió forint).
Az 571. hrsz.-ú, Gyál belterület Széchenyi u. 2. szám

alatt elhelyezkedõ „Kivett áruház” megnevezésû, 819 m2

alapterületû ingatlan 243/2000 tulajdoni hányada (a kiala-
kult használati viszonyoknak megfelelõen), melyen bérlõk
2041-ig tartó bérleti joggal rendelkeznek.

Irányár: 1 500 000 Ft (egymillió-ötszázezer forint).
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– Pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és el-

fogadása.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-

lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesíté-
sét, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a vagyoncsoportra

vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítása, s új
pályázat kiírásáról döntsön,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyil-
vános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonatko-
zó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
taknak a figyelembevételével.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban „TÖRÕCSIK és Társa” jeligével a KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000
Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, mely-
nek határideje:

2008. április 8. (kedd) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. április 10. (csütörtök)
10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a vagyon-
rendezõ cég kecskeméti fióktelepének irodája. Az elõvá-
sárlásra jogosultak e jogukat a bánatpénz befizetése mel-
lett kizárólagosan az eredményhirdetés helyszínén és idõ-
pontjában gyakorolhatják.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a vagyonrendezõ
cégnél [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján az ingatlanok helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

A FACTOR Kft. (Cg.: [01 09 269929]; 1031 Budapest,
Kazal u. 65.) mint az EURO 2005 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [08 09 013539]; 9400 Sopron,
Paprét 5.) felszámolója Filip György felszámolóbiztos

pályázati úton

meghirdeti az adós szervezet alapító tagjaival szembeni,
jogerõs fizetési meghagyásokon alapuló követeléseit.

1. Krepli Árpád (9700 Szombathely, Szegedi György-
né u. 19.) kötelezettel szembeni, be nem fizetett jegyzett
tõke jogcímén fennálló 765 000 Ft tõkeösszegû követelé-
sét és ennek járulékait. Irányár: 765 000 Ft.

2. Baranyai Sándor (9700 Szombathely, Stromfeld
u. 3.) kötelezettel szembeni, be nem fizetett jegyzett tõke
jogcímén fennálló 735 000 Ft tõkeösszegû követelését és
ennek járulékait. Irányár: 735 000 Ft.

Pályázati részvételi feltételek:
– a pályázati kiírásban szereplõ bruttó irányár

10%-ának bánatpénzként történõ befizetése a felszámoló
MKB Rt.-nél vezetett – elkülönített – bankszámlájára:
10300002-20362559-70073285, FACTOR Kft. nevére,
hivatkozással az EURO 2005 Kft. „f. a.”-ra, a pályázat be-
adásának határidejéig beérkezõen és ennek igazolása a pá-
lyázati anyagban,

– a pályázatnak tartalmaznia kell a vételár összegét, va-
lamint a fizetési mód és a fizetési határidõ egyértelmû
megjelölését,

– nyilatkozatot arról, hogy pályázó ajánlatát a benyúj-
tási határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatot zárt borítékban „EURO 2005 Kft. f. a. PÁ-
LYÁZAT” megjelöléssel, írásban, személyesen vagy pos-
tai úton kell eljuttatni a felszámoló címére: Budapest XIV.,
Besnyõi u. 13. 9–15 óráig, vagy postacímére: 1576 Buda-
pest, Pf. 52.

A pályázat benyújtásának határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2008. március 20.) követõ 15. nap
15 óráig beérkezõen.

Személyesen történõ beadásról a felszámoló átvételi el-
ismervényt ad ki.

A pályázat bontása a beérkezést követõ 10 napon belül,
közjegyzõ jelenlétében történik.

A felszámoló a közjegyzõi bontást követõen 10 napon
belül értékeli a pályázatokat és az értékelés eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti.

A közel azonos pályázatokat benyújtók között nyilvá-
nos ártárgyalást folytat a felszámoló, fenntartva azon jo-
gát, hogy nem megfelelõ pályázatok esetén a pályázatot
eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befi-
zetett bánatpénz összegét az eredmény kihirdetését követõ
8 napon belül visszautalja.

A bánatpénz nem kamatozik, de költség sem kerül fel-
számításra, a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra
kerül.
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Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat leadásának ha-
táridejéig jelenthetik be elõvásárlási szándékukat a
Cstv.-ben meghatározott módon és feltételekkel, jogosult-
ságuk igazolásával együtt.

Információ kapható Hegegy Annamária felszámolótól,
tel.: 06 (1) 252-3576.

A Decima Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 878016];
1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.) mint a Generál
Dobau Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[01 09 717840]; 1156 Budapest, Sárfû u. 7. fszt.) a Fõváro-
si Bíróság 16. Fpk. 01-06-006408. sz. határozatával kiren-
delt felszámolója (felszámolóbiztos: dr. Makó Péter)

nyilvános pályázat

útján értékesíti a Generál Dobau Kft. „f. a.” -nak a Gropius
Építõipari és Kereskedelmi Zrt.-vel (1118 Budapest,
Budaörsi út 64.) szembeni számlatartozáson alapuló
3 818 500 Ft összegû pénzkövetelését.

A követelés behajthatóságáért a felszámoló felelõsséget
nem vállal, a követelések kifejezetten bizonytalan követe-
lésként kerülnek értékesítésre. A kötelezett a követeléssel
szemben garanciális hibák miatt viszontkövetelést jelen-
tett be. A követelés névértékét a pályázat kiírója
1 000 000 Ft összegben határozza meg. A követelésre az
pályázhat, aki 300 000 Ft pályázati biztosítékot legkésõbb
a pályázatok benyújtására meghatározott határidõn belül a
felszámoló Erste Banknál vezetett, 11640002-07984101-
40000006 sz. letéti számlán elhelyezi és ezt igazolja.
A biztosíték összege a vételárba beszámít, sikertelen pá-
lyázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen vissza-
utalásra kerül.

Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter jogi képviselõvel, tel.:
06 (46) 508-391.

A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóve-
vénnyel a következõ címre kérjük eljuttatni: Decima
Felszámoló Kft., 3501 Miskolc, Pf. 540, „Generál
Dobau Követelés pályázat”.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén a hatályos cégkivonatot,
a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.

A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határ-
ideje jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
(2008. március 20.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontásá-
ra a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül, közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõ-
könyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bár-
mely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A vevõ eredményes pályázat esetén köteles a teljes vétel-

árat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára
teljesíteni.

A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályáza-
tot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos ér-
tékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint az ERIBERT Kereske-
delmi Bt. „f. a.” (Cg.: [09 09 001983]; 4287 Vámospércs,
Kossuth u. 6.) felszámolója Buga Tamás Imre felszámoló-
biztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó társaság alábbi va-
gyonát:

– 3919 pár lábbeli, melyek egyben kerülnek értékesí-
tésre.

Irányár: 1 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyoncsoport értékének 10%-át bánatpénzként

kell befizetni a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett
10403428-34211339-70070000 számú számlára „ERI-
BERT 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.

– A pályázatban vállalni kell 60 nap ajánlati kötött-
séget.

– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, a számla megküldé-

sét követõen, átutalással.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa,
– megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés)

ajánlattevõkkel nyílt ártárgyalást folytasson.
A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre

kell eljuttatni, zárt borítékban

2008. április 11-én 10 óráig:

KELET-HOLDING Zrt., 4002 Debrecen, Pf. 213 vagy
4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: „ERIBERT 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 a Ptk. szabá-
lyai szerint történik.
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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. Megte-
kintés: elõzetes egyeztetés után.

A pályázattal kapcsolatban további információt lehet
kérni Buga Tamás Imre felszámolóbiztostól a 06 (52)
437-324-es, a 06 (1) 315-1250-es telefonszámokon, vala-
mint a bugatamas@keletholding.hu e-mail-címen.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a KONTRA-LABOR Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 701255]; 1085 Budapest,
Gyulai P. u. 12.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ vagyontárgyakat
a következõk szerint.

1. Szentendrei, 7862/26. hrsz.-ú, 2365 m2 belterületi
(névtelen utca), 1/1 tulajdont képezõ ingatlan. Az ingat-
lan-nyilvántartás szerint kivett, beépítetlen terület. Az in-
gatlan Szentendre, Felsõ-Boldogtanya elnevezésû részén
helyezkedik el, jelenleg beépítetlen, kerítetlen.

Irányár: 42 millió forint + áfa.
Bánatpénz, melynek befizetése feltétele a pályázaton

való részvételnek 5 000 000 Ft (ötmillió forint), melyet a
pályázat helyszínén készpénzben lehet befizetni a pályázat
leadásával egy idõben.

2. Szentendrei, 7862/27. hrsz.-ú, 2090 m2 belterületi,
1/1 tulajdont képezõ ingatlan. Az ingatlan-nyilvántartás
szerint kivett, beépítetlen terület. Az ingatlan Szentendre,
Felsõ-Boldogtanya elnevezésû részén helyezkedik el, je-
lenleg beépítetlen, kerítetlen.

Irányár: 37 millió forint + áfa.
Bánatpénz, melynek befizetése feltétele a pályázaton

való részvételnek 5 000 000 Ft (ötmillió forint), melyet a
pályázat helyszínén készpénzben lehet befizetni a pályázat
leadásával egy idõben.

3. Szentendrei, 7862/52. hrsz.-ú, 1480 m2 belterületi
(névtelen utca), 1/1 tulajdont képezõ ingatlan. Az ingat-
lan-nyilvántartás szerint kivett, beépítetlen terület. Az in-
gatlan Szentendre, Felsõ-Boldogtanya elnevezésû részén
helyezkedik el, jelenleg beépítetlen, kerítetlen.

Irányár: 27 millió forint + áfa.
Bánatpénz, melynek befizetése feltétele a pályázaton

való részvételnek 5 000 000 Ft (ötmillió forint), melyet a
pályázat helyszínén készpénzben lehet befizetni a pályázat
leadásával egy idõben.

4. Szentendrei, 7862/65. hrsz.-ú, 1694 m2 belterületi
(ismeretlen utca), 1/1 tulajdont képezõ ingatlan. Az ingat-
lan-nyilvántartás szerint kivett, beépítetlen terület. Az in-

gatlan Szentendre, Felsõ-Boldogtanya elnevezésû részén
helyezkedik el, jelenleg beépítetlen, kerítetlen.

Irányár: 31 millió forint + áfa.
Bánatpénz, melynek befizetése feltétele a pályázaton

való részvételnek 5 000 000 Ft (ötmillió forint), melyet a
pályázat helyszínén készpénzben lehet befizetni a pályázat
leadásával egy idõben.

Az 1–4. sorszám alatti ingatlanok mindegyikén – külön-
bözõ nagyságú – szennyvízcsatorna-átvezetési szolgalmi
jog került bejegyzésre a Duna-menti Regionális Vízmû Rt.
javára, továbbá mindegyik ingatlan a Dunára nézõ kilátás-
sal rendelkezik.

A pályázat lebonyolítására a 2007. január 1-jétõl ha-
tályba lépett, a csõdeljárásról és a felszámolási eljárás-
ról szóló, többször – lényegesen a 2006. évi VI. tör-
vénnyel is – módosított és kiegészített 1991. évi IL. tör-
vény (mód. Cstv.) elõírásai vonatkoznak. Az elõvásár-
lásra jogosultak a jogukat a pályázat keretében gyako-
rolhatják.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanok megtekinthetõek a fel-
számolóbiztossal [Hargitai Attila, telefon: 06 (1) 343-5835;
06 (30) 343-5835] elõre egyeztetett idõpontban.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a következõ címre: DR. FELSÕ Vállalkozás-
szervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob
u. 52. II. 9.;

2008. április 8-án 11 óra 30 percig

beérkezetten „KONTRA-LABOR Kft. f. a.” megjelö-
léssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 3 hónapnál nem ré-

gebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat, vagyoncsopor-

tot az áfamentes vételi ár egyértelmû megjelölésével,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2008. április 8-án 11 óra 45 perc-

kor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a felszámoló székhe-
lyén.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat foly-

tasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásá-

ban legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályá-
zók között ártárgyalás alapján döntsön.

Az árversenyre a bontást követõen, 2008. április 15-én
10 órakor kerülhet sor a felszámoló székhelyén.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
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ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés hely-
színén és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2008. április 15-én 11 órakor a fel-
számoló székhelyén.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba-
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft. (Cg.:
[01 09 079347]; székhelye: 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.; a továbbiakban: kiíró) mint a KÁNTOR Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [13 09 079293]; székhelye: 2310 Szigetszentmiklós,
Gárdonyi u. 11.; felszámolóbiztos: Somogyi Szabolcs) a
Pest Megyei Bíróság 11. Fpk. 13-07-001843/6. számú, a
Cégközlönyben 2008. január 11-én (Cégközlöny 2008. évi
4. száma) közzétett végzése alapján kijelölt felszámolója,
az 1991. évi XXVII. törvénnyel módosított, a csõdeljárás-
ról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló
1991. évi IL. tv. (a továbbiakban Cstv.) 49. § (1) bekezdé-
se, valamint 49/A. §-a alapján 1/2008. számú

nyilvános pályázati felhívást

tesz közzé a KÁNTOR Kft. „f. a.” (a továbbiakban: eladó)
tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyak értékesítése érde-
kében:

1. A Körzeti Földhivatal Ráckeve által Szigetszentmik-
lós zártkert 8620/2. hrsz. alatt felvett, kivett tároló (nyílt-
színû) megjelölésû, 1390 m2 alapterületû ingatlan. Az in-
gatlan irányára 62 500 000 Ft + 12 500 000 Ft áfa, mind-
összesen bruttó 75 000 000 Ft (hetvenötmillió forint).

2. A Körzeti Földhivatal Ráckeve átlal Szigetszentmik-
lós zártkert 8620/1. hrsz. alatt felvett, kivett tároló (nyílt-
színû) megjelölésû, 1390 m2 alapterületû ingatlan. Az in-
gatlan irányára 54 500 000 Ft + 10 900 000 Ft áfa, mind-
összesen bruttó 65 400 000 Ft (hatvanötmillió-négyszáz-
ezer forint).

Ajánlatot benyújtani valamennyi vagyontárgyra együt-
tesen, több vagyontárgyra együttesen, illetõleg valamely
vagyontárgyra lehet.

A jelen ajánlattételi felhívás terjedelmi korlátaira tekin-
tettel a kiíró a meghirdetett ingatlanok leírását és jogi hely-
zetét, valamint az ajánlattétel és értékelés feltételeit a tájé-
koztatóban közli, amely a REORG Kft. székhelyén (1116
Budapest, Hengermalom út 1.; Somogyi Szabolcs) munka-
napokon 9–15 óra között díjtalanul megtekinthetõ, továb-
bá megvásárolható. A tájékoztató vételára 20 000 Ft + áfa.

A vagyontárgyak elõre egyeztetett idõpontban megte-
kinthetõk. Az idõpontot elõre egyeztetni kell a REORG
Kft. székhelyén [tel.: 06 (1) 206-1525, Somogyi Szabolcs

felszámolóbiztos]. A megtekintésre, illetõleg a pályázattal
kapcsolatos egyéb információ szolgáltatására a kiíró mun-
kanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre.

A vagyontárgyakra ajánlatot olyan tulajdonszerzési ké-
pességgel rendelkezõ természetes személyek, illetve jog-
képességgel rendelkezõ gazdasági társaságok és egyéb
szervezetek (továbbiakban: ajánlattevõ) tehetnek, akik a
tájékoztatót megvásárolták. Az eladóval szembeni hitele-
zõi követelések vételárba történõ beszámítására nincs
lehetõség.

Az ajánlatokat

2008. április 7-én 9 és 10 óra között

lehet személyesen benyújtani a REORG Kft. székhelyén
(1116 Budapest, Hengermalom út 1.). A fenti határidõt kö-
vetõen érkezett ajánlatok pályázati elbírálására nem kerül
sor. Az ajánlatokat zárt, (cég)jelzés nélküli borítékban, a
vagyontárgyakra vonatkozó „KÁNTOR Kft. f. a. 1/2008.
ajánlat” megjelöléssel kérjük eljuttatni.

Az ajánlattevõnek az ajánlat tárgyát képezõ vagyon-
tárgy(ak) bruttó irányára 10%-ának megfelelõ összegû
ajánlati biztosítékot (forintban), átutalással „KÁNTOR
Kft. f. a. – 1/2008. pályázat – ajánlati biztosíték” közle-
ménnyel a Dr. Rabóczki Gábor Ügyvédi Iroda OTP Bank
Rt.-nél vezetett 11713005-20388553 számú számláján le-
tétbe kell helyeznie oly módon, hogy az összeg legkésõbb
2008. április 4-ével jóváírásra kerüljön.

Az ajánlatokat a kiíró bizalmasan kezeli, azok bontása
2008. április 7-én 10 órakor, közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, továbbá azokat a kiíró csak az ajánlattevõ hozzájárulá-
sa esetén hozza nyilvánosságra.

A beérkezett ajánlatokat a kiíró értékeli, és vevõkijelö-
lés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. Ajánlat egy va-
gyontárgyra, több vagyontárgyra, vagy valamennyi va-
gyontárgyra együttesen is benyújtható. A kiíró az adott va-
gyontárgy tekintetében azt az ajánlatot minõsíti elõnyö-
sebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv.
49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelõ, azonos
értékû (a bruttó vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) ajánlat esetén 2008. április 7-én 11 órakor
a kiíró székhelyén (1116 Budapest, Hengermalom út 1.)
ártárgyalásra kerül sor. Az elõvásárlásra jogosultak elõvá-
sárlási jogukat a pályázatbontást követõen (az ártárgyalás
idõpontjában) a helyszínen, illetve az ártárgyaláson törté-
nõ személyes megjelenés alkalmával tett nyilatkozattal és
az elõvásárlási jogosultság igazolásával gyakorolhatják.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ártárgyalást,
pályázatot annak sikertelensége esetén bármelyik szaka-
szában, bármely vagyontárgy tekintetében eredménytelen-
nek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcímen sem a kiíróval,
sem annak felszámolójával szemben semmilyen jogcímen
igény nem érvényesíthetõ.
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Az Apport Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[18 09 000366]; 9700 Szombathely, Engels u. 34.) mint az
L-STAR Termelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [18 09 103830]; 9796 Horvátlövõ, Petõfi u. 26.) Vas
Megyei Bíróság Fpk. 69/2004/4. számú végzésében kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet alábbi in-
gatlanát.

Munkásszálló, udvar, gazdasági épület (Horvátlövõ,
Petõfi u. 26.), terület 17 074 m2, hrsz.: 82/1.

Munkásszálló: egyemeletes, hasznos alapterülete:
834,23 m2.

Gazdasági épület: földszintes, hasznos alapterülete:
210 m2.

Irányár: 30 000 000 Ft, amely a külön felszámítandó
forgalmi adót nem tartalmazza.

A pályázaton való részvétel feltétele az áfás irányár
10%-ának mint bánatpénznek a befizetése – legkésõbb a
pályázat benyújtásának napjáig – a felszámolás alatt álló
szervezet 12094507-00123277-00100003 számú bank-
számlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (vagy vállalko-
zói igazolvány másolatát), a bánatpénz befizetésének iga-
zolását, a megajánlott vételár összegét, a vételár megfize-
tésének pályázó által vállalt határidejét.

A pályázónak nyilatkoznia kell a jelen hirdetményben
foglalt pályázati feltételek vállalásáról.

A pályázati kiírás a felszámoló székhelyén, valamint a
www.apport.hu honlapon megtekinthetõ.

A vételár megfizetésénél hitelezõi igény beszámítására
nincs lehetõség.

A pályázatokat

2008. április 4-én déli 12 óráig

kell a felszámoló székhelyén, zárt borítékban benyújtani.
A pályázat postai úton is benyújtható, de a pályázó felelõs-
sége, hogy az a fenti határidõig megérkezzék. A zárt borí-
tékra kérjük ráírni: „L-STAR Kft. f. a. pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.
Ajánlati kötöttség a pályázat benyújtását követõ 40 napig
áll fenn.

A felszámoló fenntartja a jogát arra, hogy kedvezõtlen
ajánlat esetén indoklás nélkül érvénytelennek nyilvánítsa a
pályázatot.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között ártárgyalás megtartására kerül sor, amely-

nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló értesíti az arra jogosultakat, hogy elõvá-
sárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül
élhetnek.

Az ingatlan – idõpont-egyeztetést követõen – megte-
kinthetõ.

Bõvebb felvilágosítás Hafner Miklósné felszámolótól a
székhelyen [9700 Szombathely, Engels u. 34., telefon/fax:
06 (94) 508-219, 06 (94) 316-750, e-mail: apport@t-on-
line.hu] kérhetõ.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (cégjegyzékszáma: [01 10 043926]; 1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek) mint az
ETERCEM Építõanyagipari Kft. „f. a.” (cégjegyzék-
száma: [10 09 022727]; 3024 Selyp, 435. hrsz.; adószáma:
[12104534-2-10]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit:
1. Zagyvaszántó belterület, 435. hrsz.
Mûvelési ágból kivett 1 ha 8129 m2 területû üzem.
2. Lõrinci belterület, 1. hrsz.
Mûvelési ágból kivett 5 ha 2589 m2 területû.
Az 1., 2. tételszámú ingatlanok együttes irányára:

48 000 E Ft + áfa.
Bánatpénz: az irányár 10%-a.
Pályázni a megvételre felkínált vagyonelemekre együt-

tesen lehet.
A pályázaton történõ részvétel feltétele a bánatpénz

megfizetése az ETERCEM Kft. „f. a.” K & H Bank Rt.-nél
vezetett 10200421-35240039 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 pályázó átvállalja a Közép-Duna-Völgyi Kör-
nyezetvédelmi Felügyelõség által a telepekre a KF:
8038-6/2004. számú határozatban kötelezett környezeti
károk mentesítését, elhárítását (azbesztmentesítés, veszé-
lyes hulladék kezelése, pakuratartályok).
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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 „Etercem” jeligével a MÁTRAHOLDING Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, gyöngyösi irodájába (3200
Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni

2008. április 7-én 13 óráig.

A pályázatok bontására 2008. április 7-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.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u. 114–116.)
mint a FERBAU-SZER Vasipari, Építõ és Kereskedel-
mi Kft. „f. a.” (Cg.: [16 09 002997]; 5340 Kunhegyes,
Kossuth u. 144.; adószám: [11269238-2-16]; felszámoló-
biztos: Pálfiné Titl Anett) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti:
Kunhegyes belterület, hrsz. 614. kivett telephely meg-

nevezésû ingatlant. (1/1 tulajdoni hányad, 2617 m2 kivett
telephely, Kunhegyes, Kossuth u. 144.).

Irányár: 9 200 000 Ft.
Készletek (vas-mûszaki árukészlet).
Irányár: 300 000 Ft.
Az irányárak áfa nélkül értendõk.
A meghirdetett ingatlanok és ingóságok az áfa tv. 142. §

hatálya alá tartoznak.
A pályázat lebonyolítására a 2000. évi CXXXVII. tör-

vénnyel módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõ-
írásai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:

– A megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó irányára
5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
a felszámoló szervezet MKB-nál vezetett 10300002-
25905074-70073285 számú elkülönített bankszámlájára,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot. A pályázatok elbírálása során elõnyben ré-
szesítjük azt a pályázót, aki a vagyon nagyobb egységére
nyújt be ajánlatot.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkár-
ságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban „FER-
BAU-SZER PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos,
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell
benyújtani, melynek határideje:

2008. április 4. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
április 4-én 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti iro-
dája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következkõ tele-
fonszámon: Pálfiné Titl Anett, 06 (76) 486-606.

A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635]; 2890 Tata,
Ady E. u. 67.) mint a WANNER és Társa Export-
Import Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[11 09 003948]; 2921 Komárom, Vörösmarty út 1.) felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi eszkö-
zöket:
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Ingatlanok:
Hrsz.: 0179/2., 0179/3.
Ingatlan címe: Bábolna külterület, Darányi-telep.
Megnevezése: kivett gazdasági épület és udvar.
Terület: 17 820 m2, 37 005 m2.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Irányár: 54 000 000 Ft + áfa.
A két ingatlan együtt kerül értékesítésre.
A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló

székhelyére – Delta Nova Kft., 2891 Tata, Pf. 74 – kérjük
beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: „WANNER és Társa Kft. f. a.
pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. április 7.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályáza-
tok nyilvános értékelése, a nyilvános értékesítés idõpontja
és helye: 2008. április 11. délután 13 óra, a felszámoló
Tata, Ady Endre u. 67. szám alatti irodájában.

Azonos, vagy a legjobb és még elfogadható ajánlati ár-
tól 10%-on belüli sávban árat ajánlók között nyilvános ár-
tárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást
megelõzõen az érintettekkel a felszámoló ismerteti.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatáro-
zását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidõt.

– A pályázó köteles az ajánlott vételár 10%-át a
Delta Nova Kft. 10300002-46529499-00003285 számú
számlájára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként
befizetni és a befizetés igazolását a pályázathoz mellé-
kelni. Az eredménytelenül pályázó részére, illetve ér-
vénytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a
pályázatok értékelését követõen 8 napon belül vissza-
utalja.

A szerzõdéskötéssel kapcsolatos költségek a nyertes pá-
lyázót terhelik, a szerzõdést a felszámoló készítteti el.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilat-
kozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályáza-
tok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, il-
letve a pályázati kiírást visszavonja.

A pályázatról további felvilágosítás Lázár Sándor fel-
számolótól kérhetõ, telefonszám: 06 (34) 487-724.

A KURÁTOR-FELSZÁMOLÓ Kft. (Cg.:
[01 09 726061]; 1035 Budapest, Kórház u. 29. I. 3.) mint a
FAGYAGRO Kereskedelmi és Mezõgazdasági Kft.
„f. a.” (Cg.: [03 09 111258]; 6080 Szabadszállás, Mátyás
király tér 1.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonelemeit csak és
kizárólag együttesen.

I. Az 597/16. hrsz.-ú belterületi ingatlan 1/2 tulajdoni
hányada, amely természetben Kunadacs nevû településen
helyezkedik el.

A „kivett magtár, szénatároló, udvar” megnevezésû in-
gatlan területe 2783 m2. Az adásvétel keretében a földterü-
let és a rajta lévõ felépítmények kerülnek értékesítésre.

Irányár: 4 000 000 Ft (négymillió forint).
II. Egyéb eszközök (gép, berendezés stb.).
Irányár: 3 600 000 Ft + áfa (hárommillió-hatszázezer fo-

rint + áfa).
Mindösszesen (I.–II.): 7 600 000 Ft (hétmillió-hatszáz-

ezer forint) + áfa.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyoncsoport irányára

5%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése, jóváírása.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
– A pályázati tájékoztatóban foglaltak megismerése és

elfogadása.
A pályázati tájékozatató a felszámoló fióktelepének tit-

kárságán (6000 Kecskemét, Szövetség tér 1. II. 14.),
munkanapokon 9–14 óra között megtekinthetõ, illetve át-
vehetõ.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyon nevesíté-
sét, az ajánlott áfamentes vételárat, s a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában az adott vagyonra vo-

natkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, s új pá-
lyázat kiírásáról döntsön,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között nyil-
vános ártárgyalás keretében döntsön, az eljárásra vonatko-
zó 1991. évi IL. törvény 49/A. § (4) bekezdésében foglal-
tak alapján.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban, zárt borí-
tékban ,,FAGYAGRO” jeligével a KURÁTOR-FELSZÁ-
MOLÓ Kft. fióktelepének titkárságán (6000 Kecskemét,
Szövetség tér 1. II. 14.) kell benyújtani, melynek határ-
ideje:

2008. április 7-én (hétfõ) 12 óra.

A pályázatok bontására és elõminõsítésére közjegyzõ
jelenlétében kerül sor.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges licitá-
lásra, a döntés kihirdetésére 2008. április 9-én (szerda)
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9 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a felszámoló
cég kecskeméti fióktelepének irodája.

Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény)
49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az elõ-
vásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és hely-
színen gyakorolhatják kizárólagosan a bánatpénz befizeté-
se mellett.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–14 óra között a felszámoló cégnél,
Deák Rókus felszámolóbiztostól [tel.: 06 (76) 497-667].

Elõzetes egyeztetés alapján a vagyontárgyak helyszíni
megtekintését biztosítjuk.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A Security House Export B.V. Magyarországi Köz-
vetlen Kereskedelmi Képviselete (Cg.: [01 12 073297];
székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 39–49.)
– névváltozást követõen: Honeywell Security Nederland
B.V. Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képvise-
lete – alapítója elhatározta a képviselet megszüntetését.

A megszüntetés idõpontja: 2008. február 14.
A képviselet felhívja esetleges hitelezõit, hogy követe-

léseiket az 1997. évi CXXXII. törvény 30. §-a alapján – a
jogalapra és az összegszerûségre is kiterjedõen – a keres-
kedelmi képviselet vezetõjénél (Major László 1048 Buda-
pest, Tófalva u. 5. 1/2.) a közlemény Cégközlönyben való
megjelenésétõl (2008. március 20.) számított 30 napon be-
lül jelentsék be.

A TOP Testeinkäufe, Organisation und Personalservice
GmbH (székhely: G-Braun-Straße 14, D-76187 Karlsruhe,
Németország), mint a TOP Testeinkäufe, Organisation

und Personalservice GmbH Magyarországi Közvetlen
Kereskedelmi Képviseletének (Cg.: [01 12 073812];
székhely: 1038 Budapest, Zsirai Miklós u. 8. X. 29.; „ke-
reskedelmi képviselet”) alapítója 2008. február 13-án kelt
határozatában a kereskedelmi képviselet megszüntetésérõl
határozott.

A kereskedelmi képviselet felhívja esetleges hitelezõit,
hogy a hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl
(2008. március 20.) számított harmincnapos jogvesztõ ha-
táridõn belül jogosultak igényeiket a kereskedelmi képvi-
selet felé bejelenteni. A kereskedelmi képviselet tájékoz-
tatja továbbá esetleges hitelezõit, hogy ki nem elégített kö-
veteléseikre vonatkozóan az Európai Tanács 2001/44. sz.
rendelete (a polgári és kereskedelmi ügyekre nézve a bíró-
sági joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásá-
ról, valamint a köztartozások behajtásáról, „Rendelet”) ér-
telmében követeléseiket, illetve a kereskedelmi képviselet
alapítójával szemben indított bírósági eljárásban hozott
határozatokat a Rendelet 39. cikkelye alapján a kereske-
delmi képviselet alapítója bejegyzésének államában, a Né-
metországi Szövetségi Köztársaságban, a „Landgericht”
Kamarájának elnökéhez, vagy a közjegyzõhöz benyújtott,
végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmükkel tudják ér-
vényesíteni.

A Fõvárosi Bíróság mint Cégbíróság elõtt bejegyzett
Otto Kühnen (Kommanditgesellschaft) Magyarországi
Fióktelepének (Cg.: [01 17 000085]; székhely: 1153
Budapest, Bocskai u. 187.) alapítója, az Otto Kühnen
Kommanditgesellschaft (A–1090 Wien, Liechtenstein-
strasse 63.) 2008. február 28-án elhatározta a magyaror-
szági fióktelep megszüntetését.

A társaság felhívja hitelezõit, hogy a hirdetmény Cég-
közlönyben való közzétételétõl (2008. március 20.) számí-
tott 30 napon belül követeléseiket az Otto Kühnen (Kom-
manditgesellschaft) Magyarországi Fióktelepének székhe-
lyén (1153 Budapest, Bocskai u. 187.) jelentsék be.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft + áfa �
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