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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
70/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete

a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos
célú és fenntartói normatíva alapján történõ

finanszírozásáról  szóló 50/2008. (III. 14.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény 153.  §-ának (1) be kez dé se 20. pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si, tu do má nyos célú
és fenn tar tói nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí ro zá sá ról
 szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let (a továb biak ban:

Ren de let) 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(1) A kép zé si tá mo ga tás a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek -
nek – az e ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 70/2008. (IV. 3.)
Korm. ren de let tel be ik ta tott –, e ren de let mel lék le té ben
rész le te zett szak ja i hoz, kép zé si te rü le te i hez tar to zó ál la -
mi lag tá mo ga tott szá mí tott hall ga tói lét szá ma és a mel lék -
let ben sze rep lõ kép zé si nor ma tí vák szor za tá val meg ál la pí -
tott tá mo ga tás össze ge.”

2.  §

A Ren de let ki egé szül e ren de let mellék letével.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 2008. áp ri lis 30-án ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 70/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

[Mel lék let az 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let hez]

Képzési és tudományos célú normatívák (E Ft/fõ/év)

Meg ne ve zés Kép zé si nor ma tí vák
Tudo -

mányos
 normatívákSza kok, kép zé si te rü le tek Dok to ri

Mester -
képzés

(MA, MSc)

Alap kép zés
(BA, BSc)

Osz tat lan Egye te mi Fõiskolai

or vos, fog or vos, ál lat or vos 813 813

gyógy sze rész 767 767

épí tész, épí tõ mû vész 507 507

jo gász 338 338

mes ter ta nár 683

mû vé sze ti, mû vé szet köz ve tí tõ 1040 585 767 767 560

egész ség ügyi 683 585 767 560

re pü lõ mér nö ki 585 585

ag rár 683 390 507 360

mû sza ki 683 390 507 360

ter mé szet tu do má nyi 683 390 507 360

in for ma ti kai 683 390 507 360

test kul tú ra 683 390 507 360

nem ze ti sé gi 683 390 507 360



Meg ne ve zés Kép zé si nor ma tí vák
Tudo -

mányos
 normatívákSza kok, kép zé si te rü le tek Dok to ri

Mester -
képzés

(MA, MSc)

Alap kép zés
(BA, BSc)

Osz tat lan Egye te mi Fõiskolai

gyógy pe da gó gia, kon duk tor 585 585 585

szo ci á lis, pszi cho ló gia 683 390 507 360

köz gaz da sá gi 455 260 260 220

jogi, igaz ga tá si 455 260 260 220

böl csész, tár sa da lom tu do má nyi 455 260 260 220

ta ní tó-óvó 260 260 220

hit éle ti 455 260 358 260 220

tel jes mun ka idõs ok ta tók 1400

szá mí tott ku ta tók 1400

mi nõ sí tett tel jes mun ka idõs ok ta tók 1900

fo ko za tot szer zet tek 1400

oda ítélt fo ko za tok 700

ál la mi lag tá mo ga tott dok to ran du szok

– tár sa da lom tu do má nyi, böl csész,
 mûvészeti

650 500

– ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki,
 mûvészeti DLA

975 900

fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók után járó ki egé szí tõ tá mo ga tás nor ma tí vá ja 120
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A Kormány
71/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete

a nyugellátások és a baleseti járadék
2008. évi évközi kiegészítõ emelésérõl

A Kor mány a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 
1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 62.  §-a
(7) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) 2008. má jus 1-jé tõl – 2008. ja nu ár 1-jei vissza me nõ -
le ges ha tállyal – 1,1 szá za lék kal kell emel ni a 2008. ja -
nuár 1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tott öreg sé gi
nyug dí jat (ide ért ve a bá nyász nyug dí jat, a kor en ged mé -
nyes nyug dí jat, az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta -
tók öreg sé gi nyug dí ját és a szol gá la ti nyug dí jat), a rok -
kant sá gi nyug dí jat, a bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jat, az

 özvegyi és a szü lõi nyug dí jat, az ár va el lá tást, va la mint a
bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá so kat.

(2) Ha egy sze mély ré szé re több nyug el lá tást fo lyó sí ta -
nak, ak kor a nyug el lá tá so kat kü lön-kü lön kell az (1) be -
kez dés sze rint emel ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rint kell emel ni a me zõ gaz -
da sá gi szö vet ke ze ti öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és öz ve -
gyi já ra dé kot, va la mint a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti
ta gok nö velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és
 özvegyi já ra dé kát is.

(4) Az eme lést a 2008. má jus havi el lá tás nak
a) a nem tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás,

b) az egyes sze mé lyes sza bad sá got kor lá to zó intéz -
kedésekkel, va la mint a sem mis sé nyil vá ní tott el íté lés sel
össze füg gés ben járó eme lés, to váb bá a nem ze ti helyt ál lá -
sért járó pót lék,

c) az egyes nyug dí jak fe lül vizs gá la tá ról, il le tõ leg
egyes nyug díj-ki egé szí té sek meg szün te té sé rõl  szóló
1991. évi XII. tör vény alap ján meg szün te tett nyugdíj-
 kiegészítés he lyé be lépõ pót lék

nél kü li össze gé re kell vég re haj ta ni.



2.  §

Az öz ve gyi és a szü lõi nyug díj meg osz tá sa ese tén a
 jogosultakat a fo lyó sí tott nyug díj rész ala pul vé te lé vel
meg ál la pí tott eme lés il le ti meg.

3.  §

Szo ci ál po li ti kai (szo ci á lis biz ton sá gi) egyez mény alap -
ján meg ál la pí tott nyug el lá tás ból a ma gyar jog sza bá lyok
sze rint el is mert szol gá la ti idõ tar ta má nak meg fe le lõ – a
ma gyar szer zõ dõ fe let ter he lõ – ará nyos részt kell az 1.  §
sze rint emel ni.

4.  §

(1) Azt az öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug dí jat, ame lyet 2007. de cem ber 31-ét köve tõen át me -
ne ti já ra dék, rend sze res szo ci á lis já ra dék vagy bal ese ti
 járadék meg szû né sét kö ve tõ nap tól ál la pí tot tak meg, a
meg szün te tett el lá tás meg ál la pí tá sá nak idõ pont ját ala pul
véve kell az 1.  §-ban fog lal tak sze rint emel ni. Ezt az emelt
nyug el lá tást ala pul véve kell a hoz zá tar to zói, bal ese ti hoz -
zá tar to zói nyug el lá tá so kat is meg ál la pí ta ni.

(2) Több nyug el lá tás ra való jo go sult sá got érin tõ vál -
tozás ese tén a vál to zás idõ pont já tól kez dõ dõ en a sa ját jogú 
és a hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok össze gét az 1.  §
(1)–(2) be kez dé sé nek figye lembe véte lével kell to vább
 folyósítani olyan összeg ben, mint ha ez az el lá tás a vál to -
zás nap ját meg elõ zõ en is ön ál ló an ke rült vol na folyósí -
tásra.

(3) A 2007. de cem ber 31-ét köve tõen meg ál la pí tott
 özvegyi, szü lõi nyug dí jat, ár va el lá tást és bal ese ti hoz zá tar -
to zói nyug el lá tást az 1.  § sze rint a meg ál la pí tás idõpont -
jától kez dõ dõ en kell emel ni, fel té ve, hogy a jog szer zõ
nyug el lá tá sát 2008. ja nu ár 1-je elõtt ál la pí tot ták meg.

5.  §

(1) A 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí -
tott bal ese ti já ra dé kot az 1.  § ren del ke zé sei sze rint kell
emel ni.

(2) Azt a bal ese ti já ra dé kot, ame lyet bal ese ti rokkant -
sági nyug díj meg szû né sét kö ve tõ nap tól ál la pí tot tak meg,
a meg szün te tett el lá tás meg ál la pí tá sá nak idõ pont ját ala pul
véve kell az 1.  §-ban fog lal tak sze rint emel ni.

6.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés meg té rí ti a Nyug díj biz to sí -
tá si Alap nak

a) a bá nyász nyug dí jak,
b) az egyes mû vé sze ti te vé keny sé ge ket foly ta tók öreg -

sé gi nyug díj ra jo go sult sá gá ról  szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. 
ren de let sze rint a mû vé szek ré szé re meg ál la pí tott öreg sé gi
nyug dí jak,

c) a me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti öreg sé gi, mun ka kép -
te len sé gi és öz ve gyi, va la mint a me zõ gaz da sá gi szak szö -
vet ke ze ti ta gok nö velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép te len -
sé gi és öz ve gyi já ra dé ka
eme lé sé nek fe de ze tét és a vég re haj tás költ sé ge it.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti össze gek át uta lá sá ra, il le tõ -
leg el szá mo lá sá nak mód já ra vo nat ko zó an kü lön jog sza -
bály ren del ke zé sei az irány adók.

7.  §

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

(2) Az 1–5.  §-ok sze rin ti nyug díj eme lés vég re haj tá sa
so rán a má jus hó nap ra járó – már emelt össze gû – nyug el -
lá tás sal egy ide jû leg kell ki fi zet ni a 2008. ja nu ár–áp ri lis
hó na pok ra járó nyug díj eme lés négy havi össze gét, il let ve,
ha az érin tett több nyug el lá tás ban, il le tõ leg a nyug el lá tás
mel lett má jus hó nap ban meg emelt egyéb el lá tás ban is
 részesül, ezen el lá tá sok eme lé sé nek 2008. ja nu ár–áp ri lis
hó na pok ra járó, négy havi együt tes össze gét.

(3) Amennyi ben az 1. és a 3–5.  §-ok sze rin ti el lá tá sok ra
való jo go sult ság e kor mány ren de let ha tály ba lé pé se elõtt
meg szûnt, a vissza me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lést
vagy, ha az érin tett több nyug el lá tás ban, il le tõ leg a nyug -
el lá tás mel lett má jus hó nap ban meg emelt egyéb el lá tás ban 
is ré sze sül, il let ve ré sze sült, az ezen el lá tá sok után vissza -
me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lé sek együt tes össze gét
kell – ké re lem re – egy összeg ben ki fi zet ni a meg szün te tett
el lá tás jo go sult ja, il le tõ leg a jo go sult ha lá la ese tén a Tny.
83.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély
 részére.

(4) A Tny. 50.  §-ának (6) be kez dé sé ben, il le tõ leg a tár -
sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI.
tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997. (X. 6.)
Korm. ren de let 62.  §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott együtt fo lyó sí tá si összeg ha tár – 2008. ja nu ár 1-jei
vissza me nõ le ges ha tállyal – havi 64 260 fo rint ra vál to zik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
72/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete

a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
2008. évi évközi kiegészítõ emelésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kör ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A nyug díj fo lyó sí tó szer vek, va la mint a Ma gyar
 Államkincstár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai ál tal fo lyó sí tott
nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok havi össze ge
2008. má jus 1-jé tõl – 2008. ja nu ár 1-jei vissza me nõ le ges
ha tállyal – a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak sze rint emel -
kedik.

(2) 1,1 szá za lék kal kell emel ni
a) az át me ne ti já ra dék össze gét,
b) a havi 85 500 fo rin tot el nem érõ egész ség ká ro so dá si 

já ra dék össze gét az zal, hogy az egész ség ká ro so dá si já ra -
dék havi össze ge az eme lés sel együt te sen sem ha lad hat ja
meg a havi 85 500 fo rin tot,

c) az egyes sze mé lyes sza bad sá got kor lá to zó intéz -
kedésekkel, va la mint a sem mis sé nyil vá ní tott el íté lés sel
össze füg gés ben járó eme lés össze gét, to váb bá az egyes
nyug dí jak fe lül vizs gá la tá ról, il le tõ leg egyes nyugdíj-
 kiegészítések meg szün te té sé rõl  szóló 1991. évi XII. tör -
vény alap ján meg szün te tett nyug díj-ki egé szí tés he lyé be
lé pett pót lék össze gét.

(3) A va kok sze mé lyi já ra dé kát havi 15 190 fo rint ra kell
emel ni.

(4) A nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok kö zül
a) a rok kant sá gi já ra dék össze gét havi 360 fo rint tal,
b) a rend sze res szo ci á lis já ra dék össze gét a 2008. de -

cem ber 31-ig a 62. élet évü ket be töl tõ sze mé lyek ese té ben
havi 340 fo rint tal, egyéb ese tek ben havi 290 fo rint tal,

c) a köz pon ti szo ci á lis se gély össze gét havi 340 fo rint tal,
d) a há zas tár si pót lék, il let ve a há zas tár si pót lék hoz

járó ki egé szí tés havi együt tes össze gét 220 fo rint tal,
e) a há zas társ után járó jö ve de lem pót lék össze gét havi

150 fo rint tal
kell emel ni.

2.  §

Azt a sze mélyt, aki több nyug díj sze rû rend sze res szo -
ciális el lá tás ban ré sze sül, az e ren de let ben meg ha tá ro zott
eme lé sek el lá tá son ként kü lön-kü lön is meg il le tik.

3.  §

(1) Az 1.  § (2) és (4) be kez dé sei sze rint meg emelt nyug -
díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok fe de ze tét a köz pon ti 
költ ség ve tés a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak meg té rí ti.

(2) Az össze gek át uta lá sá nak, il le tõ leg el szá mo lá sá nak
mód já ról és idõ pont já ról a Pénz ügy mi nisz té ri um, az
 Országos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, va la mint a
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um meg ál la po dást köt.

4.  §

(1) Az 1–2.  § sze rin ti eme lést oly mó don kell vég re haj -
ta ni, hogy az érin tett sze mé lyek nek a 2008. ja nu ár–áp ri lis
hó na pok ra járó eme lés négy havi össze gét má jus hó nap -
ban egy összeg ben kell ki utal ni. A má jus hó nap ra járó el lá -
tást az 1–2.  § sze rint meg emelt összeg ben kell ki fi zet ni.

(2) A 2007. de cem ber 31. utá ni idõ pont tól meg ál la pí tott 
el lá tás ese tén a vissza me nõ le ges eme lés idõ ará nyos ré sze
jár.

5.  §

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

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ idõ pont tól
meg ál la pí tás ra ke rü lõ

a) rok kant sá gi já ra dék össze ge havi 32 970 fo rint,
b) rend sze res szo ci á lis já ra dék össze ge havi 26 710 fo rint

az zal, hogy ezen össze gek re az 1–2.  § sze rin ti eme lés nem
jár.

(3) Amennyi ben az 1–2.  § sze rin ti el lá tá sok ra való jo go -
sult ság e kor mány ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg szûnt,
a vissza me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lést a meg szün te -
tett el lá tás jo go sult ja, il le tõ leg a jo go sult ha lá la ese tén
a hoz zá tar to zó ja vagy örö kö se ré szé re – ké re lem re – egy
összeg ben kell ki utal ni.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nem ze ti
helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék be ve ze té sé rõl  szóló
173/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let

a) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek da) és dc) al pont já ban, va la -
mint 4.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„135 800 Ft-ot” szö veg rész he lyé be a „137 300 Ft-ot” szö -
veg rész,

b) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„135 800 Ft” szö veg rész he lyé be a „137 300 Ft” szö veg -
rész,

c) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „67 900 Ft-ot” szö veg -
rész he lyé be a „68 650 Ft-ot” szö veg rész
lép.

(5) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg ál la pí tott
nem ze ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lé kot a (4) be kez dés
sze rint mó do sí tott összeg ha tá rok ala pul vé te lé vel – 2008.
má jus 1-jé tõl, 2008. ja nu ár 1-jei vissza me nõ le ges ha -
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tállyal – meg kell emel ni. Az eme lést a nyug el lá tá sok,
 valamint a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok
e ren de let sze rint meg emelt össze ge i nek figye lembe véte -
lével kell vég re haj ta ni.

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

A Kormány
73/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete

a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt
 jelentõségû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról
és egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény (a továb -
biak ban: Ngt.) 12.  §-ának (5) be kez dé sé ben és a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a

(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az 
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt, a Bu dai Pa lo ta kul tu rá lis,
tu risz ti kai fej lesz té sé hez kap cso ló dó be ru há zá sok meg -
valósításával össze füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügye ket.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek ben el já ró ha tó sá go kat az Ngt. 2.  §-ának al kal ma zá -
sá val kell meg ál la pí ta ni.

(3) A 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt szak ha tó sá gi
ügyek ben el já ró szak ha tó sá got az Ngt. 2.  §-ának al kal ma -
zá sá val kell meg ál la pí ta ni.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
 hatályba.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat e ren de let hatálybalé -
pése nem érin ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó beruházások, valamint a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek

Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló sí tá sá val

kap cso la tos en ge dé lyek

1. A volt Hon véd Fõ pa rancs nok ság és Hon vé del mi
 Minisztérium épü le té ben a Vár és Pa lo ta lá to ga tói
köz pont já nak ki ala kí tá sa

Hrsz.: 6462 Épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lyek

2. Szent György tér hely re ál lí tá sa, te rü let ren de zé se Hrsz.: 6456/1

3. Csi kós ud var ban Lo vas be mu ta tó hely lét re ho zá sa
Szá raz árok ban ma dár röp de ki ala kí tá sa

Hrsz.: 6452/1

4. Déli és ke le ti vár lej tõ park ja i nak ren de zé se Hrsz.: 6452/1, 6452/3

5. Sza bad té ri szín pad ki ala kí tá sa, kör nye zet ren de zé se Hrsz.: 6452/1

6. Nagy ron del la par ko sí tá sa, Zsig mond-to rony re vi ta li -
zá lá sa

Hrsz.: 6452/3

7. Szent György tér nyu ga ti ol da lá nak ren de zé se:
 történelmi sza bad té ri és pin ce szin ti be mu ta tó he lyek
és hoz zá kap cso lód va gya lo gos sé tá nyok ki ala kí tá sa

Hrsz.: 6452/1, 6453/2,
6455/1

8. Pa lo ta re konst ruk ció I. ütem, „Víz hor dó lép csõ” re vi -
ta li zá lá sá val új meg kö ze lí té si út vo nal ki ala kí tá sa

Hrsz.: 6452/1, 6452/2



2. számú melléklet a 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1.  § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatósági ügyek

– Tûz vé de lem
– Egész ség ügy
– Kör nye zet vé de lem, ter mé szet vé de lem és víz ügy
– Út ügy (a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he lyi köz utak ese té ben)
– Épí tés ügy
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A Kormány
74/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete

a „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program 
fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások 

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt
 jelentõségû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról
és egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény (a továb -
biak ban: Ngt.) 12.  §-ának (5) be kez dé sé ben és a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az 
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt, a „Pécs 2010 – Eu ró pa

Kul tu rá lis Fõ vá ro sa” prog ram fej lesz té si kulcs pro jekt je i -
hez kap cso ló dó be ru há zá sok meg va ló sí tá sá val össze füg gõ 
köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügye ket.

(2) E ren de let 1. szá mú mel lék le te ál la pít ja meg az
(1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben
 eljáró ha tó sá go kat.

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor a mel lék let ben meg -
ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az adott ügy -
ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el, a szak ha tó -
ság ként köz re mû kö dõ szer vet a 2. szá mú mel lék let ha tá -
roz za meg.

2.  §

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

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat e ren de let ha tály ba lé pé -
se nem érin ti.

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



1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai

A be ru há zás
 megvalósításával

 kapcsolatos
 engedélyek

Elsõ fo kon
 eljáró  hatóság

Má sod fo kon
 eljáró  hatóság

1. Zsol nay Kul tu rá lis
Ne gyed

Mû em lé ki vé de lem alatt álló:
40504/1 hrsz., 40504/3 hrsz.,
40504/4 hrsz., 40504/5 hrsz.,
40484 hrsz., 40485 hrsz., 40486 hrsz.
Zsol nay Vil mos út:
40510 hrsz.
A 6-os sz. fõ út tól dél re fek võ ré sze:
40511/1 hrsz., 40511/2 hrsz.,
40511/3 hrsz.
Ba sa ma lom utca: 40512/1 hrsz.
Fel sõ vám ház utca: 40390/1 hrsz.
,,Do zsó”: 40504/1 hrsz.
Zsol nay Ma u zó le um és kör nye ze te:
40167 hrsz., 40164/12 hrsz.,
40164/37 hrsz.
Zsol nay Pi ro grá nit Üzem
40504/6 hrsz.

Épí tés ügyi ha tó sá gi 
en ge dé lyek

Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi
Hi va tal
Dél-du nán tú li
Irodája

Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi
Hi va tal elnöke

2. „Nagy Ki ál lí tó tér”
pro jekt
(a meg vál to zott
pro jekt-
tar ta lom mal)

„Nagy ki ál lí tó tér új épü le té nek te rü le te”
18341 hrsz.,
Martyn Fe renc Mú ze um tel ke és a fe let te
lévõ park:
18342 hrsz., 18343 hrsz.
Mú ze u mok re konst ruk ci ó ja:
18359/1 hrsz.
Káp ta lan utca 5.:
18358 hrsz., 18359/2 hrsz.,
8359/1 hrsz.
Va sa rely Mú ze um: 18356 hrsz.
Tor na pá lya: 18357 hrsz.
Káp ta lan utca 4.:
18307 hrsz., 18340 hrsz.,
Pap nö vel de utca: 17122 hrsz.,
Pap nö vel de u. 5.: 17683 hrsz.
Bel vá ro si Ált. Isk.: 17656 hrsz.,
Sze pe sy I. utca: 18355 hrsz.
Káptalan utca: 18344 hrsz.

Épí tés ügyi ha tó sá gi 
en ge dé lyek

Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi
Hi va tal
Dél-du nán tú li
Irodája

Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi
Hi va tal elnöke

Ara nyos Szent Já nos kút: 18338 hrsz.
Esz pe ran tó park: 17655 hrsz.,
17654 hrsz.

Épí tés ügyi ha tó sá gi 
en ge dé lyek

Dél-du nán tú li
Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si
Hivatal

ön kor mányza ti és
te rü let fej leszté si
mi nisz ter
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Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai

A be ru há zás
 megvalósításával

 kapcsolatos
 engedélyek

Elsõ fo kon
 eljáró  hatóság

Má sod fo kon
 eljáró  hatóság

3. Pé csi Kon fe ren cia-
és Kon cert Köz pont

Köz te rü le tek (köz park, sé tány):
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Épí tés ügyi ha tó sá gi 
en ge dé lyek

Dél-du nán tú li
Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si
Hivatal

ön kor mányza ti és
te rü let fej leszté si
mi nisz ter

Szennyvízcsatorna és csapadékvíz
elvezetés
40670 hrsz.,
40671 hrsz.,
40672 hrsz.,
40673 hrsz.,
40674 hrsz.,
40675 hrsz.,
40676 hrsz.,
40677 hrsz.,
40678/1 hrsz.,
40678/2 hrsz.,
40710 hrsz.,
40513/1 hrsz.,
40513/2 hrsz.
40694/5 hrsz.,
40694/4 hrsz.,
40694/2 hrsz.
40669 hrsz.,
40707 hrsz.,
40682 hrsz.
40680 hrsz.,
40681 hrsz.

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója

4. Közterek és parkok
Megújítása

Uránvárosi park rekonstrukciók:
Gyalog-kerékpárút, járda, emlékmû
rekonstrukció, utcabútorok, parképítés,
térburkolatok:
531 hrsz., 529/31 hrsz., 583/1 hrsz.,
584 hrsz., 586 hrsz., 528 hrsz.,
579/8 hrsz., 527 hrsz., 532 hrsz.,
526/26 hrsz., 613/7 hrsz., 613/6 hrsz.,
613/4 hrsz., 613/1 hrsz., 590/1 hrsz.,
587 hrsz., 529/38 hrsz., 529/39 hrsz.,
530 hrsz., 577 hrsz., 578 hrsz., 612 hrsz.,
529/37 hrsz.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter
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Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai

A be ru há zás
 megvalósításával

 kapcsolatos
 engedélyek

Elsõ fo kon
 eljáró  hatóság

Má sod fo kon
 eljáró  hatóság

Ybl Miklós utca (parkolók, út):
527 hrsz.
Út: 532 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Tettye-Havihegy városrész
(parkrekonstrukció):
Tettye tér:
16211 hrsz.
16209 hrsz.
16232 hrsz.
16207 hrsz. Borház
16172/2 hrsz.
16174 hrsz. Kávézó
16214 hrsz.
16215 hrsz.
16228 hrsz.
16229 hrsz.
16165 hrsz.
16224/2 hrsz.
16235 hrsz.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Nyári Színház megújítás (Szathmáry
püspöki palota rom mûemlék):
16208 hrsz.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

Magaslati út (rekonstrukció):
16212 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Havihegyi út (rekonstrukció):
39323 hrsz.
39308 hrsz.
39230 hrsz.
39307/1 hrsz.
39307/2 hrsz.
39306/1 hrsz.
39309 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai

A be ru há zás
 megvalósításával

 kapcsolatos
 engedélyek

Elsõ fo kon
 eljáró  hatóság

Má sod fo kon
 eljáró  hatóság

Havihegyi panoráma sétány, kilátópont,
parképítés:
39315 hrsz.
393221 hrsz.
39322/2 hrsz.
39317 hrsz.
39314/2 hrsz.
39314/1 hrsz.
39321 hrsz.
39320 hrsz.
39319 hrsz.
39318 hrsz.
39313 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.
39310 hrsz.
16254 hrsz.
16246 hrsz.
16244 hrsz.
16245 hrsz.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Szabadtéri zarándokhely (oltár), a
Havihegyi kápolna környezetének
megújítása:
39316 hrsz.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

Tettye utca (útrekonstrukció):
16899 hrsz.
16166 hrsz.
16210 hrsz.
16898 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Vince utca (útrekonstrukció):
16961 hrsz.
16919 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Cserzõ köz (útrekonstrukció):
16949 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Böck János utca (útrekonstrukció):
16206 hrsz.
16231 hrsz.
16864 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Felsõhavi utca
(útrekonstrukció):
16716 hrsz.
16291 hrsz.
16290 hrsz.
16771 hrsz.
16323 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai

A be ru há zás
 megvalósításával

 kapcsolatos
 engedélyek

Elsõ fo kon
 eljáró  hatóság

Má sod fo kon
 eljáró  hatóság

Ágota utca (útrekonstrukció):
16727 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Barátúr utca (útrekonstrukció):
16187 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Ágoston tér (rekonstrukció, EKF
kiállítótér, Bányatörténeti emlékpark,
épületfelújítás):
16717, 16718, 16719,16723, 16444/1,
16652 hrsz., 16666, 17232,
17240 hrsz.-ek

Építésügyi Hatósági 
Engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Ágoston téri romok bemutatása:
16720/2, 16720/1 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

Vince utca (út rekonstrukció):
16961, 16919 hrsz.-ek

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Vince utca (patak részleges felszínre
hozatala):
16961, 16919 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója

Kálvária utca (út rekonstrukció):
17104 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal
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Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai

A be ru há zás
 megvalósításával

 kapcsolatos
 engedélyek

Elsõ fo kon
 eljáró  hatóság

Má sod fo kon
 eljáró  hatóság

Pécs város központjának megújítása
(Széchenyi tér és környéke):
– Széchenyi tér felszín rekonstrukció
18479, 18480, 18481, 18482,
18483 hrsz.-ek
– Irgalmasok utcája – térfelszín
megújítás
17453 hrsz.
– Megye köz
17590, 17585/1, 17585/3, 17589
hrsz.-ek.
– Hunyadi út
18080 hrsz.
– Szepesy utca
18355 hrsz.
– Káptalan utca
18344 hrsz.
– Papnövelde utca
17122 hrsz.
– Ciszterci köz
18371 hrsz.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

Pécs város központjának megújítása
(Széchenyi tér és környéke):
– Kossuth tér
17451, 17452 hrsz.
– Hal tér
17439 hrsz.
– Fürdõ utca
17460 hrsz.
– Rákóczi út
16609/1 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Középkori egyetem:
18306, 18295, 18292/3, 18303 hrsz.-ek.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
Dél-dunántúli
Irodája

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal elnöke

Belváros nyugati kapuja:
Rákóczi út 18556 hrsz.
Kórház tér 4126/1, 4126/2, 4358, 4374,
3492, 18686/1 hrsz.-ek
Ferencesek utcája 18477 hrsz.,
Szent István tér 18392/2 hrsz.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Pécs-Indóház tér és környéke rendezése:
Közutak: útfelületek, buszvégállomás
18777, 18778, 18788, 18795/2, 18869/2,
18867, 18911/4, 18912, 18913/5,
18913/6, 19158/1, 19158/2, 18911/3,
18911/1, 18902, 18933/2 hrsz.-ek.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Közparkok
18913/8, 18866/2, 18903/1, 18903/2,
18905 hrsz.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

MÁV terület (térfelszín rendezés)
19157/13 hrsz.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter
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Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai

A be ru há zás
 megvalósításával

 kapcsolatos
 engedélyek

Elsõ fo kon
 eljáró  hatóság

Má sod fo kon
 eljáró  hatóság

Pécs-EKF városrész közterületeinek
megújítása:
Közutak: útfelületek
16611, 19121, 19123, 19147, 40709,
40710, 40570/14, 40669, 40510, 35001,
40164/18, 40390/1, 16571, 16668,
16651, 16573/10, 16633, 16607,
06573/15, 16611, 40570/14, 19145,
19147, 40711, 40512/1, 40509, 40166,
40164/32, 40415, 40652, 40462, 40607,
40527, 40528, 40539, 40522, 40463,
40483 hrsz.-ek

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Közparkok:
40570/19, 19122, 40513/2, 40513/1,
35001, 40164/12 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Centrum parkoló
Közutak: útfelületek
18933/1, 18872/6 hrsz.

Közúthatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Dél-Dunántúli
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatal

Közparkok, parkolók
18872/8, 18878, 18883/1 hrsz.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Kálvária domb:
17095, 18057, 17108, 18045/3, 18054/1,
18051/1, 18051/2, 18022, 17991 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Pécs-Megyer városrész központi
területének és kapcsolódó közterületeinek 
rendezése:
23912/165, 23912/184, 23912/190,
23912/191, 23912/192, 23912/193,
23912/268, 23912/274,
23912/279 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Diana tér, Krisztina tér és környéke:
20822, 20831, 20840/3, 20840/6, 20947,
20980, 20984/1hrsz.-ek

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Napliget:
23913/65, 23913/66, 23938/2, 23941/4,
23942/81 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Pécs-Kelet központi területeinek
megújítása:
35982/3, 35982/7, 36049, 36050/11,
36050/14, 36050/15, 36051, 36052/1,
36052/10, 36053/1, 36053/9, 36054,
36170, 36265, 36267/3, 36267/18,
36267/22 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter
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Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai

A be ru há zás
 megvalósításával

 kapcsolatos
 engedélyek

Elsõ fo kon
 eljáró  hatóság

Má sod fo kon
 eljáró  hatóság

Névtelen utcai Sport Agóra környezet:
35522, 35523, 35544, 35547/3, 35548,
35549, 35550/1, 35550/2, 35551/3,
35551/4, 35551/5, 35551/6, 35551/7,
35551/8, 35552/1, 35552/2, 35553,
35554, 35555/16, 35611, 35612, 35613,
35614/1, 35614/3, 35614/4, 35614/5,
35615, 35616/1, 35622, 35623, 35727/1,
35725, 35726, 35728, 35807/3, 37901,
37903 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Rókus-sétány és környéke:
3220/27, 3220/31, 3220/40, 3220/41,
3423, 3463, 3467, 3468, 3469, 4714/3,
4791/6, 4826, 4830 hrsz.-ek.

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Köztársaság tér és környéke:
3879, 3880, 4112, 18717 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Mecseki parkerdõ:
70400, 70401, 70705/5, 70704/7,
70705/8, 70705/9, 70705/10, 70711,
70714, 70715, 70716, 70718, 24020,
24021, 24022, 24023, 24024, 24025,
24028, 24029, 24030, 24031, 24032,
24033, 24035, 24036, 24037, 24038,
24039, 24040, 24041, 24047, 24048,
24049, 24050, 24057, 24058, 24059,
24060, 24061, 24062, 24062, 24063,
24064, 24065, 24066, 24067, 24068,
24069, 24070, 24071, 24072, 24080,
24081, 52776, 52776/0291, 52776/0292,
52776/0293, 52776/0296, 52776/0297,
52776/0298, 52776/0299, 52776/0300,
52776/0310, 52776/0302, 52776/0303,
52776/0304, 52776/0305, 52776/0306,
52776/0310, 52776/0315, 52776/0316,
52776/0317, 52776/0318, 52776/0320,
52776/0323, 52776/0394, 52776/0397,
52776/0399, 52776/0400, 52776/0401,
52776/0402, 52776/0403, v0404,
52776/0405, 52776/0406, 52776/0407,
52776/0409, 52776/0411, 52776/0412,
52776/0413, 52776/0420, 52776/04,
52776/05, 52776/06, 52776/07,
52776/08, 52776/09, 52776/010,
52776/011, 52776/02, 52776/013,
52776/014, 52776/015, 52776/016,
52776/039, 52776/042, 52776/045,
52776/51561, 52776/047, 52776/048,
52776/049, 52776/050, 52776/051,
52776/052, 52776/053, 52776/054,
52776/6090, 52776/055, 52776/061,
52776/062 hrsz.-ek

Erdõvédelmi
hatósági
engedélyek

Baranya Megyei
MGSZH Erdészeti
Igazgatóság

Földmûvelésügyi és 
Vidékfejlesztési
Minisztérium

EKF beruházásokhoz kapcsolódó
homlokzat felújítások:
16608, 17198, 17274, 17326, 17328,
17369, 17375, 17454, 17531, 17540,
17546, 17575, 17578, 17579, 17585/1,
18070, 18386, 18435, 18437, 18438,
18443, 18484, 18577 19134 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter
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Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai

A be ru há zás
 megvalósításával

 kapcsolatos
 engedélyek

Elsõ fo kon
 eljáró  hatóság

Má sod fo kon
 eljáró  hatóság

5. Dél-Dunántúli
Regionális
Könyvtár és
Tudásközpont

PTE mûtárgyak bontása, Könyvtár és
Tudásközpont létesítése, parképítés,
felszíni parkoló, feltáró út:
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Építésügyi hatósági 
engedélyek

Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter

Szennyvízcsatorna és csapadékvíz
elvezetés
40712
40711
40707
19147
19144
19150/1
40713/2
19150/1
19150/2
19150/3
40713/1
40722/2
40714/12
40680
19139
19144
19149/2
40722/14
40722/5
40722/1
40710 hrsz.-ek

Vízjogi engedélyek Dél-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
Fõigazgatója
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2. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1.  § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

1. Épí té si en ge dély (ki vé ve út ügyi be ru há zá sok)

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Környezetvédelem, természetvédelem
és vízügy

ille té kes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

Közlekedés

– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság ille té kes
regionális igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vasút Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Földtan ille té kes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat ille té kes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Rendészet

– rend õrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem zárt
magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) ille té kes megyei rend õr-fõkapitányság,
a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

Tûzvédelem ille té kes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy

– ingatlan-nyilvántartás ille té kes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem ille té kes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– erdõvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat regionális intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának
elnöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója

2. Út ügyi épí té si en ge dély

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Környezetvédelem, természetvédelem
és vízügy

ille té kes Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

Építésügy ille té kes közigazgatási hivatal önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Közlekedés

– légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a hozzá
csatlakozó iparvágány, valamint a saját
használatú vasút esetén

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság ille té kes
regionális igazgatósága

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minõsített belvizet és kikötõt
érintõ ügyekben (az úszómûves kikötõ
kivételével)
b) a vízi úttá nem minõsített belvizet és
úszómûves kikötõt érintõ ügyekben

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság ille té kes
regionális igazgatósága

a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Földtan ille té kes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat területileg ille té kes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Rendészet

– rend õrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem zárt
magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) ille té kes megyei rend õr-fõkapitányság,
a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

Tûzvédelem ille té kes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy

– ingatlan-nyilvántartás ille té kes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem ille té kes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– erdõvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat regionális intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának
elnöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója

3. Víz jo gi en ge dély

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Építésügy ille té kes közigazgatási hivatal önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

Közlekedés

– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság ille té kes
regionális igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

– légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

Földtan ille té kes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Bányászat területileg ille té kes bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Rendészet

– rend õrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem zárt
magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) ille té kes megyei rend õr-fõkapitányság,
a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

Tûzvédelem megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,
a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy

– ingatlan-nyilvántartás ille té kes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem ille té kes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

– erdõvédelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat regionális intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának
elnöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója
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A Kormány
75/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete

egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggõ 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt
 jelentõségû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról
és egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény (a továb -
biak ban: Ngt.) 12.  §-ának (5) be kez dé sé ben és a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az 
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügye ket, ame lyek alap ját a kö vet ke zõ be ru há zá sok ké pe -
zik:

a) Bu da pes ti elõ vá ro si vas út vo na lak re konst ruk ci ó ja;
b) Rá kos ren de zõ(kiz.)–Ó bu da–Esz ter gom vas út vo nal

re konst ruk ci ó ja;
c) Bu da pest–Gyõr–He gyes ha lom vas út vo nal re ha bi li -

tá ci ó ja;
d) Bu da pest Ke len föld–Szé kes fe hér vár vas út vo nal kor -

sze rû sí tés;
e) Bu da pest–Ceg léd–Szol nok–Lõ kös há za vas út vo nal

re ha bi li tá ci ó ja I. ütem;
f) Bu da pest–Ceg léd–Szol nok–Lõ kös há za vas út vo nal

re ha bi li tá ci ó ja II/2. ütem;
g) Bu da pest–Lõ kös há za vas út vo nal kor sze rû sí té se

III. ütem (Gyo ma–Lõ kös há za vo nal sza kasz, il let ve ETCS 2
ki épí té se a Bu da pest–Lõ kös há za vo nal sza ka szon);

h) Za la lö võ–Za la eger szeg–Boba vas út vo nal re ha bi li -
tá ci ó ja;

i) ETCS 2 ki épí té se a Hó dos–Boba vo nal sza ka szon;

j) Gyõr–Pápa–Cell dö mölk–Boba vas út vo nal kor sze rû -
sí té se;

k) Sop ron–Szom bat hely–Szent gott hárd vas út vo nal kor -
sze rû sí té se;

l) Bu da pest–Ceg léd–Szol nok–Lõ kös há za vas út vo nal
re ha bi li tá ci ó ja II/1. ütem;

m) Szol nok–Zá hony vas út vo nal fel újí tá sa I. ütem
(Szol nok–Deb re cen vo nal sza kasz);

n) a MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. ál tal mû köd te tett vas úti
pá lya há ló za ton a GSM-R rend szer meg va ló sí tá sa.

(2) E ren de let 1. szá mú mel lék le te ál la pít ja meg az
(1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben el -
já ró ha tó sá go kat.

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el,

a) a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ügyek ben
az ott meg ha tá ro zott szer vek jár nak el;

b) a 2. szá mú mel lék let ben nem sze rep lõ ügyek ben a
szak ha tó ság ként köz re mû kö dõ szer vet az Ngt. 2.  §-ának
al kal ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni.

2.  §

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

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat e ren de let hatálybalé -
pése nem érin ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Be ru há zás és azo no sí tó ada tai Lé te sít mény
A be ru há zás megvaló -
sításával kap cso la tos

 engedélyek

Elsõ fo kon
el já ró ha tó ság

Má sod fo kon
el já ró ha tó ság

1. Bu da pes ti elõ vá ro si
vas út vo na lak

re konst ruk ci ó ja.

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

Fel szín fe let ti
épít mé nyek
(kü lö nö sen:

ál lo más épü let,
pe ron te tõ, lép csõ

le fe dé sek,
lift épü le tek)

Épí tés ügyi
ha tó sá gi

en ge dé lyek

Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si

Hi va tal

az épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter

Épít mény nek nem
mi nõ sü lõ fel szí ni
lé te sít mé nyek, így
kü lö nö sen utak,

jár dák,
for ga lom tech ni ka,

zöld te rü le tek
épí té si mun kái

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság ille té kes
Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

2. Rá kos ren de zõ(kiz.)–
Ó bu da–Esz ter gom

vas út vo nal re konst ruk ci ó ja

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

Fel szín fe let ti
épít mé nyek
(kü lö nö sen:

ál lo más épü let,
pe ron te tõ, lép csõ

le fe dé sek,
lift épü le tek)

Épí tés ügyi
ha tó sá gi

en ge dé lyek

Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si

Hi va tal

az épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter

Épít mény nek nem
mi nõ sü lõ fel szí ni
lé te sít mé nyek, így
kü lö nö sen utak,

jár dák,
for ga lom tech ni ka,

zöld te rü le tek
épí té si mun kái

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság ille té kes
Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

3. 2000/HU/16/P/PT/002
Bu da pest–Gyõr–He gyes -

ha lom vas út vo nal
re konst ruk ci ó ja

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal
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Be ru há zás és azo no sí tó ada tai Lé te sít mény
A be ru há zás megvaló -
sításával kap cso la tos

 engedélyek

Elsõ fo kon
el já ró ha tó ság

Má sod fo kon
el já ró ha tó ság

4. Bu da pest Ke len föld–
Szé kes fe hér vár vas út vo nal

re konst ruk ci ó ja II. ütem

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

Fel szín fe let ti
épít mé nyek
(kü lö nö sen:

ál lo más épü let,
pe ron te tõ, lép csõ

le fe dé sek,
lift épü le tek)

Épí tés ügyi
ha tó sá gi

en ge dé lyek

Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si

Hi va tal

az épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter

Épít mény nek nem
mi nõ sü lõ fel szí ni
lé te sít mé nyek, így
kü lö nö sen utak,

jár dák,
for ga lom tech ni ka,

zöld te rü le tek
épí té si mun kái

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság ille té kes
Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

5. 2000/HU/16/P/PT/001
Bu da pest–Ceg léd–Szol nok–

Lõ kös há za vas út vo nal
re konst ruk ci ó ja I. ütem

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

6. 2001/HU/16/P/PT/007
Bu da pest–Ceg léd–Szol nok–

Lõ kös há za vas út vo nal
re konst ruk ci ó ja II/1.

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

7. 2004/HU/16/C/PT/001
Bu da pest–Ceg léd–Szol nok–

Lõ kös há za vas út vo nal
re konst ruk ci ó ja II/2.

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal
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Be ru há zás és azo no sí tó ada tai Lé te sít mény
A be ru há zás megvaló -
sításával kap cso la tos

 engedélyek

Elsõ fo kon
el já ró ha tó ság

Má sod fo kon
el já ró ha tó ság

8. Bu da pest–Lõ kös há za
vas út vo nal re konst ruk ci ó ja

III. ütem

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

Fel szín fe let ti
épít mé nyek
(kü lö nö sen:

ál lo más épü let,
pe ron te tõ, lép csõ

le fe dé sek,
lift épü le tek)

Épí tés ügyi
ha tó sá gi

en ge dé lyek

Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si

Hi va tal

az épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter

Épít mény nek nem
mi nõ sü lõ fel szí ni
lé te sít mé nyek, így
kü lö nö sen utak,

jár dák,
for ga lom tech ni ka,

zöld te rü le tek
épí té si mun kái

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság ille té kes
Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

9. 2000/HU/16/P/PT/003
Hó dos–Ba ján se nye–

Za la lö võ–Za la eger szeg–
Bo ba vas út vo nal
re konst ruk ci ó ja

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

10. ETCS 2 ki épí té se a
Hó dos–Bo ba vo nal sza ka szon

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

Fel szín fe let ti
épít mé nyek
(kü lö nö sen:

ál lo más épü let)

Épí tés ügyi
ha tó sá gi

en ge dé lyek

Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si

Hi va tal

az épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter

Épít mény nek nem
mi nõ sü lõ fel szí ni
lé te sít mé nyek, így
kü lö nö sen utak,

jár dák,
for ga lom tech ni ka,

zöld te rü le tek
épí té si mun kái

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság ille té kes
Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

2008/55. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2837



Be ru há zás és azo no sí tó ada tai Lé te sít mény
A be ru há zás megvaló -
sításával kap cso la tos

 engedélyek

Elsõ fo kon
el já ró ha tó ság

Má sod fo kon
el já ró ha tó ság

11. Gyõr–Pá pa–Cell dö mölk–
Bo ba vas út vo nal
re konst ruk ci ó ja

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

Fel szín fe let ti
épít mé nyek
(kü lö nö sen:

ál lo más épü let,
pe ron te tõ, lép csõ

le fe dé sek,
lift épü le tek)

Épí tés ügyi
ha tó sá gi

en ge dé lyek

Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si

Hi va tal

az épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter

Épít mény nek nem
mi nõ sü lõ fel szí ni
lé te sít mé nyek, így
kü lö nö sen utak,

jár dák,
for ga lom tech ni ka,

zöld te rü le tek
épí té si mun kái

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság ille té kes
Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

12. Sop ron–Szom bat hely–
Szent gott hárd vas út vo nal

re konst ruk ci ó ja

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hivatal

Fel szín fe let ti
épít mé nyek
(kü lö nö sen:

ál lo más épü let,
pe ron te tõ, lép csõ

le fe dé sek,
liftépületek)

Épí tés ügyi
ha tó sá gi

en ge dé lyek

Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si

Hi va tal

az épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter

Épít mény nek nem
mi nõ sü lõ fel szí ni
lé te sít mé nyek, így
kü lö nö sen utak,

jár dák,
for ga lom tech ni ka,

zöld te rü le tek
építési munkái

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság ille té kes
Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hivatal
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Be ru há zás és azo no sí tó ada tai Lé te sít mény
A be ru há zás megvaló -
sításával kap cso la tos

 engedélyek

Elsõ fo kon
el já ró ha tó ság

Má sod fo kon
el já ró ha tó ság

13. Sza jol–Szol nok–Zá hony
vas út vo nal re konst ruk ci ó ja

I. ütem

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hivatal

Fel szín fe let ti
épít mé nyek
(kü lö nö sen:

ál lo más épü let,
pe ron te tõ, lép csõ

le fe dé sek,
liftépületek)

Épí tés ügyi
ha tó sá gi

en ge dé lyek

Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si

Hi va tal

az épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter

Épít mény nek nem
mi nõ sü lõ fel szí ni
lé te sít mé nyek, így
kü lö nö sen utak,

jár dák,
for ga lom tech ni ka,

zöld te rü le tek
építési munkái

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság ille té kes
Re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hivatal

14. a MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. 
ál tal mû köd te tett vas úti

pá lya há ló za ton a GSM-R
rend szer meg va ló sí tá sa

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Ki emelt
Ügyek

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hivatal

Fel szín fe let ti
épít mé nyek
(kü lö nö sen:

ál lo más épü le tek
át ala kí tá sa,
adó tor nyok
felállítása)

Épí tés ügyi
ha tó sá gi

en ge dé lyek

Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si

Hi va tal

az épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter

Épít mény nek nem
mi nõ sü lõ fel szí ni
lé te sít mé nyek, így
kü lö nö sen utak,

jár dák,
for ga lom tech ni ka,

zöld te rü le tek
építési munkái

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis

Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si

Ha tó ság Köz pon ti
Hivatal
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2. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1.  § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Köz le ke dés

a) gyors for gal mi utak ese té ben, és
30 mé ter sza bad nyí lást meg ha la dó
köz úti hi dak ese tén
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak ese té ben

a) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Kiemelt Ügyek Igaz ga tó sá ga
b) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Illetékes re gi o ná lis igaz ga tó ság

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Központi Hi va ta la

vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki -
emelt Ügyek Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Központi Hi va ta la

légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi -
köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
 Központi Hi va ta la

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke
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A Kormány
76/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete

Záhony térségében a vasúti, valamint a belsõ közúti
infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások 

megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt
 jelentõségû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról
és egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény (a továb -
biak ban: Ngt.) 12.  §-ának (5) be kez dé sé ben és a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja
a mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügye ket,
ame lyek alap ját a kö vet ke zõ be ru há zá sok ké pe zik:

a) Zá hony tér ség bel sõ köz úti inf ra struk tú rá já nak az
ipar i, lo gisz ti kai be fek te té sek kel össze han golt fej lesz té se;

b) Zá hony tér sé gé ben a vas úti inf ra struk tú ra fejlesz -
tése, az áru fu va ro zá si ha tár át me ne tet biz to sí tó szé les és
nor mál nyom tá vú ge rinc há ló zat, va la mint az árufuvaro -
zási és lo gisz ti kai ka pa ci tá so kat ki szol gá ló von ta tó vá -
gány-há ló zat üte mes fel újí tá sa – mun kák Ko mo ró ál lo má -
son;

c) Zá hony tér sé gé ben a vas úti inf ra struk tú ra fejlesz -
tése, az áru fu va ro zá si ha tár át me ne tet biz to sí tó szé les és
nor mál nyom tá vú ge rinc há ló zat, va la mint az árufuvaro -
zási és lo gisz ti kai ka pa ci tá so kat ki szol gá ló von ta tó vá -
gány-há ló zat üte mes fel újí tá sa – mun kák Fé nyes lit ke tér -
sé gé ben.

(2) E ren de let mel lék le te ál la pít ja meg az (1) be kez dés
sze rin ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben el já ró hatósá -
gokat.

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor a mel lék let ben meg -
ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az adott ügy -
ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el, a szak ha tó -
ság ként köz re mû kö dõ szer vet – a kul tu rá lis örök ség vé de -
lem mel össze füg gõ ügyek ben el já ró szak ha tó sá gok ki vé -
te lé vel – az Ngt. 2.  §-ának al kal ma zá sá val kell meg ál la pí -
ta ni. A kul tu rá lis örök ség vé de lem mel össze füg gõ ügyek -
ben szak ha tó ság ként elsõ fo kon a Kul tu rá lis Örökség -
védelmi Hi va tal, má sod fo kon a Kul tu rá lis Örök ség vé del -
mi Hi va tal el nö ke jár el.

2.  §

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

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat e ren de let hatálybalé -
pése nem érin ti.

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



Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

Be ru há zás Be ru há zás azo no sí tó ada tai

A be ru há zás
 megvalósításával

 kapcsolatos
 engedélyek

Elsõ fo kon
el já ró ha tó ság

Má sod fo kon
el já ró ha tó ság

1. Zá hony tér ség bel sõ 
köz úti
inf ra struk tú rá já nak
az ipar i, lo gisz ti kai
be fek te té sek kel
össze han golt
fej lesz té se

A 4115. jelû össze kö tõ út tól a 4145. jelû
össze kö tõ útig (Ti sza bez dé dig) hú zó dó,
je len leg ön kor mány za ti tu laj do nú út
ki épí té se

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság
Észak-al föl di
Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

4145. jelû út Ti sza bez déd el ke rü lõ
sza ka sza

A 4145. jelû össze kö tõ út fel újí tá sa
Ti sza bez déd, Ko mo ró kö zött

A 4145. jelû össze kö tõ út Ko mo ró
el ke rü lõ sza ka sza

Fé nyes lit ke–Ko mo ró in ter mo dá lis ipar i-
lo gisz ti kai köz pont fel tá ró út ki épí té se
(je len leg MÁV szer viz út fel újí tá sa),
be kö té se a 4145. jelû útba

A 4145. jelû össze kö tõ út és a 4. sz. fõút
kö zöt ti át kö tés Ko mo ró nál

A 4145. jelû össze kö tõ út és a 4. sz. fõút
kö zöt ti át kö tés Ko mo ró nál (kü lön szin tû
ke resz te zés a 100. vas úti fõ vo nal fö lött)

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek
a) Gyors for gal mi
utat, vagy 30 mé ter
sza bad nyí lást
meg ha la dó hi dak
ese tén
b) egyéb út ese tén

a) Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt
Ügyek
Igaz ga tó sá ga
b) NKH
Észak-al föl di
Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

2. Zá hony tér sé gé ben
a vas úti
inf ra struk tú ra
fej lesz té se, az
áru fu va ro zá si
ha tár át me ne tet
biz to sí tó szé les és
nor mál nyom tá vú
ge rinc há ló zat,
va la mint az
áru fu va ro zá si és
lo gisz ti kai
ka pa ci tá so kat
ki szol gá ló von ta tó
vá gány-há ló zat
üte mes fel újí tá sa –
mun kák Ko mo ró
ál lo má son

Nor mál nyom tá vú vas út (vá gány,
biz to sí tóbe ren de zés) bon tá sa,
kár men te sí tés.
Szé les nyom tá vú vas úti pá lya épí té se:
al épít mény, víz te le ní tés, fel épít mény,
ki té rõk.
Biz to sí tó be ren de zés lé te sí té se,
tér vi lá gí tás.
Mû tárgy épí tés, köz mû ki vál tás.
Szé les nyom tá vú vas úti pá lya fel újí tá sa.

Vas úti ügyek Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság
Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek
a) 30 mé ter sza bad
nyí lást meg ha la dó
hi dak ese tén,
b) egyéb ese tek ben

a) Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt
Ügyek
Igaz ga tó sá ga,
b) NKH
Észak-al föl di
Re gi o ná lis
Ig a zga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi a tal
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Be ru há zás Be ru há zás azo no sí tó ada tai

A be ru há zás
 megvalósításával

 kapcsolatos
 engedélyek

Elsõ fo kon
el já ró ha tó ság

Má sod fo kon
el já ró ha tó ság

3. Zá hony tér sé gé ben
a vas úti
inf ra struk tú ra
fej lesz té se, az
áru fu va ro zá si
ha tár át me ne tet
biz to sí tó szé les és
nor mál nyom tá vú
ge rinc há ló zat,
va la mint az
áru fu va ro zá si és
lo gisz ti kai
ka pa ci tá so kat
ki szol gá ló von ta tó
vá gány-há ló zat
üte mes fel újí tá sa –
mun kák Fé nyes lit ke 
tér sé gé ben

Szé les nyom tá vú vas úti pá lya épí té se:
al épít mény, víz te le ní tés, fel épít mény,
spe ci á lis ki té rõk.
Biz to sí tó be ren de zés lé te sí té se,
tér vi lá gí tás.
Mû tárgy épí tés, köz mû ki vál tás.
Nor mál nyom tá vú vas úti pá lya épí té se:
al épít mény, víz te le ní tés, fel épít mény.
Biz to sí tó be ren de zés lé te sí té se,
tér vi lá gí tás.
Mû tárgy épí tés, közmûkiváltás.
Kisajátítás, környezetvédelem, útátjáró
biztosítások stb.

Vas úti ügyek Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt
Ügyek
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hivatal

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek
a) 30 mé ter sza bad
nyí lást meg ha la dó
hi dak ese tén,
b) egyéb esetekben

a) Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt
Ügyek
Igaz ga tó sá ga,
b) NKH
Észak-al föl di
Re gi o ná lis
Igazgatósága

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hivatal
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A Kormány
77/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete

egyes útépítési beruházások megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt
 jelentõségû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról
és egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény (a továb -
biak ban: Ngt.) 12.  §-ának (5) be kez dé sé ben és a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja
az 1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügye ket, ame lyek alap ját a kö vet ke zõ be ru há zá sok ké pe zik:

a) M0 déli szek tor épí té se;
b) M0 út gyû rû ke le ti szek tor 4. sz. fõút és M3 autó -

pálya kö zöt ti sza ka szá nak, il let ve az M31 au tó pá lyá nak
M0–M3 köz ti sza ka szá nak meg épí té se;

c) M4 au tó út Mo nor – Pi lis el ke rü lõ sza kasz épí té se;
d) M7 épí té se Ba la ton ke reszt úr – Nagy ka ni zsa kö zött;
e) M43 gyors for gal mi út Sze ged (5. sz. fõút) – Makó

(4416 j. út) kö zöt ti sza kasz ki vi te le zé se;
f) M85 Csor na el ke rü lõ sza kasz I. ütem;
g) Út re ha bi li tá ci ós Prog ram II. ütem 2., 6., 42., 47. és

56. sz. fõ utak re ha bi li tá ci ó ja;

h) 76. sz. fõút Zala me gyei sza ka szai 11,5 t-s ten gely -
ter he lés re tör té nõ bur ko lat meg erõ sí té se;

i) 86. sz. fõút 11,5 t-s ten gely ter he lés re tör té nõ bur ko -
lat meg erõ sí té se Kör mend–Ré dics (o.h.) kö zött;

j) 61. sz. fõút so mogy me gyei sza kasz 11,5 t-s ten gely -
ter he lés re tör té nõ bur ko lat meg erõ sí té se 4 sza ka szon;

k) 67. sz. fõút bur ko lat meg erõ sí té se, ke rék pá rút, el ke -
rü lõ út – I. sza kasz: Ka pos fü re di el ke rü lõ út;

l) 3. és 35. sz. fõ utak re ha bi li tá ci ó ja;
m) 47. sz. fõút Al gyõ–Hód me zõ vá sár hely négy sá vo sí -

tás III. ütem;
n) 511. sz. fõút Baja É-i el ke rü lõ sza kasz épí té se

III. ütem.

(2) E ren de let 1. szá mú mel lék le te ál la pít ja meg az
(1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben
 eljáró ha tó sá go kat.

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el,

a) a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ügyek ben az
ott meg ha tá ro zott szer vek jár nak el;

b) a 2. szá mú mel lék let ben nem sze rep lõ ügyek ben a
szak ha tó ság ként köz re mû kö dõ szer vet az Ngt. 2.  §-ának
al kal ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni.

2.  §

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

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat e ren de let ha tály ba lé pé -
se nem érin ti.

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



1. számú melléklet a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

Be ru há zás és azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló sí tá sá -
val kap cso la tos en ge dé lyek

Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

1. M0 déli szek tor épí té se köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek
a) gyors for gal mi utak
ese té ben
b) az egyéb or szá gos
köz utak, he lyi köz utak
és köz for ga lom elõl el
nem zárt ma gán utak
ese té ben

a) Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga
b) Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

2. M0 út gyû rû ke le ti szek tor 4. sz. fõút
és M3 au tó pá lya kö zöt ti sza ka szá nak,
il let ve az M31 au tó pá lyá nak M0–M3 köz ti
sza ka szá nak meg épí té se, 2004/HU/16/C/PT/002

köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek
a) gyors for gal mi utak
ese té ben
b) az egyéb or szá gos
köz utak, he lyi köz utak
és köz for ga lom elõl el
nem zárt ma gán utak
ese té ben

a) Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga
b) Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

víz jo gi en ge dély Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

3. A terv be vett M4 au tó út hi ány zó Pest me gyei
sza ka szok ki épí té se:
LOT1. 4. sz. fõút Mo nor–Pi lis el ke rü lõ
LOT2. 4. sz. fõút 51,0–56,0 km sz. kö zöt ti
sza kasz négy nyo mú sí tá sa
LOT3. 4. sz. fõút 60,6–69,6 km sz. kö zöt ti
sza kasz négy nyo mú sí tá sa
(NFH-TRA–5/2005.)

köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

4. M7 épí té se Ba la ton ke reszt úr–Nagy ka ni zsa kö zött
170+700 – 206+200 km szel vény

köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek
a) gyors for gal mi utak
ese té ben
b) az egyéb or szá gos
köz utak, he lyi köz utak
és köz for ga lom elõl el
nem zárt ma gán utak
ese té ben

a) Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga
b) Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság
ille té kes Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

víz jo gi en ge dély te rü le ti leg ille té kes
kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
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Be ru há zás és azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló sí tá sá -
val kap cso la tos en ge dé lyek

Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

5. M43 gyors for gal mi út Sze ged (5. sz. fõút) – Makó 
(4416 j. út) kö zöt ti sza kasz ki vi te le zé se

köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek
a) gyors for gal mi utak
ese té ben
b) az egyéb or szá gos
köz utak, he lyi köz utak
és köz for ga lom elõl el
nem zárt ma gán utak
ese té ben

a) Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga
b) Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság
ille té kes Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

víz jo gi en ge dély te rü le ti leg ille té kes
kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

6. M85 Csor na el ke rü lõ sza kasz I. ütem Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek
a) gyors for gal mi utak
ese té ben
b) az egyéb or szá gos
köz utak, he lyi köz utak
és köz for ga lom elõl el
nem zárt ma gán utak
ese té ben

a) Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság
Ki emelt Ügyek
Igaz ga tó sá ga
b) Nem ze ti
Köz le ke dé si Ha tó ság
Nyu gat-Du nán tú li
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

víz jo gi en ge dély te rü le ti leg ille té kes
kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

7. ISPA 2002/HU/16/P/PT/008 Út re ha bi li tá ci ós
Prog ram II. ütem 2., 6., 42., 47. és 56. sz. fõ utak
re ha bi li tá ci ó ja

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság
Észak-Ma gyar or szág,
Észak-Al föld,
Dél-Du nán túl,
Kö zép-Du nán túl
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

8. 76. sz. fõút Zala me gyei sza ka szai 11,5 t-s
ten gely ter he lés re tör té nõ bur ko latmeg erõ sí té se
27+217–53+933 km szel vé nyek és
61+700–77+500 km szel vé nyek kö zött

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság
Nyu gat-Du nán tú li
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

víz jo gi en ge dély te rü le ti leg ille té kes
kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

9. 86. sz. fõút 11,5 t-s ten gely ter he lés re tör té nõ
bur ko latmeg erõ sí té se Kör mend–Ré dics (o.h.)
kö zött
0+000–37+774 km sz. és 37+774–52+100 km sz.
kö zött

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság
Nyu gat-Du nán tú li
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

víz jo gi en ge dély te rü le ti leg ille té kes
kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

10. 61. sz. fõút so mogy me gyei sza kasz 11,5 t-s
ten gely ter he lés re tör té nõ bur ko latmeg erõ sí té se
4 sza ka szon
511. a) 97+166–111+800 km sz.,
b) 128+292–138+300 km sz.,
c) 138+300–154+000 km sz.,
d) 154+600–186+694 km sz.

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Dél-Du nán tú li
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

víz jo gi en ge dély te rü le ti leg ille té kes
kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

11. 67. sz. fõút bur ko latmeg erõ sí té se, ke rék pá rút,
el ke rü lõ út – I. sza kasz: Ka pos fü re di el ke rü lõ út

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Dél-Du nán tú li
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal
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Be ru há zás és azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló sí tá sá -
val kap cso la tos en ge dé lyek

Elsõ fo kon el já ró ha tó ság Má sod fo kon el já ró ha tó ság

12. ISPA 2001/HU/16/P/PT/006 3. és 35. sz. fõ utak
re ha bi li tá ci ó ja

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság
Észak-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

13. 47. sz. fõút Al gyõ–Hód me zõ vá sár hely
négy sá vo sí tás III. ütem 202+450–207+000

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Dél-Al föl di
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

14. 511. sz. fõút 155+488–158–217 km sz. Baja É-i
el ke rü lõ sza kasz épí té se III. ütem

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Dél-Al föl di
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

15. Az 1.–14. pont ban meg je lölt be ru há zá sok kal
össze füg gés ben meg va ló sí tan dó, or szá gos
köz uta kon, he lyi köz uta kon és köz for ga lom elõl
el nem zárt ma gán uta kon lévõ 30 mé ter sza bad
nyí lást meg ha la dó hi dak

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt Ügyek 
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va tal

2. számú melléklet a 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1.  § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Köz le ke dés

a) gyors for gal mi utak ese té ben, és 30 mé ter 
sza bad nyí lást meg ha la dó köz úti hi dak
ese tén
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem zárt
ma gán utak ese té ben

a) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga
b) Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Il le té kes
re gi o ná lis igaz ga tó ság

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la

vas út, ha jó zás Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la

légi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el nö ke
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A Kormány
78/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete

a természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl,
valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl

és üzemeltetésérõl

A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
45.  §-a (7) be kez dé sé nek b) és k) pont ja i ban, va la mint
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány
35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében 
el jár va – a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ter mé sze tes für dõ vi zek re ter jed ki.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki a kü lön jog sza bály sze -
rin ti me den cés köz für dõ re, a gyógy für dõ re, va la mint olyan
mes ter sé ge sen lé te sí tett víz te rek re, ame lyek nin cse nek össze -
köt te tés ben sem fel szí ni, sem fel szín alat ti vi zek kel.

Fogalommeghatározások

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ter mé sze tes für dõ víz: a fel szí ni vi zek min den olyan

ele me, ame lyek hasz ná la tát az Ál la mi Nép egész ség ügyi és 
Tisz ti or vo si Szol gá lat (a továb biak ban: ÁNTSZ) kistér -
ségi in té ze te (a továb biak ban: kis tér sé gi in té zet) für dé si
cél ra en ge dé lyez te (a továb biak ban: für dõ víz), és amely re
nem áll fenn a für dés ál lan dó ha tó sá gi ti lal ma;

b) ter mé sze tes für dõ hely: für dé si cél ra en ge dé lye zett
víz és a hoz zá tar to zó víz par ti te rü let (a továb biak ban: für -
dõ hely);

c) für dõ hely üze mel te tõ je: a für dõ hely tu laj do no sa
vagy aki re a tu laj do nos az e ren de let ben meg ha tá ro zott
 kötelezettségek tel je sí té sét írás be li meg ál la po dás ban át ru -
ház ta;

d) vé dõ te rü let: a für dõ hely te rü le tét öve zõ, a víz mi nõ -
sé gé nek meg óvá sa ér de ké ben meg ha tá ro zott szá raz föl di
te rü let és víz fel szín;

e) für dé si idény:
ea) a kis tér sé gi in té zet ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott, az

év azon két nap ja kö zöt ti leg alább 8 hé tig tar tó egy be füg gõ 
idõ szak, ami kor napi át lag ban leg alább 100 fõ für dõ zõ re
le het szá mí ta ni, vagy

eb) üze mel te tett für dõ hely ese té ben az át la gos napi für -
dõ zõ szám ra te kin tet nél kül a für dõ hely üze mel te tõ je ál tal
ké rel me zett és a kis tér sé gi in té zet ha tá ro za tá ban meg ál la -
pí tott idõ szak;

f) szennye zés: az 1. mel lék let „A” osz lo pá ban meg ha tá -
ro zott mik ro bi o ló gi ai szennye zõ anyag vagy más olyan
élõ lény vagy hul la dék je len lé te, amely ki hat a für dõ vi zek
mi nõ sé gé re és ve szé lyez te ti a für dõ zõk egész sé gét;

g) rö vid távú szennye zés: az 1. mel lék let „A” osz lo pá -
ban meg ha tá ro zott mik ro bi o ló gi ai szennye zés, amely nek
egy ér tel mû en azo no sít ha tó okai van nak és amely a für dõ -
víz mi nõ sé gét a szennye zés be kö vet kez té tõl szá mí tott leg -
fel jebb 72 órá nál to vább nem be fo lyá sol ja, va la mint
amely nek az elõ re jel zé sé re és ke ze lé sé re a 2. mel lék let ben
meg ha tá ro zott el já rá sok vo nat koz nak;

h) rend kí vü li hely zet: olyan rit kán elõ for du ló ese mény
vagy ese mé nyek kom bi ná ci ó ja, ame lyek az adott he lyen
ká ro san hat nak ki a für dõ víz mi nõ sé gé re;

i) für dõ víz pro fil: a für dõ víz olyan jel lem zé se, amely a
für dõ víz zel kap cso la tos egész ség ká ro sí tó ha tást elõ idéz -
he tõ szennye zé si for rá sok ra és szennye zé si okok ra, va la -
mint ezek ér té ke lé sé re ter jed ki;

j) für dõ víz-mi nõ sé gi adat sor: az 1. mel lék let nek és a
6. mel lék let nek meg fele lõen be szer zett ada tok;

k) a für dõ víz-mi nõ ség ér té ke lé se: a für dõ vi zek mi nõ sé -
gé nek a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott ér té ke lé si el já rás
út ján tör té nõ ki ér té ke lé se;

l) ci a no bak té ri um bur ján zás: a ci a no bak té ri u mok víz -
vi rág zá sa víz szí ne zõ dés vagy hab for má já ban való fel sza -
po ro dá sa;

m) mak ro fi ton: ma ga sabb ren dû ví zi nö vé nyek;
n) fi top lank ton: víz ben le be gõ ala csony ren dû nö vé nyi

szer ve ze tek összes sé ge.

A fürdõvíz használatának engedélyezése

3.  §

(1) Ha a kis tér sé gi in té zet ille té kességi te rü le té hez tar to -
zó fel szí ni vi zek ben a für dõ zõk szá má nak napi át la ga leg -
alább 8 egy be füg gõ nap tá ri hé ten vár ha tó an meg ha lad ja
a 100 fõt, va la mint meg van nak a für dõ zés e ren de let sze -
rint szük sé ges köz egész ség ügyi kö ve tel mé nyei, a kistér -
ségi in té zet – hi va tal ból in dí tott el já rás ban – min den év
má jus 1. nap já ig ha tá ro zat ban

a) dönt a für dõ víz für dé si célú hasz ná la tá nak (a továb -
biak ban: für dõ víz hasz ná lat) en ge dé lye zé sé rõl,

b) meg je lö li a für dé si idény tar ta mát,
c) meg ha tá roz za a für dõ víz mi nõ sé gé nek el len õr zé sét

szol gá ló min ta vé te lek nek a 7.  § (2) be kez dé se alap ján
 kialakított ütem ter vét,

d) ki je lö li a 3. mel lék let sze rin ti vé dõ te rü le tet.

(2) Ha a für dõ zés nek az e ren de let sze rint szük sé ges
köz egész ség ügyi kö ve tel mé nyei hi á nyoz nak, a kis tér sé gi
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in té zet ha tá ro zat ban el ren de li a für dõ zés tar tós ti lal mát,
amely egy tel jes für dé si idény idõ tar ta má ra ér vé nyes.

(3) Az en ge dé lye zett für dõ víz ben a für dõ vi zek mi nõ sé -
gé nek el len õr zé sé re szol gá ló min ta vé te li ütem ter vet a kis -
tér sé gi in té zet ak kor is meg ha tá roz za, ha a víz mi nõ ség gel
össze füg gés ben tar tós für dé si ti lal mat meg ál la pí tó ha tá ro -
za tot hoz.

(4) Ha az idõ já rás vagy egyéb, elõ re nem lát ha tó ter mé -
sze ti kö rül mény vagy ese mény (kü lö nö sen ár víz, föld -
rengés vagy föld csu szam lás)  miatt az (1) be kez dés
a)–d) pont ja i ban fog lal tak meg íté lé sét nem te szi le he tõ vé,
a ha tá ro zat ho za tal leg fel jebb 30 nap pal el ha laszt ha tó.

(5) A ki je lölt vé dõ te rü let ha tá ra it jól lát ha tó fi gyel mez -
te tõ táb lák kal kell meg je löl ni és ott a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kor lá to zá so kat be kell tar ta ni.

(6) Fo lyó vi zek nél – a für dõ hely fo lyás irány sze rin ti fel -
sõ ha tá ra fe let ti sza ka szán, a für dé si idény ben elõ for du ló
leg ki sebb víz ho zam mel lett – a 3. mel lék let ben fog lalt
aján lott szenny víz-be ve ze té si tá vol sá go kat in do kolt eset -
ben a kis tér sé gi in té zet szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val az
ille té kes Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi 
Fel ügye lõ ség ked ve zõ vagy ked ve zõt len víz mi nõ ség-vizs -
gá la ti adat sor alap ján mó do sít hat ja.

(7) A für dõ víz hasz ná la tá nak en ge dé lye zé si el já rá sá ban
szak ha tó ság ként köz re mû kö dik a für dõ víz he lye sze rint
ille té kes

a) rend õrkapitányság, a du nai, a ti szai, va la mint a ba la -
to ni für dõ he lyek ese té ben az ille té kes víz ren dé sze ti rend -
õrkapitányság,

b) ha jó zá si ha tó ság vízi utat érin tõ vagy köz le ke dés re
is hasz nált víz te rü let ese tén,

c) Hon véd Ve zér kar Had mû ve le ti Fõ cso port fõ nök sé ge 
du nai és ti szai für dõ hely ese tén,

d) me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság, Bu da pes ten 
a Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság,

e) Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség.

A fürdõhely kijelölése

4.  §

(1) A víz par ti te rü let tu laj do no sá nak ké rel mé re a kis tér -
sé gi in té zet für dõ hely ki je lö lé si el já rást foly tat le, mely nek 
ke re té ben ha tá ro zat ban dönt az üze mel tet ni kí vánt für dõ -
hely ki je lö lé sé rõl és a 3.  § (1) be kez dé sé nek b)–d) pont ja i -
ban fog lal tak ról. A ké rel met a für dõ hely üze mel te té sé nek
ter ve zett meg in dí tá sa elõtt leg alább 30 nap pal kell be nyúj -
ta ni a kis tér sé gi in té zet nek. A ha tá ro zat ho za tal leg fel jebb
30 nap pal el ha laszt ha tó a 3.  § (4) be kez dé sé nek figye -
lembe véte lével.

(2) A für dõ hely ki je lö lé sé nek nem szük sé ges fel té te le a
napi át lag ban leg alább 100 fõ für dõ zõ szám vár ha tó tel je -
sü lé se bár mely für dés re ked ve zõ idõ szak ban.

(3) A für dõ hely ki je lö lé si el já rás ban szak ha tó ság ként
köz re mû köd nek a 3.  § (7) be kez dé sé ben meg je lölt ható -
ságok.

(4) A ki je lö lés fo lyó ví zen a für dé si idény vé gé ig, álló -
vízen vissza vo ná sig ér vé nyes.

(5) A tar tós für dé si ti la lom el ren de lé sé hez a 3.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak meg fele lõen irány adók.

A fürdõvíz használata engedélyezésének,
illetve a fürdõhely kijelölésének eljárási szabályai

5.  §

(1) A für dõ hely ki je lö lé sét meg elõ zõ en a kis tér sé gi in té -
zet hely szí ni szem lét tart a 3.  § (7) be kez dé sé ben meg je lölt 
szak ha tó sá gok, a für dõ hely fek vé se sze rint ille té kes te le -
pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je (a továb biak ban: jegy zõ) és
a für dõ hely ki je lö lé sét ké rel me zõ rész vé te lé vel. A für dõ -
víz hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sét meg elõ zõ en a kis tér sé gi
in té zet hely szí ni szem lét tart a 3.  § (7) be kez dé sé ben meg -
je lölt szak ha tó sá gok és a für dõ víz fek vé se sze rint ille té kes
jegy zõ rész vé te lé vel.

(2) A hely szí ni szem le so rán vizs gál ni kell a für dõ víz és
a hoz zá tar to zó te rü let al kal mas sá gát, be le ért ve a für dõ víz
ko ráb bi mi nõ sí té sek sze rin ti, il let ve új für dõ víz ese tén leg -
alább a 9.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti mi nõ sé gét,
és an nak meg fe le lõ sé ge ese tén meg kell ál la pí ta ni

a) a für dõ víz, il let ve für dõ hely ha tá ra it, va la mint a
meg je lö lé sük re szol gá ló esz kö zök szá mát és el he lye zé sük
mód ját,

b) a mi nõ ség el len õr zés cél já ra szol gá ló, a 7.  § (4) be -
kez dés sel össz hang ban levõ min ta vé te li pon tot,

c) a mély víz meg je lö lé sé re szol gá ló esz kö zök szá mát,
d) azt a víz ál lás tar to mányt, amely nél a für dõ hely üze -

mel tet he tõ.

(3) A kis tér sé gi in té zet a für dõ víz hasz ná la tát ak kor
 engedélyezi, il let ve a für dõ he lyet ak kor je lö li ki, ha a für -
dõ víz mi nõ sé ge – a 9.  §-ban fog lal tak sze rint – leg alább
„tûr he tõ”. Für dõ hely ki je lö lé sé hez a kis tér sé gi in té zet
 akkor já rul hoz zá, ha ezen túl me nõ en a für dõ hely az üze -
mel te tés re vo nat ko zó köz egész ség ügyi elõ írásoknak meg -
fe lel. A für dõ he lyek üze mel te té sé re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat a 7. mel lék let tar tal maz za.

(4) A für dõ hely üze mel te tõ je a 4.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti ké re lem mel egy ide jû leg be nyújt ja a 7. mel lék let alap -
ján el ké szí tett üze mel te té si sza bály za tot. Az üze mel te té si
sza bály zat nak a für dõ hely szak sze rû és biz ton sá gos üze -
mel te té sé vel kap cso la tos rész le tes mû sza ki, tech no ló gi ai,
biz ton ság tech ni kai, kör nye zet vé del mi és egész ség ügyi
elõ írásokat kell tar tal maz nia.

(5) A vé dõ te rü le ten az ott ke let ke zett szenny vi zet ki zá -
ró lag köz csa tor ná ra kö tött vagy zárt rend sze rû szenny víz -
gyûj tõ ben sza bad el he lyez ni.
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(6) A vé dõ te rü le ten elõ for du ló szennye zõ dés vagy
 annak ve szé lye ese tén az üze mel te tõ ha la dék ta la nul be je -
len tést tesz a te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi és víz ügyi ha tó ság nál, amely er rõl haladék -
talanul tá jé koz tat ja a kis tér sé gi in té ze tet.

(7) A für dõ víz, il let ve a für dõ hely meg je lö lé sé re szol -
gáló esz kö zök le írá sát a 4. mel lék let tar tal maz za.

Fürdõvízprofil

6.  §

(1) Az ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze te (a továb biak ban: re -
gi o ná lis in té zet) – hi va tal ból in dí tott el já rás ban – min den
für dõ víz pro fil ját ha tá ro zat ban meg ál la pít ja az 5. mel lék -
let ben fog lalt elõ írásoknak meg fele lõen. A für dõ víz pro fil
meg ál la pí tá sá nak el já rá sá ban szak ha tó ság ként köz re mû -
kö dik a Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség. Egy für dõ víz pro fil vo nat koz hat egy vagy
több össze füg gõ für dõ víz re.

(2) A für dõ víz pro fi lo kat az 5. mel lék let ben elõ ír tak nak
meg fele lõen rend sze re sen fe lül kell vizs gál ni és fris sí te ni
kell.

(3) A für dõ víz pro fi lok el ké szí té se, fe lül vizs gá la ta és
fris sí té se so rán fel kell hasz nál ni az adott fel szí ni víz re
 vonatkozó, egyéb jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint vég -
zett el len õr zé sek és ér té ke lé sek e jog sza bály tel je sí té se
szem pont já ból ér de mi ada ta it is.

Mintavétel és laboratóriumi vizsgálat

7.  §

(1) A für dõ víz mi nõ ség el len õr zé sét szol gá ló mintavé -
teli ütem terv hez tar to zó min ta vé te lek és la bo ra tó ri u mi
vizs gá la tok el vég zé sé rõl a kis tér sé gi in té zet gon dos ko dik,
üze mel te tett für dõ hely ese té ben er rõl – a (7) be kez dés ben
fog lalt el té rés sel – a für dõ hely üze mel te tõ je sa ját költsé -
gére gon dos ko dik.

(2) A für dõ víz min ta vé te le ket a kis tér sé gi in té zet ál tal a
3.  § (1) be kez dé se és 4.  § (1) be kez dé se sze rint meg ha tá ro -
zott mi nõ ség el len õr zé si ütem terv sze rint kell el vé gez ni.
Az egyes min ta vé te le ket leg ké sõbb az ütem terv ben meg -
ha tá ro zott idõ pon tot kö ve tõ 4 na pon be lül kell el vé gez ni.
Az elsõ min ta vé tel re leg fel jebb 3 hét tel a für dé si idény
kez de te elõtt sort kell ke rí te ni, majd to váb bi leg alább
3 min tát kell ven ni a für dé si idény fo lya mán az zal, hogy az 
egyes min ta vé te lek kö zött nem tel het el egy hó nap nál
hosszabb idõ.

(3) Olyan für dõ víz ese té ben, amely nél a für dé si idény
nem hosszabb 8 hét nél, ele gen dõ össze sen 3 min tát ven ni.

(4) A min tá kat az át la go san leg na gyobb für dé si for ga -
lom he lyén vagy a 6.  § sze rin ti für dõ víz pro fil alap ján vár -
ha tó leg na gyobb szennye zé si ve szély he lyén, leg alább
1 mé te res víz mély ség nél, a víz fe lü let alatt 30 cm-rel kell
ven ni. A min ták vizs gá la tá nak leg alább az 1. mel lék let ben
meg je lölt 1. és 2. pa ra mé te rek re kell ki ter jed nie.

(5) A rö vid távú szennye zé sek fenn ál lá sa alatt vett min -
ták fi gyel men kí vül hagy ha tók. Ilyen eset ben to váb bi min -
tát kell ven ni an nak meg erõ sí té sé re, hogy az ese mény le -
zaj lott. Ez a min ta nem ké pe zi ré szét a für dõ víz mi nõ sé gi
adat so rá nak. Ha a fi gyel men kí vül ha gyott min ta he lyett
egy má sik ra van szük ség, pót min tát kell ven ni 7 nap pal a
rö vid távú szennye zés be fe je zõ dé sét köve tõen.

(6) Rend kí vü li hely zet fenn ál lá sa alatt a mi nõ ség el len -
õr zé si ütem terv vég re haj tá sa fel füg geszt he tõ. A mi nõ ség -
el len õr zé si ütem terv vég re haj tá sát a rend kí vü li hely zet
meg szû né sét kö ve tõ leg rö vi debb idõn be lül foly tat ni kell.
A rend kí vü li hely zet  miatt hi ány zó min ták pót lá sá ra, an -
nak meg szû né sét kö ve tõ leg rö vi debb idõn be lül új min tát
kell ven ni.

(7) Az (5)–(6) be kez dé sek ese té ben az elõ re le fek te tett
mi nõ ség el len õr zé si ütem ter ven kí vül vett min ták és pa ra -
mé te rek vizs gá la tá ról a kis tér sé gi in té zet gon dos ko dik az
ÁNTSZ költ ség ve té si ke re te ter hé re.

8.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti mi nõ ség-el len õr zés cél ját szol -
gá ló akk re di tált min ta vé tel hely szí ni szem lé vel egy be köt -
ve tör té nik, amely nek ki kell ter jed nie a kát rány ma ra dék,
üveg, mû anyag, gumi vagy egyéb hul la dék elõ for du lá sá -
nak, va la mint fi top lank to nok és mak ro fi ták bur ján zá sá nak
meg ál la pí tá sá ra is. A szem le ered mé nyét a vizs gá la ti jegy -
zõ könyv ben rög zí te ni kell.

(2) Ha a ko ráb bi ta pasz ta la tok, vagy a für dõ víz-pro fil
ci a no bak té ri um bur ján zás le he tõ sé gét jel zi, a hely szí ni
szem le ki ter jed a ci a no bak té ri um bur ján zás hely szí ni vizs -
gá la tá ra is. A hely szí ni szem le so rán a ci a no bak té ri um
koc ká zat ér té ke lé sét az 1. mel lék let ben meg adot tak sze rint 
kell el vé gez ni.

(3) Ha a hely szí ni szem le alap ján a ci a no bak té ri um bur -
ján zás sal össze füg gés ben egész ség ügyi koc ká zat meg ál la -
pít ha tó vagy va ló szí nû sít he tõ, a kis tér sé gi in té zet hi va tal -
ból – ki je lölt für dõ hely ese té ben a für dõ hely üzemeltetõ -
jének be je len té sé re – ha la dék ta la nul in téz ke dik a to váb bi
a ci a no bak té ri um bur ján zás sal össze füg gõ egész ség ügyi
koc ká za tot fel tá ró vizs gá la tok ra (fi top lank ton ana lí zis,
 cianobaktérium sejt szám meg ha tá ro zás, klo ro fill ki mu ta -
tás) irá nyu ló min ta vé tel és vizs gá lat meg szer ve zé se cél já -
ból. A min tát ilyen vizs gá la tok ra akk re di tált la bo ra tó ri um -
ba kell el jut tat ni az zal, hogy a vizs gá lat ra leg ké sõbb
36 órán be lül sor ke rül jön.
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(4) Ha a (3) be kez dés sze rint el ren delt vizs gá la tok ered -
mé nye a ci a no bak té ri um bur ján zás sal össze füg gõ egész -
ség ügyi koc ká zat meg erõ sí té sét (az 1. mel lék let 3. és 4. pa -
ra mé te ré nek a 2. mel lék let sze rin ti ér té ke lés alap ján egy -
aránt ki fo gás olt víz mi nõ sé get) ered mé nye zi, és a ci a no -
bak té ri um faj össze té te le alap ján a mic ro cys tin ter me lés
va ló szí nû sít he tõ, a min tá ból el kell vé gez tet ni a ci a no bak -
té ri um to xin ana lí zis (1. mel lék let 5. pa ra mé ter) vizs gá la -
tát is.

(5) A für dõ víz mi nõ sé gé re vo nat ko zó min ták ke ze lé se
és vizs gá la ta az 1. mel lék let ben meg je lölt mód sze rek kel,
a 6. mel lék let ben meg je lölt sza bá lyok sze rint tör té nik.
Ezek tõl el té rõ mód sze rek is al kal maz ha tók, amennyi ben
az így nyert ered mé nyek egyen ér té kû ek az 1. mel lék let ben 
meg ha tá ro zott mód sze rek kel, il let ve a 6. mel lék let ben
meg je lölt sza bá lyok al kal ma zá sá val ka pott ered mé nyek -
kel. Az el té rõ mód szer al kal ma zá sát az Or szá gos Kör nye -
zet egész ség ügyi In té zet (a továb biak ban: OKI) szak vé le -
mé nye alap ján az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
(a továb biak ban: OTH) en ge dé lye zi és az en ge délyt a hon -
lap ján köz zé te szi.

(6) Ha va la mely hely szí ni szem le vagy la bo ra tó ri u mi
vizs gá lat ered mé nye alap ján a für dõ víz je len tõs vagy tar -
tós mi nõ ség rom lá sa vagy en nek le he tõ sé ge megállapít -
ható, a kis tér sé gi in té zet kez de mé nye zi to váb bi vizs gá lat
el vég zé sét.

Fürdõvízminõség értékelése és a fürdõvizek osztályozása

9.  §

(1) A 7–8.  § sze rint el vég zett für dõ víz vizs gá la tok ered -
mé nye it a kis tér sé gi in té zet min den für dõ víz re, min den
für dé si idényt köve tõen ér té ke li

a) a 2. mel lék let ben rész le te zett el já rás sal,
b) az 1. mel lék let „A” osz lo pa sze rin ti 1. és 2. paramé -

tereknek az ak tu á lis, és a há rom meg elõ zõ für dé si idény
so rán el vég zett vizs gá la tán ala pu ló für dõ víz mi nõ sé gi
adat sor fel hasz ná lá sá val.

(2) A für dõ víz mi nõ sé gé nek ér té ke lé se kü lön ki tér a ci a -
no bak té ri um bur ján zás sal össze füg gõ egész ség ügyi koc -
ká zat nak az utol só für dé si idény so rán ész lelt mér té ké re.

(3) A für dõ vi zek mi nõ sé gé nek ér té ke lé sé hez hasz nált
adat so rok nak leg alább 16 min tá ra, il let ve a 7.  § (3) be kez -
dé se sze rin ti für dõ vi zek ese té ben leg alább 12 min tá ra kell
ki ter jed ni ük.

(4) Négy nél ke ve sebb für dé si idény vizs gá la ti adat so rá -
val is el fo gad ha tó olyan für dõ víz mi nõ sé gé nek ér té ke lé se,
amely re a (3) be kez dés kö ve tel mé nye tel je sül vagy, ha a
für dé si idény nem ha lad ja meg a 8 he tet, és leg alább 8 min -
tá ra ki ter je dõ adat sor áll ren del ke zés re, amennyi ben:

a) a für dõ vi zet új on nan azo no sí tot ták, vagy
b) olyan vál to zá sok kö vet kez tek be, ame lyek va ló szí -

nû sít he tõ en be fo lyá sol ják a für dõ víz 2. mel lék let sze rin ti

osz tály ba so ro lá sát, ez eset ben az ér té ke lést csak a vál to zá -
so kat köve tõen vett min ták ra vo nat ko zó fürdõvíz-minõ -
ségi adat so rok ból kell el vé gez ni.

(5) A für dõ vi ze ket mi nõ sé gük nek meg fele lõen – az
(1)–(4) be kez dé sek sze rin ti ér té ke lés ered mé nye ként – a
kis tér sé gi in té zet az aláb bi osz tá lyok ba so rol ja be:

a) ki fo gás olt,
b) tûr he tõ,
c) jó,
d) ki vá ló.

(6) Ha a 8.  § (2) be kez dé sé ben elõ ír tak alap ján nem
 merült fel az emel ke dett ci a no bak té ri um bur ján zás sal
össze füg gõ egész ség ügyi koc ká zat, a für dõ víz eb bõl a
szem pont ból ki vá ló mi nõ sí tést kap. Egyéb eset ben a koc -
ká zat ér té ke lé sé nek alap ját az 1. mel lék let 3. pa ra mé ter
 értékeinek a táb lá zat ban meg adott ha tár ér té kek hez vi szo -
nyí tott nagy sá ga ké pe zi.

(7) A kis tér sé gi in té zet a víz mi nõ sé gi ér té ke lés alap ján
a) a für dõ vi ze ket hi va tal ból, il let ve a ki je lölt für dõ he -

lye ket az üze mel te tõ ké rel mé re fel oszt hat ja, vagy
b) az egy más sal szom szé dos, össze füg gõ für dõ vi ze ket

hi va tal ból, il let ve az egy más sal szom szé dos, össze füg gõ
ki je lölt für dõ he lye ket az üze mel te tõ ké rel mé re össze von -
hat ja, ha

ba) az (5) be kez dés sze rin ti ér té ke lé sük az azt meg elõ -
zõ 4 év ben azo nos ered mény re ve ze tett, és

bb) a für dõ víz pro fil juk kö zös koc ká za ti té nye zõ ket
vagy azok kö zös hi á nyát mu tat ja.

10.  §

(1) A 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti ér té ke lés alap ján a
„ kifogásolt” osz tály ba tar to zó für dõ víz ese té ben, az ilyen
osz tá lyo zást kö ve tõ elsõ für dé si idény tõl kez dõ dõ en a kis -
tér sé gi in té zet az aláb bi mi nõ ség-fel ügye le ti in téz ke dé se -
ket fo ga na to sít ja:

a) tá jé koz tat ja a für dõ hely üze mel te tõ jét és egy ér tel mû
jel zé sek kel fel hív ja a nyil vá nos ság fi gyel mét a für dõ zés
fo ko zott koc ká za tá ra,

b) a jegy zõ és a Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség be vo ná sá val meg ha tá roz za a
„tûr he tõ” mi nõ sé gi ál la pot el éré sé nek si ker te len sé gé re
 vezetõ oko kat,

c) meg hoz za a ha tás kö ré be tar to zó, a szennye zés oka i -
nak meg elõ zé sét, csök ken té sét vagy meg szün te té sét cél zó
in téz ke dé se ket,

d) a für dõ víz pro fil alap ján a 11.  § sze rint tá jé koz tat ja a
nyil vá nos sá got a kör nye zet szennye zés oka i ról és a meg -
ho zott in téz ke dé sek rõl.

(2) Azon nal sort kell ke rí te ni az (1) be kez dés ben fel so -
rolt in téz ke dé sek re, ha a re gi o ná lis vagy a kis tér sé gi in té -
zet olyan rend kí vü li ese mény rõl sze rez tu do mást, amely a
für dõ zõk egész sé gét tény le ge sen vagy vár ha tó an ve szé -
lyez te ti.
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(3) A kis tér sé gi in té zet a für dõ hely üze mel te tõ jét és a
nyil vá nos sá got – a 11.  § (2) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tá -
son túl – kö zért he tõ mó don tá jé koz tat ja az emel ke dett ci a -
no bak té ri um bur ján zás sal össze füg gõ egész ség ügyi koc -
ká zat ra uta ló vizs gá la ti ered mé nyek rõl és a koc ká zat tal
kap cso lat ban ja va solt in téz ke dé sek rõl, kü lö nös te kin tet tel
a ci a no bak té ri um ra kü lö nö sen ér zé keny sze mé lyek aján -
lott ma ga tar tá sá ra.

(4) A 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti ér té ke lés alap ján több
évre vissza me nõ leg a „ki fo gás olt” osz tály ba so rolt für dõ -
víz re leg ké sõbb az elsõ ilyen be so ro lást kö ve tõ öt év el tel -
té vel ál lan dó für dé si ti lal mat kell be ve zet ni. Az ál lan dó
für dé si ti la lom az öt éves idõ szak le tel te elõtt is bevezet -
hetõ, ha nem biz to sít ha tó a leg alább „tûr he tõ” víz mi nõ ség
vagy an nak költ sé gei arány ta la nul na gyok.

(5) A kis tér sé gi in té zet ha tá ro zat ban dönt a für dõ zés
(4) be kez dés sze rin ti ál lan dó ti lal má ról.

(6) Ha – a 7.  § (5) be kez dé se sze rint fi gyel men kí vül
hagy ha tó min tá kat ki vé ve – bár mely für dõ víz min tá ban

a) a fe ká lis en te ro coc cu sok szá ma meg ha lad ja az
500/100 ml-t, vagy

b) az Es che ri chia coli szá ma meg ha lad ja az
1500/100 ml-t, vagy

c) az 1. mel lék let 3–5. pa ra mé te re i nek ér té kei egy aránt
meg ha lad ják a tûr he tõ víz mi nõ ség re elõ írt ha tár ér té ke ket,
a kis tér sé gi in té zet a für dõ hely üze mel te té sé nek szü ne tel -
te té sét ha la dék ta la nul el ren de li.

(7) A (6) be kez dés ben fog lalt in téz ke dés irány adó ak kor 
is, ha a für dõ hely üze mel te té se nem fe le l meg az e ren de -
let ben fog lalt fel té te lek nek.

(8) A víz mi nõ ség hely re ál lí tá sá hoz szük sé ges in téz ke -
dé sek ered mény te len sé ge ese tén a kis tér sé gi in té zet a für -
dõ víz-hasz ná la ti en ge délyt vissza von ja.

(9) A für dõ hely üze mel te té sé nek a 9.  § (1) be kez dé se
sze rin ti ér té ke lé sen ala pu ló, víz mi nõ sé gi okok ból el ren -
delt ti lal mát csak ak kor le het fel ol da ni, il let ve új für dõ he -
lyen a für dõ zést csak ak kor le het en ge dé lyez ni, ha két egy -
mást kö ve tõ vizs gá lat leg fel jebb 330/100 ml fe ká lis en te -
ro coc cus-szá mot és 900/100 ml Es che ri chia coli szá mot
ered mé nyez, il let ve, ha az emel ke dett ci a no bak té ri um
koc ká zat nak a 8.  § (2) be kez dé se vagy (3) be kez dé se sze -
rin ti vizs gá lat tal meg ál la pít ha tó je lei nem áll nak fenn.

(10) A 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti ér té ke lé sen ala pu ló,
víz mi nõ sé gi okok ból el ren delt für dé si ti la lom fel ol dá sá -
hoz szük sé ges vizs gá la tok – amennyi ben a mi nõ ség el len -
õr zé si ütem terv ben meg ha tá ro zot tól el té rõ idõ pont ban vett 
min ták ból tör tén nek – nem ké pe zik ré szét a für dõ víz mi nõ -
ség ér té ke lé sé re szol gá ló adat sor nak.

Nyilvánosság tájékoztatása

11.  §

(1) A hely szí ni szem le és a vizs gá la tok ered mé nyét az
azo kat vég zõ la bo ra tó ri um ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a

vizs gá la tok be fe je zé sét kö ve tõ 24 órán be lül – a hét utol só
mun ka nap ján ka pott ered mé nye ket a kö vet ke zõ hét elsõ
mun ka nap ján – meg kül di a für dõ hely üze mel te tõ jé nek, a
kis tér sé gi és re gi o ná lis in té zet nek, va la mint az OKI-nak
ér té ke lés és a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sa cél já ból.

(2) A für dõ víz mi nõ sé gé re vo nat ko zó ada tok köz ér de -
kû ek. A nyil vá nos ság für dõ vi zek kel kap cso la tos tá jé koz -
ta tá sát a (3)–(9) be kez dé sek alap ján kell biz to sí ta ni. A víz
mi nõ sé gé rõl és an nak az egész ség re gya ko rolt ha tá sá ról
– ké re lem re – a kis tér sé gi, il let ve a re gi o ná lis in té zet fel vi -
lá go sí tást ad.

(3) A kis tér sé gi in té zet el ren de li a für dé si ti la lom alá esõ 
für dõ vi zek für dést til tó táb lá val tör té nõ meg je lö lé sét.

(4) A jegy zõ a hely ben szo ká sos mó don min den év ben
tá jé koz tat ja a la kos sá got

a) az en ge dé lye zett für dõ vi zek rõl,
b) a ki je lölt für dõ he lyek rõl,
c) a für dé si ti la lom el ren de lé sé rõl,
d) a für dé si ti la lom fel ol dá sá ról.

(5) A für dést til tó táb la el he lye zé sé rõl, kar ban tar tá sá ról
és el tá vo lí tá sá ról en ge dé lye zett für dõ víz ese té ben a kis tér -
sé gi in té zet gon dos ko dik, ki je lölt für dõ hely ese té ben az
üze mel te tõ, en nek el mu lasz tá sa ese tén a kis tér sé gi in té zet
– az üze mel te tõ költ sé gé re – in téz ke dik.

(6) A für dõ hely üze mel te tõ je a 3. mel lék let ben fog lal tak 
sze rint kö te les a vé dõ te rü let ha tá ra it meg je löl ni.

(7) Min den für dõ víz re vo nat ko zó an éven te a für dé si
idény tel jes idõ tar ta ma alatt, il let ve az in for má ció ak tu a li -
tá sá nak meg fe le lõ idõ ben a für dõ vi zek 300 mé te res kör ze -
tén be lül, a für dõ zõk szá má ra jól meg kö ze lít he tõ és lát ha tó 
mó don, en ge dé lye zett für dõ víz ese té ben a kis tér sé gi in té -
zet, ki je lölt für dõ hely ese té ben az üze mel te tõ hoz zá fér he -
tõ vé te szi:

a) a für dõ víz ak tu á li san ér vé nyes osz tály ba so ro lá sát,
b) az eset le ges für dõ zé si ti lal mat vi lá gos és egy sze rû

jel zés vagy jel kép se gít sé gé vel,
c) a für dõ víz ál ta lá nos, mû sza ki szak ki fe je zé sek tõl

men tes le írá sát az 5. mel lék let sze rint el ké szí tett für dõ víz -
pro fil alap ján,

d) a rö vid távú szennye zés nek ki tett für dõ vi zek ese té ben
da) tá jé koz ta tást ar ról, hogy a für dõ víz rö vid távú

szennye zés nek van ki té ve,
db) azon na pok szá má nak meg je lö lé sét, ame lye ken az

elõ zõ für dé si idény alatt, a rö vid távú szennye zés  miatt
a für dõ zés meg volt tilt va,

dc) az ilyen szennye zés va ló szí nû sít he tõ vagy tény le -
ge sen be kö vet ke zé sé re vo nat ko zó fi gyel mez te tést,

e) rend kí vü li hely zet elõ for du lá sa ese tén tá jé koz ta tást
an nak jel le gé rõl és vár ha tó idõ tar ta má ról,

f) a für dõ zés meg til tá sa ese tén a für dõ zõk er rõl  szóló
tá jé koz ta tá sát az in do kok meg je lö lé sé vel,

g) ál lan dó für dõ zé si ti la lom be ve ze té se ese tén an nak
sze re pel te té sét, hogy az érin tett te rü let töb bé nem mi nõ sül
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für dõ víz nek, a vissza mi nõ sí tés in do ka i nak megjelölé -
sével,

h) a für dõ víz zel kap cso la tos tel jes körû in for má ció
hoz zá fé ré sé nek mód ját (pl. hon lap meg je lö lé se).

(8) A (7) be kez dés a)–g) pont ja i ban fog lalt in for má ci ót
az üze mel te tõ ké ré sé re a 13.  §-ban meg je lölt Bi zott ság az
üze mel te tõ ren del ke zé sé re bo csát ja.

(9) A re gi o ná lis in té zet ille té kességi te rü le té rõl a meg fe -
le lõ he lyi, il let ve or szá gos mé di á ban, va la mint a hon lap ján 
– in do kolt eset ben több nyel ven is – min den év ben köz zé -
te szi:

a) a für dõ vi zek lis tá ját leg ké sõbb má jus 31-éig,
b) min den egyes für dõ víz osz tá lyo zá sát és für dõ -

víz-pro fil ját, ide ért ve az utol só osz tá lyo zást köve tõen vég -
zett mi nõ ség el len õr zés ered mé nye it,

c) a „ki fo gás olt” osz tály ba so rolt für dõ vi zek ese tén a
szennye zés oka i nak meg szün te té sé re és a für dõ zõk
szennye zés sel össze füg gõ egész ség ügyi koc ká za tá nak
meg aka dá lyo zá sá ra, va la mint a szennye zés el há rí tá sá ra
tett – a 10.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt – in téz ke dé se ket,

d) rö vid távú szennye zés nek ki tett für dõ vi zek ese tén
ál ta lá nos tá jé koz ta tást

da) azok ról a kö rül mé nyek rõl, ame lyek fel te he tõ leg rö -
vid távú szennye zés hez ve zet nek,

db) a szennye zés elõ for du lá sá nak va ló szí nû sé gé rõl és
va ló szí nû sít he tõ idõ tar ta má ról,

dc) a szennye zés oka i ról,
dd) a für dõ zõk szennye zés sel össze füg gõ egész ség ügyi 

koc ká za tá nak meg aka dá lyo zá sá ra tett in téz ke dé sek rõl,
de) a szennye zés oka i nak el há rí tá sá ra tett in téz ke dé -

sek rõl.

(10) A re gi o ná lis in té zet a (9) be kez dés b)–d) pont ja i -
ban fog lalt in for má ci ót leg ké sõbb min den év no vem ber
15-éig tesz köz zé.

(11) Az OTH min den für dé si idény kez de te elõtt leg -
késõbb má jus 31-ig az ÁNTSZ hon lap ján köz zé te szi az
en ge dé lye zett für dõ vi zek és für dõ he lyek, va la mint a tar tós 
für dé si ti la lom alá esõ für dõ vi zek, il let ve für dõ he lyek lis -
tá ját.

Fürdõvízminõség felügyelet

12.  §

(1) A für dõ víz mi nõ ség fel ügye let a für dõ vi zek kel kap -
cso la tos aláb bi in téz ke dé sek összes sé ge:

a) a für dõ víz pro fi lok el ké szí té se és kar ban tar tá sa,
b) mi nõ ség el len õr zé si ütem terv ké szí té se,
c) a für dõ vi zek mi nõ sé gé nek el len õr zé se,
d) a für dõ víz-mi nõ sé gi ada tok gyûj té se, to váb bí tá sa és

ke ze lé se,
e) a für dõ vi zek mi nõ sé gé nek ér té ke lé se,
f) a für dõ vi zek osz tá lyo zá sa,

g) azon szennye zõ for rá sok meg ha tá ro zá sa és ér té ke lé -
se, ame lyek hát rá nyo san be fo lyá sol hat ják a für dõ vi ze ket
és ve szé lyez tet he tik a für dõ zõk egész sé gét,

h) a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sa,
i) a für dõ zõk szennye zés nek való ki tett sé gé nek meg -

elõ zé sét szol gá ló lé pé sek meg té te le,
j) a szennye zés koc ká za tá nak csök ken té sét szol gá ló te -

vé keny ség.

(2) A für dõ víz mi nõ ség fel ügye let tel kap cso la tos fel ada -
tok vég re haj tá sá ért az or szá gos tisz ti fõ or vos fe le l.

(3) Az or szá gos tisz ti fõ or vost az (1) be kez dés sze rin ti
fel ada ta i nak vég re haj tá sá ban a Nép egész ség ügyi Tár ca -
kö zi Bi zott ság Víz- és Egész ség Szak bi zott sá ga (a továb -
biak ban: Szak bi zott ság) tá mo gat ja.

(4) A Szak bi zott ság:
a) rend sze re sen ér té ke li a für dõ víz biz ton sá gi hely -

zetet,
b) ja vas la tot tesz a für dõ víz biz ton ság meg õr zé sé hez,

il let ve hely re ál lí tá sá hoz szük sé ges te en dõk re,
c) szak mai aján lá so kat dol go z ki an nak ér de ké ben,

hogy a 2015. évi für dé si idény vé gé ig az összes magyar -
országi für dõ víz el ér je leg alább a „tûr he tõ” mi nõ sí tést és
a le he tõ sé gek sze rin ti mér ték ben nõ jön a „jó” és „ki vá ló”
osz tály ba tar to zó für dõ vi zek ará nya.

(5) A ha tá ron át nyú ló ha tá sok ál tal érin tett für dõ vi zek
mi nõ sé gé nek el len õr zé se az érin tett tag ál la mok, il let ve az
Eu ró pai Unió tag jai közé nem tar to zó szom szé dos ál la mok 
kö zös fel ügye le té vel tör té nik.

(6) A Szak bi zott ság ki dol goz za a nyil vá nos ság für dõ -
víz mi nõ ség-fel ügye le ti fel ada tok vég re haj tá sá ba tör té nõ
be vo ná sá ra vo nat ko zó szak mai aján lá sát, kü lö nös te kin -
tet tel:

a) a nyil vá nos ság ál tal meg fo gal ma zott ész re vé te lek,
ja vas la tok vagy pa na szok fo ga dá sá nak, nyil ván tar tá sá nak
és meg vá la szo lá sá nak rend jé re,

b) az a) pont sze rin ti in for má ció elem zé sé nek és hasz -
no sí tá sá nak mód já ra,

c) az a) pont ban fog lal tak meg vá la szo lá sá nak for mai és 
tar tal mi kö ve tel mé nye i re (be le ért ve ezek ha tár ide jét is).

(7) A Szak bi zott ság ki dol goz za a ci a no bak té ri um koc -
ká zat ese tén ja va solt te vé keny sé gek re, il let ve in téz ke dé -
sek re vo nat ko zó szak mai aján lá sa it.

(8) A Szak bi zott ság szak mai aján lá sa it és köz ér de kû
 tájékoztatásait köz zé te szi az ÁNTSZ hon lap ján.

13.  §

(1) A für dõ vi zek és für dõ he lyek mi nõ ség fel ügye le ti fel -
ada ta i nak a re gi o ná lis in té ze tek ille té kességi te rü le te i nek
meg fe le lõ szint en tör té nõ vég re haj tá sá ról a re gi o ná lis tisz -
ti fõ or vos gon dos ko dik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel ada tá nak vég re haj tá sá -
ban a re gi o ná lis tisz ti fõ or vost ad hoc re gi o ná lis für dõ -
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víz-mi nõ ség ügyi bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság)
 támogatja. A Bi zott sá got a re gi o ná lis tisz ti fõ or vos hív ja
össze és ve ze ti. Tag jai a te rü le ti leg ille té kes Környezet -
védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség és
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság igaz ga tói, il let -
ve az ál ta luk ki je lölt szak ér tõ.

(3) A re gi o ná lis tisz ti fõ or vos a tár gyalt ügyek tõl füg -
gõen ta nács ko zá si jog gal a me gyei ön kor mány zat, a rend -
õrség, a víz ren dé szet és a Re gi o ná lis Ide gen for gal mi
 Bizottság egy-egy kép vi se lõ jét és to váb bi részt ve võ ket
hív hat meg a bi zott ság ülé sé re.

14.  §

(1) A kis tér sé gi in té zet min den für dé si idény kez de te
elõtt, de leg ké sõbb má jus 10-éig tá jé koz tat ja a re gi o ná lis
in té ze tet és az or szá gos tisz ti fõ or vost

a) az ille té kességi te rü le tük höz tar to zó
aa) en ge dé lye zett für dõ vi zek,
ab) a ki je lölt für dõ he lyek,
ac) tar tós für dé si ti la lom alá esõ für dõ vi zek

lis tá já ról,
b) min den egyes für dõ hely re mag ál la pí tott für dé si

idény elsõ és utol só nap já ról,
c) min den egyes für dõ víz min ta vé te li ütem ter vé rõl,
d) a für dõ víz min ta vé tel re és víz mi nõ ség vizs gá lat ra

szer zõ dött la bo ra tó ri u mok lis tá já ról,
e) a rö vid távú szennye zés koc ká za tá nak ki tett für dõ -

he lyek lis tá já ról.

(2) A kis tér sé gi in té zet a für dé si idény fo lya mán gon -
dos ko dik ar ról, hogy

a) a für dõ víz je len tõs vagy tar tós mi nõ ség rom lá sá ra
vagy en nek le he tõ sé gé re, kü lö nö sen a für dõ zõk egész sé gi
koc ká za tá nak nö ve ke dé sé vel kap cso la tos bár mely rend -
kívüli hely zet re vo nat ko zó in for má ció az er rõl való tu do -
más szer zést kö ve tõ 3 órán be lül,

b) a 7.  § (5) be kez dé se sze rin ti rö vid távú szennye zés
 miatt fi gyel men kí vül hagy ha tó min ták ról szük sé ges tá jé -
koz ta tás, az erre vo nat ko zó dön tést kö ve tõ 24 órán be lül
a re gi o ná lis in té zet be és az OKI-ba el jus son.

(3) A re gi o ná lis in té zet
a) a kis tér sé gi in té zet tel, a für dõ víz hez tar to zó part sza -

kasz tu laj do no sa i val és a te rü le ti leg ille té kes Környezet -
védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség gel,
va la mint szük ség ese tén más szer ve ze tek kel (pl. az Or szá -
gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat tal) tör tént egyez te tés alap ján, 
a fel me rü lés ese dé kes sé ge sze rint, in téz ke dik a rö vid távú
szennye zé sek elõ re jel zé sé nek meg szer ve zé se ér de ké ben,

b) gon dos ko dik a fi gyel men kí vül ha gyott min ták pót -
lá sá ról,

c) a kis tér sé gi in té zet tel együtt mû köd ve meg hoz za a
für dõ vi zek je len tõs vagy tar tós mi nõ ség rom lá sá val vagy
en nek le he tõ sé gé vel, kü lö nö sen a für dõ zõk egész sé gi koc -

ká za tá nak nö ve ke dé sé vel kap cso la tos bár mely rend kí vü li
hely zet ke ze lé sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket,

d) biz to sít ja a rend kí vü li hely szí ni szem lék, min ta vé te -
lek és vizs gá la tok meg szer ve zé sét és a ki ala kult hely zet
ke ze lé sé hez szük sé ges egyéb in téz mé nyek és ér de kelt
szer ve ze tek tá jé koz ta tá sát és be vo ná sát,

e) ked ve zõ vagy ked ve zõt len víz mi nõ ség-vizs gá la ti
adat sor alap ján a te rü le ti leg ille té kes Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség gel tör tént
egyez te tést köve tõen fe lül vizs gál hat ja a 3. mel lék let ben
meg ál la pí tott vé dõ tá vol sá go kat.

Átmeneti és záró rendelkezések

15.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A für dõ víz pro fi lok ról elsõ al ka lom mal 2011. már -
cius 1-jé ig kell ha tá ro za tot hoz ni.

(3) Az e ren de let elõ írásainak tel je sí té sé vel kap cso la tos
min ta vé te le ket és la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat akk re di tált
el já rás ke re té ben 2009. már ci us 24-ét köve tõen ki zá ró lag
olyan la bo ra tó ri um vé gez he ti, amely az OKI ál tal szer ve -
zett jár tas sá gi kör vizs gá la tok ban meg fe le lõ ered mé nyek -
kel részt vett és tel je sí ti a 11.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta -
kat, va la mint az OTH erre fel jo go sí tot ta. A fel jo go sí tást
– ké re lem re – az OTH adja ki. A fel jo go sí tott laborató -
riumok lis tá ját az OTH hon lap ján köz zé te szi. A fel jo go sí -
tás vissza vo ná sig ér vé nyes. Az e ren de let ben fog lalt elõ -
írások nem tel je sí té se ese tén a vissza vo nást az en ge dé lyes, 
az OKI vagy az OTH kez de mé nyez he ti.

(4) A 10.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt tá jé koz ta tás tar tal -
mi kö ve tel mé nye i re a Szak bi zott ság aján lást tesz köz zé
a 2008. évi für dé si idény kez de té ig.

(5) A 11.  § (7) be kez dé sé ben fog lal ta kat elsõ al ka lom -
mal leg ké sõbb 2012. már ci us 1-jé ig kell hoz zá fér he tõ vé
ten ni.

(6) A 11.  § (9) be kez dé sé ben fog lal ta kat elsõ al ka lom -
mal leg ké sõbb a 2011. évi für dé si idény ben kell közzé -
tenni.

(7) A 12.  § (6) be kez dé sé ben fog lal ta kat elsõ al ka lom -
mal leg ké sõbb 2010. már ci us 1-jé ig kell köz zé ten ni.

(8) A Szak bi zott ság a 2008. évi für dé si idény kez de té ig
köz zé te szi a ci a no bak té ri um koc ká zat ese tén ja va solt te vé -
keny sé gek re, il let ve in téz ke dé sek re vo nat ko zó szak mai
aján lá sa it.

(9) A 9.  §-ban fog lalt für dõ víz-mi nõ ség ér té ke lést elsõ
al ka lom mal leg ko ráb ban a 2011. évi für dé si idényt köve -
tõen, de leg ké sõbb a 2015. évi für dé si idény vé gé ig kell
 elvégezni.
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(10) A Szak bi zott ság az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz -
pont és az OKI ja vas la ta i nak figye lembe véte lével meg -
fogalmazott aján lá sai alap ján az or szá gos tisz ti fõ or vos
elsõ al ka lom mal leg ké sõbb 2010. már ci us 24-éig lét re hoz -
za a für dõ vi zek ál tal oko zott egész sé gi ár tal mak és meg be -
te ge dé sek or szá gos elem zõ és re a gá ló rend sze rét (sur ve il -
lan ce).

(11) Az OTH a 2008. év tõl kez dõ dõ en tá jé koz tat ja az
Eu ró pai Bi zott sá got

a) min den für dé si idény kez de te elõtt a für dõ víz ként
azo no sí tott fel szí ni vi zek rõl és az elõ zõ év hez ké pest be -
kö vet ke zett vál to zá sok ról, va la mint azok oka i ról,

b) min den für dé si idényt köve tõen leg ké sõbb de cem -
ber 31-éig

ba) min den egyes für dõ víz mi nõ sé gé nek ér té ke lé sé rõl,

bb) a víz mi nõ ség fel ügye let te rén ho zott je len tõ sebb
in téz ke dé sek rõl,

bc) a víz mi nõ ség el len õr zé si ütem terv fel füg gesz té sé -
rõl a fel füg gesz tés in do ka i nak meg je lö lé sé vel.

(12) Az OTH a 8.  § (5) bekezdése sze rint ki adott el té ré si 
en ge dé lyek rõl a ki adást kö ve tõ 30 na pon be lül tá jé koz tat ja 
az  Európai Bi zott sá got.

(13) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a ter mé sze tes für dõ vi zek mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i -
rõl, va la mint a ter mé sze tes für dõ he lyek ki je lö lé sé rõl és
üze mel te té sé rõl  szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let,

b) a ter mé sze tes für dõ vi zek mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i -
rõl, va la mint a ter mé sze tes für dõ he lyek ki je lö lé sé rõl és
üze mel te té sé rõl  szóló 273/2001. Korm. ren de let módosí -
tásáról  szóló 161/2002. (VII. 17.) Korm. ren de let,

c) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek fel adat- és ha tás kö ré nek fe lül vizs gá la -
tá ról  szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 20.  §
(1)–(3) be kez dé sei,

d) az egyes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket meg ál la pí tó kor mány ren -
de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm.
ren de let 31.  § (2) be kez dé sé ben „a ter mé sze tes für dõ vi zek
mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ter mé sze tes für dõ -
he lyek ki je lö lé sé rõl és üze mel te té sé rõl  szóló 273/2001.
(XII. 21.) Korm. ren de let 6.  §-a (2) be kez dé sé ben az „és az
ille té kes víz ügyi igaz ga tó ság gal” ” szö veg rész,

e) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat köz re mû kö dé sét, va la mint az egyes ha tó sá gi en ge dé -
lyek ki adá sát érin tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról, va la mint
egyes jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl  szóló 324/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 8.  §-a.

(14) Ez a ren de let a für dõ vi zek mi nõ sé gé rõl és a
76/160/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2006. feb ru ár 15-i 2006/7/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. mel lék let a 78/2008. (IV. 3.) Korm. ren de let hez

A természetes fürdõvíz vízminõségi követelményei

A B C D E

Pa ra mé ter
Ki vá ló

mi nõ ség
Jó

mi nõ ség
Tûr he tõ
mi nõ ség

Elem zé si
re fe ren cia-
mód sze rek

1. Fe ká lis En te ro coc cus (100 ml-ben) 200* 400* 330** ISO 7899-1 vagy 
ISO 7899-2

2. Es che ri chia coli (100 ml-ben) 500* 1000* 900** ISO 9308-3 vagy 
ISO 9308-1

3. Klo ro fill-a (mg/l) ci a no bak té ri um
do mi nan cia ese tén

10 25 50 MSZ ISO
10260:1993

4. Ci a no bak té ri um sejt szám 20 000 sejt/ml 50 000 sejt/ml 100 000 sejt/ml MSZ EN
15204:2006

5. Mic ro cys tin LR ek vi va lens to xin
tar ta lom

4 mg/l 10 mg/l 20 mg/l ISO 20179:2003

 * 95-per cen ti lis ér té ke lés alap ján. Lásd a 2. szá mú mel lék le tet.
** 90-per ce nti lis ér té ke lés alap ján. Lásd a 2. szá mú mel lék le tet.

A ci a no bak té ri um koc ká zat ér té ke lés re szol gá ló je lek ill. vizs gá la ti mód sze rek

 Át lát szó ság csök ke né se: az MSZ 12750-4:1971, 1.2 pont sze rint ér té kel ve;
 a szo ká sos tól el té rõ szín ész le lé se;
 zöld szí nû hab meg je le né se a víz fel szí nén.



2. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõvizek értékelése és osztályozása

I. Ki fo gás olt mi nõ ség

A für dõ vi ze ket a „ki fo gás olt” osz tály ba kell so rol ni, ha a für dõ vi zek ér té ke lé si idõ sza ká ra vo nat ko zó mi nõ sé gi adat -
so rá ban az 1. mel lék let 1. vagy 2. pa ra mé te ré re vo nat ko zó meg ha tá ro zá sok per cen ti lis ér té keia, il let ve, ha a cianobak -
térium-burjánzás fel té te le zett egész ség ügyi koc ká za ta  miatt vizs gál ták, a 3., 4. és 5. pa ra mé te rek mért ér té kei egy aránt
meg ha lad ták a „tûr he tõ mi nõ ség” „D” osz lo pa sze rin ti ér té ke it.

II. Tûr he tõ mi nõ ség

A für dõ vi ze ket a „tûr he tõ” osz tály ba kell so rol ni, ha:
1. a für dõ víz ér té ke lé si idõ sza ká ra vo nat ko zó mi nõ sé gi adat so rá ban az 1. mel lék let 1. és 2. pa ra mé te ré re vo nat ko zó

meg ha tá ro zá sok per cen ti lis ér té keia, il let ve, ha a ci a no bak té ri um-bur ján zás fel té te le zett egész ség ügyi koc ká za ta  miatt
vizs gál ták, a 3., 4. és 5. pa ra mé te rek mért ér té kei meg fe lel nek a „D” osz lop ban „a tûr he tõ mi nõ ség re” meg adott ér té kek -
nek vagy ki seb bek azok nál; és

2. ha a für dõ víz ki van téve rö vid tá vú szennye zés nek, az zal a fel té tel lel, hogy:
a) meg fe le lõ in téz ke dé sek tör tén tek, ide ért ve a fel ügye le tet, a ko rai elõ re jel zõ rend szert és a mi nõ ség-el len õr zést,

 annak ér de ké ben, hogy a für dõ zõk a fi gyel mez te tés, il let ve szük ség ese tén a til tás ré vén ne le gye nek a szennye zés nek
 kitéve;

b) meg fe le lõ in téz ke dé sek van nak fo lya mat ban a szennye zés oka i nak meg elõ zé se, csök ken té se vagy meg szün te té se
ér de ké ben; és

c) az ér té ke lé si idõ szak ban a rö vid tá vú szennye zés  miatt a 7.  § (5) be kez dé se sze rint fi gyel men kí vül ha gyott min ták
szá ma nem ha lad ja meg az erre az idõ szak ra ki dol go zott el len õr zé si ütem terv sze rin ti összes min ta szám 15%-a, vagy
a für dé si idé nyen kén ti egy min ta kö zül a na gyobb szám ér té két.

III. Jó mi nõ ség

A für dõ vi ze ket a „jó „ osz tály ba kell so rol ni, ha:
1. a für dõ vi zek ér té ke lé si idõ sza ká ra vo nat ko zó mi nõ sé gi adat so rá ban, az 1. mel lék let 1. és 2. pa ra mé te ré re vonat -

kozó meg ha tá ro zá sok per cen ti lis ér té keia, il let ve, ha a ci a no bak té ri um-bur ján zás fel té te le zett egész ség ügyi koc ká za ta
 miatt vizs gál ták, a 3., 4. és 5. pa ra mé te rek mért ér té kei meg fe lel nek a „C” osz lop ban a „jó mi nõ ség re” meg adott ér té kek -
nek, vagy ki seb bek azok nál; és

2. ha a für dõ víz ki van téve rö vid tá vú szennye zés nek, az zal a fel té tel lel, hogy:
a) meg fe le lõ in téz ke dé sek tör tén tek, ide ért ve a fel ügye le tet, a ko rai elõ re jel zõ rend szert és a mi nõ ség-el len õr zést,

 annak ér de ké ben, hogy a für dõ zõk a fi gyel mez te tés, il let ve szük ség ese tén a til tás ré vén ne le gye nek a szennye zés nek ki -
té ve;

b) meg fe le lõ in téz ke dé sek van nak fo lya mat ban a szennye zés oka i nak meg elõ zé se, csök ken té se vagy meg szün te té se
ér de ké ben; és

c) az ér té ke lé si idõ szak ban a rö vid tá vú szennye zés  miatt a 7.  § (5) be kez dé se sze rint fi gyel men kí vül ha gyott min ták
szá ma nem ha lad ja meg az erre az idõ szak ra ki dol go zott el len õr zé si ütem terv sze rin ti összes min ta szám 15%-a, vagy
a für dé si idé nyen ként egy min ta kö zül a na gyobb szám ér té két.

IV. Ki vá ló mi nõ ség

A für dõ vi ze ket a „ki vá ló” osz tály ba kell so rol ni:
1. ha az ér té ke lé si idõ szak ra vo nat ko zó für dõ víz mi nõ sé gi adat sor ban az 1. mel lék let 1. és 2. pa ra mé te ré re vo nat ko zó

meg ha tá ro zá sok per cen ti lis ér té keia, il let ve, ha a ci a no bak té ri um-bur ján zás fel té te le zett egész ség ügyi koc ká za ta  miatt
vizs gál ták, a 3., 4. és 5. pa ra mé te rek mért ér té kei meg fe lel nek a „B” osz lop ban meg adott „ki vá ló mi nõ ség” ér té ke i nek; és

2. ha a für dõ víz ki van téve rö vid tá vú szennye zés nek, az zal a fel té tel lel, hogy:
a) meg fe le lõ in téz ke dé sek tör tén tek, ide ért ve a fel ügye le tet, a ko rai elõ re jel zõ rend szert és a mi nõ ség-el len õr zést,

 annak ér de ké ben, hogy a für dõ zõk a fi gyel mez te tés, il let ve szük ség ese tén a til tás ré vén ne le gye nek a szennye zés nek
 kitéve;

b) meg fe le lõ in téz ke dé sek van nak fo lya mat ban a szennye zés oka i nak meg elõ zé se, csök ken té se vagy meg szün te té se
ér de ké ben; és
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c) az ér té ke lé si idõ szak ban a rö vid tá vú szennye zés  miatt a 7.  § (5) be kez dé se sze rint fi gyel men kí vül ha gyott min ták
szá ma nem ha lad ja meg az erre az idõ szak ra ki dol go zott el len õr zé si ütem terv sze rin ti összes min ta szám 15%-a, vagy
a für dé si idé nyen ként egy min ta kö zül a na gyob bat.

Meg jegy zé sek
a Az adott für dõ víz bõl nyert mik ro bi o ló gi ai ada tok log10 nor má lis el osz lás sû rû ség függ vé nyé nek per cen ti lis ér té ke lé -

se alap ján a per cen ti lis ér té ke az aláb bi mó don nyer he tõ:

1. Az ér té ke len dõ adat sor összes bak té ri um szá má nak log10 ér té két vesszük. (Nul la he lyett a mód szer ki mu ta tá si ha tá -
rá nak log10 ér té két hasz nál juk.)

2. Szá mít suk ki a log10 ér té kek szám ta ni kö zép ér té két (m).

3. Szá mít suk ki a log10 ér té kek szó rá sát ( s).

Az ada tok va ló szí nû sé gi sû rû ség függ vé nyé nek fel sõ 90 per cen ti lis pont ja az aláb bi egyen let tel kap ha tó meg: fel sõ

90 per cen ti lis = an ti log (m + 1,282 s).

Az ada tok va ló szí nû sé gi sû rû ség függ vé nyé nek fel sõ 95 per cen ti lis pont ja az aláb bi egyen let tel nyer he tõ: fel sõ

95  percentilis = an ti log (m + 1,65 s).

3. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A természetes fürdõvíz és fürdõhely védõterülete

1. Ta vak ban és holt ágak ban a für dõ hely te rü le té nek ha tá rá tól a víz fe lü le ten min den irány ban 100–100 m ki ter je dé sû,
a víz par ton pe dig – az igény be vett te rü le ten kí vül – leg alább 10 m szé les sé gû vé dõ te rü le tet kell ki je löl ni.

2. A Duna, a Ti sza és a Drá va fo lyók nál az 1. pont sze rin ti vé dõ te rü le tet csak a für dõ hellyel azo nos ol da li fo lyó par ton
kell ki je löl ni.

3. A 2. pont ban fel nem so rolt fo lyó vi zek part ján lé te sí tett für dõ hely nél a víz fo lyás irá nyá val el len ke zõ irány ban
( felsõ fo lyó sza kasz) a fo lyó mind két part ján 100 m hosszú sá gú, a víz fo lyás irá nyá ba (alsó fo lyó sza kasz) 10 m hosszú -
ságú, a víz par ton pe dig – az igény be vett te rü le ten kí vül – leg alább 10 m szé les sé gû vé dõ te rü le tet kell ki je löl ni.

4. Fo lyó vi zek nél – a für dõ hely fo lyás irány sze rin ti fel sõ ha tá ra fe let ti sza ka szán, a für dé si idény ben elõ for du ló leg -
kisebb víz ho zam mel lett – aján lott szenny víz-be ve ze té si tá vol sá gok:

a) 500-szo ros nál na gyobb hí gu lás ese tén a für dõ hely fe let ti fo lyó sza ka szon leg alább 5 km,

b) 200–500-szo ros hí gu lás ese tén a für dõ fe let ti fo lyó sza ka szon leg alább 15 km,

c) 200-szo ros hí gu lás ese tén a für dõ fe let ti fo lyó sza ka szon leg alább 25 km.

5. Fo ko zot tan ve szé lyes szenny víz be ve ze tés (kü lö nö sen fer tõ zõ be teg-el lá tó in téz mény, el hul lott ál la ti ter mé ket fel -
dol go zó üzem, ra dio ak tív szenny vi zet ki bo csá tó lé te sít mény ese té ben) 25 km-es tá vol sá gon túl is csak ab ban az eset ben
for dul hat elõ, ha a meg fe le lõ víz mi nõ sé get a ki je löl ni kí vánt für dõ hely nél 5 év víz mi nõ ség-el len õr zé si adat so ra alá tá -
maszt ja, és a víz mi nõ sé get ked ve zõt le nül be fo lyá so ló rend kí vü li ese mény nem for dult elõ.

4. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõvíz és fürdõhely határainak megjelölésére szolgáló eszközök

1. A für dõ víz, il let ve für dõ hely ha tá rát a par ton 60×30 cm mé re tû, fe hér ala pú, kék hul lám zó ví zen fe ke te fel sõ tes tet
áb rá zo ló táb lá val, a ví zen vö rös-fe hér füg gõ le ge sen csí ko zott, hen ger ala kú, leg alább 50×50 cm-es bó ják kal kell meg je -
löl ni.

2. A für dõ víz, il let ve für dõ hely ha tá rát jel zõ táb lán kék me zõ ben fe hér nyíl lal és a tá vol ság (mé ter, ki lo mé ter) fel tün -
te té sé vel kell a für dõ hely hosszát je löl ni. A 120 cm-nél mé lyebb víz ha tá rát ta va kon és ál lan dó víz szin tû víz te rü le te ken
„120 cm” fel ira tú, fo lyó kon „mély víz” fel ira tú táb lá val kell je löl ni.
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5. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõvizek profilja

1. A für dõ víz-pro fil az aláb bi a kat tar tal maz za:
a) a für dõ víz, to váb bá az érin tett für dõ víz víz gyûj tõ te rü le té re esõ egyéb fel szí ni vi zek olyan fi zi kai, föld raj zi és hid -

ro ló gi ai jel lem zõ i nek le írá sa, ame lyek eset le ges szennye zés for rá sát ké pez he tik, és ame lyek e ren de let, va la mint a víz -
védelmi po li ti ka te rén a kö zös sé gi fel lé pés ke re te i nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2000/60/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv ben meg ha tá ro zot tak sze rint lé nye ges nek mi nõ sül nek;

b) azon szennye zé si okok meg ha tá ro zá sa és ér té ke lé se, ame lyek a für dõ vi zek re ha tás sal le het nek és ká ro sít hat ják
a für dõ zõk egész sé gét;

c) a ci a no bak té ri u mok sza po ro dá si po ten ci ál já nak ér té ke lé se;
d) a mak ro fi ton és/vagy fi top lank ton sza po ro dá si po ten ci ál já nak ér té ke lé se;
e) ha a b) pont sze rin ti ér té ke lés azt mu tat ja ki, hogy rö vid tá vú szennye zés ve szé lye áll fenn, az aláb bi in for má ci ót:
– a rö vid tá vú szennye zés elõ re lát ha tó ter mé sze tét, gya ko ri sá gát és le fo lyá sá nak idõ tar ta mát,
– a fenn ma ra dó bár mely szennye zé si ok rész le te zé sét, be le ért ve a fo ga na to sí tott el len in téz ke dé se ket és a fel szá mo lá -

suk ra vo nat ko zó ütem ter vet,
– a rö vid tá vú szennye zé si ese mény alatt fo ga na to sí tott mi nõ ség fel ügye le ti in téz ke dé se ket, és az ilyen te vé keny sé ge -

kért fe le lõs tes tü le tek nek az azo no sí tó és rész le tes kap cso lat fel vé te li ada ta it;
f) az el len õr zé si pont el he lyez ke dé sét.
2. Ha a für dõ víz osz tá lyo zá sa „jó”, „tûr he tõ” vagy „ki fo gás olt”, a für dõ víz pro fil ját rend sze re sen fe lül kell vizs gál ni,

és ki kell ér té kel ni, hogy az 1. pont ban fel so rolt szem pon tok kö zül meg vál to zott-e va la me lyik. Szük ség ese tén ezt fris sí -
te ni kell. A fe lül vizs gá lat tár gyát és gya ko ri sá gát a szennye zés ter mé sze te és sú lyos sá ga alap ján kell meg ha tá roz ni. Ezek
tar tal má nak és gya ko ri sá gá nak leg alább az aláb bi táb lá zat ban meg ha tá ro zot tak nak kell meg fe lel nie.

A für dõ vi zek
 osztályozása

„Jó” „Tûr he tõ” „Ki fo gás olt”

Fe lül vizs gá la to kat
kell tar ta ni leg alább

4 éven te 3 éven te 2 éven te

A fe lül vizs gá lan dó
szem pon tok
(az 1. pont és
 alpontjai)

a)–f) a)–f) a)–f)

Ab ban az eset ben, ha a für dõ vi zet elõ ze tesen a „ki vá ló” osz tály ba so rol ták, a für dõ víz pro fil ját csak ak kor kell fe lül -
vizs gál ni, és ha szük sé ges, fris sí te ni, ha az osz tá lyo zás „jó”, „tûr he tõ” vagy „ki fo gás olt” mi nõ sí tés re vál to zik. A fe lül -
vizs gált nak le kell fed nie az 1. pont ban em lí tett összes szem pon tot.

3. Ab ban az eset ben, ha a für dõ víz te rü le tén vagy an nak kö ze lé ben je len tõs épí té si mun ka fo lyik, vagy az inf ra struk -
tú ra je len tõ sen meg vál to zik, a für dõ víz pro fil ját fris sí te ni kell a kö vet ke zõ für dé si idény kez de te elõtt.

4. Adott eset ben az 1. pont a) és b) al pont ja i ban em lí tett in for má ci ót rész le tes tér ké pen meg je le nít ve kell ren del ke zés -
re bo csá ta ni.

5. Az össze ál lí tás ban részt ve võ szer ve zet dön té se sze rint egyéb fon tos in for má ció is csa tol ha tó vagy be le fog lal ha tó a 
le írás ba.

6. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A mikrobiológiai elemzésre szánt minták kezelési szabályai

1. Min ta vé te li hely

Ahol le het sé ges, a min tát a víz fel szí ne alatt 30 cm mély rõl kell ven ni, olyan víz ben, amely leg alább 1 mé ter mély.

2. A min ta vé te li pa lack ste ri li zá lá sa

A min ta vé te li pa lac ko kat:
– au tok láv ban kell ste ri li zál ni leg alább 15 per cig 121 °C-on; vagy
– szá ra zon kell ste ri li zál ni leg alább 1 óra hosszat 160 °C és 170 °C kö zött; vagy
– be su gár zott min ta ve võ tar tá lyo kat kell be sze rez ni köz vet le nül a gyár tó tól.
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3. Min ta vé tel

A min ta ve võ pa lack/tar tály ûr tar tal ma függ at tól, hogy mennyi víz min tá ra van szük ség az egyes pa ra mé te rek vizs gá -
la tá hoz. A mi ni má lis ûr tar ta lom ál ta lá ban 250 ml.

A min ta ve võ tar tá lyok nak szín te len és át lát szó anyag ból kell ké szül ni ük (üveg, po li eti lén vagy po li pro pi lén).
A min ta vé let len el fer tõ zõ dé sé nek meg elõ zé se cél já ból a min ta vé tel hez aszep ti kus tech ni kát kell al kal maz ni a min ta -

ve võ pa lac kok ste ri li tá sá nak meg õr zé se ér de ké ben. En nek meg fe le lõ el vég zé se ese tén nincs szük ség to váb bi ste ril
 berendezésre (mint pél dá ul ste ril se bé sze ti kesz tyû re, min ta ve võ nyel vek re vagy rúd ra).

A min tát ki tö röl he tet len tin tá val, vi lá gos azo no sí tó jel lel kell el lát ni a min tán és a min ta kí sé rõ íven egy aránt.

4. A min ták tá ro lá sa és szál lí tá sa elem zés elõtt

A víz min tá kat fény tõl, kü lö nö sen a köz vet len nap fény tõl vé de ni kell a szál lí tás min den fá zi sá ban.
A min tát a la bo ra tó ri um ba ér ke zé sé ig kb. 4 °C hõ mér sék le ten kell tá rol ni, hû tõ do boz ban vagy hû tõ szek rény ben

(az ég haj lat tól füg gõ en). Ha a szál lí tás a la bo ra tó ri u mig vár ha tó an 4 órá nál to vább tart, a szál lí tást hû tõ szek rény ben kell
el vé gez ni.

A min ta vé tel és az elem zés kö zött el telt idõt a le he tõ leg rö vi debb re kell fog ni. Aján la tos a min tá kat még ugyan azon
a mun ka na pon ele mez ni. Ha erre gya kor la ti okok  miatt nincs le he tõ ség, a min tá kat leg fel jebb 24 órán be lül kell fel -
dolgozni. A fel dol go zá sig a min tá kat sö tét he lyen, 4 °C ± 3 °C-os hõ mér sék le ten kell tá rol ni.

7. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdõhely üzemeltetésének szabályai

1. Für dõ hely nél a vár ha tó leg na gyobb ven dég szám ra vo nat ko zó an egy fõre szá mít va 10 m2 pi he nést szol gá ló terü -
letet kell biz to sí ta ni. A te rü let egy ré szét fü ve sí te ni, par ko sí ta ni kell, fák, bok rok ül te té sé vel ár nyas pi he nõ részt kell
 kialakítani. A 6 éven alu li gyer me kek ré szé re cél sze rû kü lön für dõ he lyet biz to sí ta ni.

2. A gép jár mû vek szá má ra – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – meg fe le lõ nagy sá gú és ki kép zé sû par ko ló he lyet
kell lét re hoz ni.

3. A spor to lá si le he tõ ség elõ se gí té sé re (pl. a lab da já té kok ra) al kal mas te rü let részt biz to sí ta ni kell úgy, hogy az a ven -
dé gek nyu gal mát ne za var ja és ne le gyen bal eset ve szé lyes. A vízi sport esz kö zök tá ro lá sá ra a für dõ hely el kü lö ní tett te rü -
le tén vagy an nak kö ze lé ben al kal mas te rü le tet kell ki je löl ni.

4. A pi he nõ-, sport- és egyéb te rü le tet ál lan dó an tisz tán és rend ben kell tar ta ni. A te rü let nagy sá gá hoz és a ven dé gek
szá má hoz vi szo nyít va meg fe le lõ szá mú, mé re tû és el he lye zé sû hul la dék gyûj tõ edény rõl kell gon dos kod ni. A hul la dék -
gyûj tõ ket na pon ta, il let ve szük ség sze rint ürí te ni kell, és a hul la dé kot zárt szál lí tó jár mû vel en ge dé lye zett ár tal mat la ní tó
hely re kell el szál lí ta ni.

5. Na pon ta gon dos kod ni kell a für dés re igény be vett víz fe lü let, a víz part tisz tán tar tá sá ról. Az épít mé nye ket – szük -
ség sze rint – a für dé si idény kez de te elõtt kell fel újí ta ni, va la mint fo lya ma to san kar ban tar ta ni. Az épít mé nyek he lyi sé ge it 
na pon ta, il let ve szük ség sze rint na gyobb gya ko ri ság gal ta ka rí ta ni és az üze mel te té si sza bály zat ban rög zí tett mó don
 fertõtleníteni kell. Gon dos kod ni kell a he lyi sé gek és a te rü let ro var- és rág csá ló ir tá sá ról.

6. Gon dos kod ni kell meg fe le lõ szá mú öl tö zé si (vet kõ zé si) le he tõ ség rõl. A vár ha tó leg na gyobb ven dég szám figye -
lembe véte lével ne men ként el kü lö ní tett, kéz mo sá si le he tõ ség gel fel sze relt, díj men te sen igény be ve he tõ, a víz part tól
100 m tá vol sá gon be lül el he lye zett il lem he lyet a kü lön jog sza bály elõ írásai sze rint kell lé te sí te ni. Ha a szenny víz el ve ze -
té se köz csa tor ná ba nem le het sé ges, ak kor az il lem he lyek hez csak zárt rend sze rû szenny víz gyûj tõt sza bad te le pí te ni.
A zárt rend sze rû szenny víz gyûj tõ ben össze gyûlt szenny víz el szál lí tá sá ról vagy ár ta lom men tes el he lye zé sé rõl az üze -
mel te tõ nek kell gon dos kod nia.

7. Ál la tot a für dõ hely te rü le té re be vin ni – a kis tér sé gi in té zet ál tal en ge dé lye zett õr ku tyás biz ton sá gi szol gá lat, il let ve
a vak ve ze tõ ku tya ki vé te lé vel – ti los. A für dõ hely te rü le tén a für dé si sze zon ban hor gász ni nem sza bad.

8. Gon dos kod ni kell a für dõ kö zön ség szá má ra zu ha nyo zá si le he tõ ség rõl. 1000 fõ nél na gyobb ven dég szám ese tén
200 fõ/1 db, de leg ke ve sebb 4 db zu hany ál lást kell biz to sí ta ni.

9. A gon dos kod ni kell für dõ hely te rü le tén meg fe le lõ mi nõ sé gû ivó víz in gye nes hoz zá fér he tõ sé gé rõl vagy en nek hi á -
nyá ban a fo lya dék pót lás ra al kal mas egyéb le he tõ ség rõl.

10. A für dõ zõ ket írá sos for má ban (le he tõ ség sze rint hang jel zés sel is) tá jé koz tat ni kell:
a) a víz mi nõ sé gé rõl és an nak meg õr zé sé vel kap cso la tos hasz ná la ti sza bá lyok ról,
b) a le ve gõ és a víz ak tu á lis hõ mér sék le té rõl, a víz mély sé gé rõl,
c) a für dõ ren del te tés sze rû hasz ná la tá val össze füg gõ kö te le zett sé gek rõl,
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d) egyéb köz ér de kû in for má ci ók ról.

11. A für dõ hely üze mel te tõ je kö te les el sõ se gély nyúj tó fel sze re lést és köt sze re ket tar ta ni a hely szí nen bár mi kor el ér -
he tõ he lyen, és gon dos kod ni a fel sze re lé sek, gyógy- és köt sze rek pót lá sá ról.

12. A für dé si idény ben 500 fõt el érõ vagy meg ha la dó át la gos napi ven dég lét szá mot meg ha la dó für dõ hely üzemel -
tetõje kö te les

a) a nyit va tar tás idõ tar ta ma alatt biz to sí ta ni:

aa) vízi men tés ben jár tas úszó mes te ri ügye le tet,

ab) 1000 fõ/nap át la gos ven dég szám ese tén el sõ se gély nyúj tó he lyet, és leg alább egy, men tõ tisz ti szak ké pe sí tés sel
ren del ke zõ sze mély vagy olyan or vos je len lé tét, aki az Or szá gos Men tõ szol gá lat ál tal szer ve zett oxy o lo gi ai tan fo lya mot
el vé gez te, tan fo lyam zá ró vizs gát tett, és az elõ írt gya kor la to kat tel je sí tet te;

b) és az ügye le ti he lyet fel tû nõ jel zés sel a für dõ zõk tu do má sá ra hoz ni;

c) üze mel te té si nap lót ve zet ni a ven dég for ga lom napi ada ta i ról, bal ese tek rõl, a víz mi nõ ség gel össze füg gõ vál to zá -
sok ról és egyéb rend kí vü li ese mé nyek rõl.

13. A 12. pont alatt fel so rolt kö te le zett sé gek a für dé si idény re esõ mun ka szü ne ti- és ün nep na pok ra kor lá toz va vo nat -
koz nak a für dõ hely üze mel te tõ jé re, amennyi ben a für dõ zõk át la gos lét szá ma az ilyen na po kon el éri vagy meg ha lad ja az
1000 fõt.

14. Az üze mel te tõ a bal ese tek meg elõ zé se cél já ból vizs gál ni kö te les kö tél, lánc vé gig hú zá sá val a me der víz alat ti
 részét az elsõ üzem be he lye zés elõtt, min den év ben a für dé si sze zon elõtt, va la mint bal eset ve szély gya nú ja ese tén.
A vizs gá lat ered mé nyét az üze mel te té si nap ló ban fel kell je gyez ni.

15. Úszó mes ter ként (men tõ õr ként) al kal maz ni ki zá ró lag azt a sze mélyt le het, aki a vízi men tés ben való jár tas sá gá ról
ér vé nyes iga zo lás sal ren del ke zik és egész ség ügyi al kal mas sá gát az or vos iga zol ja.

16. A men tõ õrt el kell lát ni a se gély ké rés hez szük sé ges hír köz lõ esz köz zel, to váb bá a vízi köz le ke dés rend jé rõl  szóló
27/1993. (IX. 23.) KHVM ren de let mel lék le tét ké pe zõ Ha jó zá si Sza bály zat elõ írásainak meg fe le lõ men tõ csó nak kal,
és azt 40×40 cm nagy sá gú, fe hér ala pú, 30×30 cm szár ma gas sá gú, 10 cm szé les vö rös ke reszt tel el lá tott zász ló val kell
fel sze rel ni. A csó nak ban ki zá ró lag men tõ õri szol gá la tot el lá tó sze mély tar tóz kod hat, és az csak men té si fel ada tok el lá tá -
sá hoz hasz nál ha tó.

17. A men tõ õr szol gá la ti ide je alatt kö te les a csó nak ban vagy a csó nak 50 mé te res kör ze té ben tar tóz kod ni, olyan
 helyen, ahon nan a für dés re ki je lölt víz fe lü let be lát ha tó.

18. Olyan für dõ he lye ken, ahol gyer me kek cso por to san vagy tö me ge sen for dul nak elõ (pl. gyer mek- és if jú sá gi tá bor,
víz par ti üdü lõ), az üze mel te tõ nek a bal ese tek meg elõ zé se ér de ké ben – a gyer mek cso port ott tar tóz ko dá si ide je alatt – kü -
lön men tõ õrt kell biz to sí ta ni a cso port fel ügye le té re.
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A Kormány
79/2008. (IV. 3.) Korm.

rendelete

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes

szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló

1997. évi LXXXIII. tör vény végrehajtásáról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a), g) és y) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál -
la pí tott fel adat kör ében el jár va az aláb bi a kat ren de li el:

1.  §

(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Kr.) 21.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) El lá tá si ér dek bõl a te rü le ti vé dõ nõi szol gál ta tó ese -
tén a fel sõ ha tár tól a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint
el le het tér ni, a szol gál ta tót ez eset ben is a 750 pont sze rin ti 
díj il le ti meg.”

(2) A Kr. 21.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (7)–(14) be kez dés
szá mo zá sa (9)–(16) be kez dés re vál to zik:



„(7) El lá tá si ér dek bõl az ok ta tá si in téz mény(ek)ben
 ellátandó lét szám a tel jes mun ka idõ ben is ko la- és if jú -
ság-egész ség ügyi fel ada to kat el lá tó vé dõ nõ vel mû kö dõ
 iskola- és if jú ság-egész ség ügyi szol gá lat ese té ben a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ta nu lói lét szám tól el tér het
az alsó ha tár tól 10%-kal, a fel sõ ha tár tól 20%-kal, ezen
ese tek ben a szol gál ta tó az alsó ha tár nak meg fe le lõ
800 pont, il let ve a fel sõ ha tár nak meg fe le lõ 1000 pont sze -
rin ti díj ra jo go sult. Amennyi ben a ta nu lói lét szám tól való
ne ga tív irá nyú el té rés ese tén a ta nu lók lét szá ma alap ján
szá mí tott pont szám meg ha lad ja a 800 pon tot, ak kor a szá -
mí tott pont szám nak meg fe le lõ fi nan szí ro zá si díj ke rül ki -
fi ze tés re.

(8) Ha az el lá tan dó ta nu lók mi ni mum 60%-a gyógy pe -
da gó gi ai el lá tás ban ré sze sül, és a ta nu lói össz lét szám alap -
ján szá mí tott fi nan szí ro zott pont ér té ke el éri a 800 pon tot,
ak kor a szol gá lat ab ban az eset ben is fi nan szí roz ha tó
a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don, ha az el lá tan dó
ta nu lói lét szám nem éri el a jog sza bály sze rint szük sé ges
mér té ket.”

2.  §

A Kr. 47.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A szer vet át ül te tés re elõ ké szí tõ mun ka cso port te vé -
keny sé gé ért – ha azt transz plan tá ció kö ve ti – az OEP szer -
ven ként (pá ros szerv ese tén a pá ros szer vért együt te sen)
420 000 fo rint, máj ese tén 900 000 fo rint és tüdõ(k) ese tén
135 000 fo rint dí ja zást fo lyó sít.”

3.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Vhr.)
8.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg
a je len le gi (4)–(7) be kez dés szá mo zá sa (5)–(8) be kez dés re 
vál to zik:

„(4) Az ár hoz nyúj tott tá mo ga tás ban nem ré sze sü lõ,
 finanszírozott el lá tás ke re té ben be ül te tett coch le a ris imp -
lan tá tum ren del te tés sze rû hasz ná la ta so rán a kü lön jog sza -
bály ban fog lalt kö te le zõ jót ál lá si idõ tar ta mon túli meg -
hibásodása ese tén az al kat ré szek cse ré jé hez és ja ví tá si
 díjához nyúj tott kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér -
té kû tá mo ga tás el szá mo lá sá ra az OEP meg ál la po dást köt -
het a szol gál ta tó val.”

4.  §

(1) A Vhr. 25/A.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[Az egész ség ügyi szol gál ta tó nak nem kell el szá mo lá si
nyi lat ko za tot ki ál lí ta nia és át ad nia a biz to sí tott ré szé re]

„d) is ko la- és if jú ság-egész ség ügyi el lá tás ke re té ben
nyúj tott szol gál ta tás ese tén.”

(2) A Vhr. 25/A.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Já ró be teg-szak el lá tás és fo gá sza ti alap el lá tás ese -
tén a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes kis ko rú ál tal alá írt
 elszámolási nyi lat ko zat a Ptk. 12/A.  §-ának (3) be kez dé se
sze rin ti sze mé lyes jel le gû jog nyi lat ko zat nak mi nõ sül.”

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) Az 1–2.  § és az (5)–(8) be kez dés az e ren de let ki hir -
de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

(3) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap utol só nap -
ján ha tá lyát vesz ti.

(4) A Vhr. 11.  §-a (12) be kez dé sé nek har ma dik mon da -
tá ban a „me lyet a ré szé re ki ál lí tott uta zá si utal vá nyon fel
kell tün tet ni” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

(5) A Kr. 21.  §-ának (8) és (10) be kez dé sé ben a „(9)”
szö veg rész he lyé be a „(11)” szö veg rész lép, (14) be kez dé -
sé ben a „(13)” szö veg rész he lyé be a „(15)” szö veg rész lép.

(6) A Kr. 6/A. mel lék let „Ki töl té si út mu ta tó”-já nak
1. Té rí té si ka te gó ria szö veg ré sze és a fek võ be teg-szak el lá -
tás ra ér vé nyes 14. szá mú mel lék let „Ki töl té si út mu ta tó”
ré szé nek „4. Té rí té si ka te gó ria” alat ti szö veg ré sze a
„K = kül föl di do nor el lá tá sa” szö veg résszel egé szül ki.

(7) A Kr. 6/B. mel lék le té nek „El szá mo lá si nyi lat ko zat”
ré sze a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

„60 = a Vhr. 25/A.  §-ának (6) be kez dés alap ján az el szá -
mo lá si nyi lat ko za tot nem kell ki ál lí ta ni.”

(8) A Kr. 14. mel lék le té nek „Ki töl té si út mu ta tó” ré szé -
ben a „32. El szá mo lá si nyi lat ko zat” rész a kö vet ke zõ szö -
veg résszel egé szül ki:

„60 = a Vhr. 25/A.  §-ának (6) be kez dés alap ján az el szá -
mo lá si nyi lat ko za tot nem kell ki ál lí ta ni.”

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
5/2008. (IV. 3.) MNB

rendelete

a „XXIX. nyári olimpiai játékok” emlékérme
kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank „XXIX. nyá ri olim pi ai
 játékok” meg ne ve zés sel 5000 fo rin tos cím le tû ezüst
 emlékérmét bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2008. áp ri lis 11.

2.  §

(1) Az em lék ér me 925 ez re lék fi nom sá gú ezüst bõl
 készült, sú lya 31,46 gramm, át mé rõ je 38,61 mm, szé le
 recézett.

(2) Az em lék ér me elõ lap já nak szé lén, fent kör irat ban
a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” fel irat ol vas ha tó, a kör -
irat alatt bal ol da lon a „BP.” ver de jel, jobb ol da lon pe dig
a „2008” ve ré si év szám ta lál ha tó. A kör irat ál tal ha tá rolt
fel sõ mezõ kö zép sõ ré szén a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re
lát ha tó. Az em lék ér me alsó – víz re uta ló hul lám vo nal lal
el vá lasz tott – har ma dá ban, két víz szin tes sor ban az „5000” 
ér ték jel zés és a „FORINT” fel irat ol vas ha tó. Az em lék ér -
me elõ lap já nak ké pét e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az em lék ér me hát lap ján a víz bõl mel lig ki emel ke dõ, 
do bás hoz ké szü lõ ví zi lab da já té kos áb rá zo lá sa lát ha tó. Az
em lék ér me jobb fel sõ ré szén, négy víz szin tes sor ban a
„XXIX.”, a „NYÁRI”, az „OLIMPIAI” és a „JÁTÉKOK”
fel irat ol vas ha tó. Az em lék ér me jobb alsó szé lén ta lál ha tó
Ke reszt hu ry Gá bor ter ve zõ mû vész mes ter je gye. Az em -
lék ér me hát lap já nak ké pét e ren de let 2. mel lék le te tar tal -
maz za.

3.  §

Az em lék ér mé bõl 18 000 da rab ké szít he tõ, amely bõl
14 000 da rab kü lön le ges – ún. pro of – tech no ló gi á val ver -
he tõ.

4.  §

Ez a ren de let 2008. áp ri lis 11-én lép ha tály ba.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

1. melléklet
az 5/2008. (IV. 3.) MNB rendelethez

Az em lék ér me elõ lap já nak képe:

2. melléklet
az 5/2008. (IV. 3.) MNB rendelethez

Az em lék ér me hát lap já nak képe:
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, valamint

a szociális és munkaügyi miniszter
40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM

együttes rendelete

az élelmiszerek jelölésérõl  szóló
19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM

együttes rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt felhatal -
mazás alap ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 19.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ k) pont tal
egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„k) a Bi zott ság 2007/68/EK irány el ve (2007. no vem -
ber 27.) bi zo nyos élel mi szer össze te võk te kin te té ben
a 2000/13/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
IIIa. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról”

2.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba  azzal, 
hogy ren del ke zé se it 2007. no vem ber 26-tól kell al kal maz -
ni. E ren de let hatályba lépésekor fo lya mat ban lévõ el já rá -
so kat – ha az el já rás tár gya ki zá ró lag a 2007. no vem ber
25-ig ki vé tel nek mi nõ sült al ler gé nek je lö lé sé nek hi á nya –
meg kell szün tet ni.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
19.  §-a (4) be kez dé sé nek h) és i) pont ja ha tá lyát vesz ti.
 (3) E ren de let 2.  §-ával mó do sí tott, az R. 4. szá mú mel -
lék le té nek elõ írásaiból ere dõ új je lö lé si ren del ke zé sek nek
nem meg fe le lõ je lö lé sû ter mé kek 2009. má jus 31-ig elõ -
állíthatóak, és az ad dig elõ ál lí tott ter mé kek 2009. má -
jus 31-ét köve tõen is for ga lom ba hoz ha tó ak.

4.  §

Ez a ren de let a bi zo nyos élel mi szer össze te võk te kin te -
té ben a 2000/13/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
IIIa. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról  szóló, 2007. no vem -
ber 27-i 2007/68/EK bi zott sá gi irány elv nek való meg fe le -
lést szol gál ja.

Gráf Jó zsef s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

mi nisz ter

Melléklet
a 40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM

együttes rendelethez

„4. számú melléklet
a 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM

együttes rendelethez

Allergén összetevõk

Azon anyagok listája, amelyeket a kivételektõl eltekintve
jelölni kell, amikor hivatkozás történik

a 4. számú mellékletre

1. Glu tént tar tal ma zó ga bo na (búza, rozs, árpa, zab,
tön köly, ka mut-bú za vagy ezek hib rid vál to za tai) és azok -
ból ké szült ter mé kek, ki vé ve

a) bú zá ból ké szült glü kóz szi rup, be le ért ve a dext rózt is(*),
b) bú zá ból ké szült mal to dext rin(*),
c) ár pá ból ké szült glü kóz szi rup,
d) ga bo na fé lék, amely bõl ké szült pár la tot vagy me zõ -

gaz da sá gi ere de tû etil al ko holt sze szes ita lok vagy egyéb
al ko hol tar tal mú ita lok ké szí té sé hez hasz nál ják.

2. Rák fé lék és azok ból ké szült ter mé kek.

3. To jás és ab ból ké szült ter mé kek.

4. Ha lak és azok ból ké szült ter mé kek, ki vé ve
a) vi ta mi nok vagy ka ro ti no i dok hor do zó ja ként hasz -

nált hal enyv,
b) a sör és a bor de rí té sé hez hasz nált hal enyv és viza -

hólyag.

5. Föl di mo gyo ró és ab ból ké szült ter mé kek.

6. Szó ja bab és ab ból ké szült ter mé kek, ki vé ve
a) fi no mí tott szó ja bab olaj és zsír(*),
b) szó ja bab ból szár ma zó ter mé sze tes ve gyes to ko fe ro -

lok (E 306), ter mé sze tes D-al fa to ko fe rol, ter mé sze tes
D-al fa to ko fe rol-ace tát, ter mé sze tes D-al fa to ko fe rol
 szukcinát,

c) a szó ja bab nö vé nyi ola já ból nyert fi tosz te ro lok és
 fitoszterol ész te rek,

d) a szó ja bab nö vé nyi ola já ból nyert szte ro lok ból elõ -
ál lí tott fi tosz ta nol-ész ter.
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7. Tej és ab ból ké szült ter mé kek (be le ért ve a lak tózt is), 
ki vé ve

a) tej sa vó, amely bõl ké szült pár la tot vagy me zõ gaz da -
sá gi ere de tû etil al ko holt sze szes ita lok vagy egyéb al ko -
hol tar tal mú ita lok ké szí té sé hez hasz nál ják,

b) lak tit.

8. Dió fé lék, azaz man du la (Amyg da lus com mu nis L.),
mo gyo ró (Co ry lus avel la na), dió (Jug lans re gia), ke su dió
(Ana car di um oc ci den ta le), pe kán dió [Ca rya il li no i e sis
(Wan genh.) K. Koch], bra zil dió (Bert hol le tia ex cel sa),
pisz tá cia (Pis ta cia vera), ma ka dá mia és qu e ens lan di dió
(Ma ca da mia ter ni fo lia) és azok ból ké szült ter mé kek,
 kivéve

a) dió fé lék, amely bõl ké szült pár la tot vagy me zõ gaz -
da sá gi ere de tû etil al ko holt sze szes ita lok vagy egyéb al ko -
hol tar tal mú ita lok ké szí té sé hez hasz nál ják.

9. Zel ler és ab ból ké szült ter mé kek.

10. Mus tár és ab ból ké szült ter mé kek.

11. Sze zám mag és ab ból ké szült ter mé kek.

12. Kén-di oxid és SO2-ben ki fe je zett szul fi tok 10 mg/kg,
il let ve 10 mg/li ter kon cent rá ci ót meg ha la dó mennyi ség ben.

13. Csil lag fürt és ab ból ké szült ter mé kek.

14. Pu ha tes tû ek és ab ból ké szült ter mé kek.

(*) és az ab ból ké szült ter mé kek, amennyi ben az elõ ál lí tá si el já rás so rán
vár ha tó an nem nö vek szik az elõ ál lí tás alap já ul szol gá ló ter mék EFSA ál tal
meg ál la pí tott al ler gi zá ló ha tás-szint je”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

41/2008. (IV. 3.) FVM
rendelete

a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében
nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben  eljárva – 
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Értelmezõ rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ál la ti ter mék: a Ke res ke del mi Vám ta ri fa sze rin ti

01039219 KN kódú vá gó ser tés, 0105920099 KN kódú,
0105930099 KN kódú, 0105991099 KN kódú,
0105992099 KN kódú, 0105993099 KN kódú vágóba -
romfi és 0401 KN kódú nyers tej;

b) ál lat tar tó: az a ter mé sze tes sze mély vagy jogi sze -
mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá -
gi tár sa ság, aki/amely a tar tott ál la to kért, il let ve egy adott
lé te sít mény üze mel te té sé ért akár ál lan dó, akár ide ig le nes
jel leg gel fe le lõs, és a tar tá si he lyek, a te nyé sze tek és az
ezek kel kap cso la tos egyes ada tok or szá gos nyil ván tar tá si
rend sze ré rõl  szóló 119/2007. (X. 18.) FVM ren de let sze -
rint re giszt rált;

c) ter mel te tõ: az a ke res ke del mi vál lal ko zás, és/vagy
ál la ti ter mék-fel dol go zó, és/vagy ter me lõi cso port, amely
az a) pont sze rin ti ál la ti ter mék elõ ál lí tá sá ra az ál lat tar tó -
val e) pont sze rin ti ter mel te té si szer zõ dést köt;

d) ter mel te tés: a ter mel te tõ és az ál lat tar tó köl csö nös
gaz da sá gi ér de ke in ala pu ló ter me lé si biz ton sá got nyúj tó,
leg alább egy évre  szóló ter mel te té si szer zõ dés ben sza bá -
lyo zott együtt mû kö dés;

e) ter mel te té si szer zõ dés: a Pol gá ri Tör vénykönyvrõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.)
417–422.  §-ai alap ján kö tött me zõ gaz da sá gi ter mék ér té ke -
sí té si szer zõ dés, amely ben a szer zõ dõ fe lek (a ter mel te tõ
és az ál lat tar tó) te vé keny sé ge i ket össze han gol ják;

f) ter mel te té si elõ leg: az ál lat tar tó ré szé re for gó esz köz
vagy pénz esz köz for má já ban biz to sí tott elõ leg;

g) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a Kö zös ség
irány mu ta tá sa a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg -
men té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi
 támogatásokról 2004/C 244/02 Bi zott sá gi köz le mény
(2004. ok tó ber 1.) 2.1. pont ja sze rin ti vál lal ko zás.

A támogatás célja és mértéke

2.  §

(1) E ren de let alap ján a szer zõ dé ses pi a ci kap cso la tok
el ter je dé sé nek elõ se gí té se ér de ké ben az elõ irány zat for rá -
sá ból vissza nem té rí ten dõ ál la mi tá mo ga tás ve he tõ igény -
be. Tá mo ga tás a leg alább egy évre meg kö tött ter mel te té si
szer zõ dé sek ke re té ben ki he lye zett ter mel te té si elõ leg
alap ján igé nyel he tõ.
 (2) A tá mo ga tás mér té ke a ter mel te té si szer zõ dés ben
fog lalt ál la ti ter mék ter mel te té sé hez éves szint en nyúj tott
elõ leg át lag ér té ké nek 8%-a. A ter mel te tõt meg il le tõ tá mo -
ga tás össze gét ne gyed éven ként a 2. szá mú mel lék let sze -
rin ti mint ala pon ál la ti ter mé ken ként kell ki szá mí ta ni.
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A támogatás jellege

3.  §

(1) Az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás a Szer zõ dés 
87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra való al kal -
ma zá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK
 bizottsági ren de let (a továb biak ban: ál ta lá nos de mi ni mis
ren de let) sze rin ti cse kély össze gû tá mo ga tás nak mi nõ sül.
 (2) A tá mo ga tást igény be vevõ ér te sí té se, va la mint a
 támogatás fo lyó sí tá sa és el len õr zé se so rán az ál ta lá nos de
mi ni mis ren de let 2. és 3. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rint 
kell el jár ni.

A támogatás forrása

4.  §

A tá mo ga tás for rá sa a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo -
ga tá sok elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja, szám la -
szá ma: 10032000-01220191-51200002.

A támogatás igénybevételének feltétele

5.  §

(1) E ren de let alap ján tá mo ga tást ve het igény be az a ter -
mel te tõ, aki/amely:

a) a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) sze rin ti re giszt rá ci ós kö te le -
zett sé gé nek ele get tett;

b) ter mel te tõ ként be jegy zés re ke rült;
c) éves szint en – amely idõ szak a ter mel te tõi nyil ván -

tar tás ba vé tel nap tá ri ne gye dé vé nek elsõ nap já tól kez dõ -
dik – leg alább 7,5 ezer ton na élõ test tö meg ben szá mí tott
vá gó ser tés és/vagy vá gó ba rom fi, és/vagy 40 ezer kvó ta
ton na tej ter mel te té sét vég zi;

d) nyi lat ko zik a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ ket tõ pénz ügyi év ben és a fo lya mat ban lévõ pénz -
ügyi év ben ka pott va la mennyi, az ál ta lá nos de mi ni mis
ren de let ha tá lya alá tar to zó cse kély össze gû tá mo ga tás
össze gé rõl;

e) nyi lat ko zik ar ról, hogy a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sá nak idõ pont já ban

ea) nincs adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zá sa vagy
le járt ese dé kes sé gû adó tar to zá sa, ki vé ve, ha az adó ha tó ság 
szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lye -
zett,

eb) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
 eljárás alatt,

ec) nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

(2) A ter mel te tõ ként tör té nõ be jegy zés irán ti ké rel met a
ter mel te tõ szék he lye sze rint ille té kes me gyei Me zõ gaz da -
sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz (a továb biak ban: MgSzH)
az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ûr la pon le het be nyúj ta ni.
 (3) A be jegy zé si ké re lem hez csa tol ni kell az e ren de let
hatályba lépését köve tõen meg kö tött, vagy e ren de let nek
meg fele lõen mó do sí tott ter mel te té si szer zõ dést.
 (4) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás fel té te le, hogy a ter -
mel te tõ írás be li nyi lat ko zat ban kö te le zett sé get vál lal arra,
hogy:

a) a Ptk. 418/A.  §-ában fog lal tak sze rint tech no ló gi ai,
szak irá nyí tá si és/vagy ad mi niszt ra tív szol gál ta tást tel je sít,

b) a szer zõ dé ses part ner ter me lé sé hez szük sé ges for gó -
esz közt rész ben vagy egész ben meg fi nan szí roz za,

c) az együtt mû kö dés ke re té ben meg ter melt ter mé ket
fel vá sá rol ja, és az el len ér té ket – a ter mel te té si elõ leg be -
szá mí tá sá val – az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi
XVI. tör vény 29.  §-ában fog lal tak sze rint egyen lí ti ki,

d) a vé tel árat olyan mó don ha tá roz zák meg, ami a szer -
zõ dés egész idõ tar ta má ra vo nat ko zó an biz to sít ja a ki szá -
mít ha tó sá got.
 (5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott írás be li nyi lat ko -
za tot az 1. szá mú mel lék let sze rin ti be jegy zé si ké re lem hez
kell csa tol ni.
 (6) A be jegy zé si ké re lem ben, va la mint a ter mel te té si
szer zõ dés ben fog lal tak alap ján az MgSzH a ter mel te tõt
nyil ván tar tás ba ve szi.
 (7) Amennyi ben a ter mel te tõi be jegy zés alap já ul szol -
gá ló ada tok ban vál to zás tör té nik, azt a ter mel te tõ nek
 tizenöt na pon be lül be kell je len te nie az MgSzH-nál. Az új
ada tok alap ján az MgSzH kö te les a ter mel te tõi bejegy -
zésre való jo go sult sá got fe lül vizs gál ni.

A támogatás igénylése

6.  §

A ter mel te tõ a tá mo ga tá si ké rel mét a 2. szá mú mel lék let
sze rin ti nyom tat vá nyon, ne gyed éven te egy szer, tel jes
 negyedévre vo nat ko zó an leg ké sõbb a tárgy ne gye dé vet
 követõ hó nap 15. nap já ig nyújt hat ja be az MgSzH-hoz.
A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell a ter mel te té si elõ -
leg ben ré sze sült ál lat tar tók 3. szá mú mel lék let sze rin ti,
 állati ter mé ken ként kü lön-kü lön el ké szí tett össze sí tõ ki -
mu ta tá sát.

A támogatás kifizetése

7.  §

(1) Az MgSzH a tá mo ga tá si ké rel me ket szak ma i lag
 felülvizsgálja és egyet ér té se ese tén el len jegy zi.
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(2) Az MgSzH el len jegy zé se nél kül be nyúj tott tá mo ga -
tá si ké rel me ket a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
 Hivatal (a továb biak ban: MVH) el uta sít ja.
 (3) Az MgSzH a tá mo ga tá si ké rel me ket a be nyúj tás idõ -
pont ját iga zo ló do ku men tum csa to lá sá val az MVH-hoz
 továbbítja, amely a be nyúj tott do ku men tu mok alap ján
 határozatban dönt az igény be ve he tõ tá mo ga tás ról és
 intézkedik an nak ki fi ze té sé rõl.
 (4) Az MVH – a Tv. 60.  § (2) be kez dé sé re is fi gye lem -
mel – a for rás ren del ke zé sé re ál lá sá tól szá mí tott har minc
na pon be lül fo lyó sít ja a tá mo ga tást a ter mel te tõ ré szé re.

Nyil ván tar tás, el len õr zés

8.  §

(1) E ren de let vo nat ko zá sá ban az ál ta lá nos de mi ni mis
ren de let 3. cik ké nek 3. pont ja sze rin ti nyil ván tar tást az
MVH ve ze ti.
 (2) A tá mo ga tá si összeg eu ró ra tör té nõ át szá mí tá sa kor
a tá mo ga tá si ké re lem MgSzH-hoz tör té nõ be nyúj tá si hó -
nap já nak elsõ nap ján ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank
ál tal köz zé tett eu ró át vál tá si ár fo lya mot kell al kal maz ni.
 (3) A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl  szóló ha tá ro za tot az MVH 
és a tá mo ga tott kö te les tíz évig meg õriz ni.

9.  §

(1) A jog sza bály ban elõ írt fel té te lek tel je sí té sét az
MgSzH szú ró pró ba sze rû en a hely szí nen is el len õr zi.

(2) Va lót lan ada tok köz lé se, az 5.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott mennyi sé gek tõl való el ma ra -
dás, va la mint az 5.  § (3)–(5) be kez dé se sze rint vál lalt kö te -
le zett sé gek meg sze gé se ese tén az igény be vett tá mo ga tás
jo go su lat lan nak mi nõ sül. A jo go su lat lan tá mo ga tás ról az
MgSzH ér te sí ti az MVH-t, amely ha tá ro zat ban el ren de li
a tá mo ga tás vissza fi ze té sét.

Záró rendelkezések

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it az e ren de let ha tály ba -
lé pé sét köve tõen kö tött vagy az e ren de let ben fog lal tak
sze rint mó do sí tott ter mel te té si szer zõ dé sek re is al kal maz -
ni kell.

11.  §

Ez a ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni -
mis tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló, 2006. de -
cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379., 
2006.12.28., 5. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal -
maz.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez

Kérelem a termeltetõi bejegyzésre
a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegû (de minimis)

támogatásról  szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet alapján

Benyújtás helye:
a kérelmezõ székhelye szerint ille té kes Mezõgazdasági és Szakigazgatási Hivatal

I. Azo no sí tó ada tok:

 1. Név: ..........................................................................................................................................................................
 2. Szék hely: ..................................................................................................................................................................
 3. Cím (te le fon szám): ...................................................................................................................................................

4. Ügy fél-re giszt rá ci ós szám: 
 5. Adó szám/adó azo no sí tó jel: ......................................................................................................................................

II. A ter mel te tõi be jegy zést ké rel me zõ nyi lat ko za tai:

1. Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy
a) ke res ke del mi te vé keny sé get, és/vagy ál la ti ter mék fel dol go zói te vé keny sé get vég zek, és/vagy ter me lõi cso port ként 

mû kö döm (a meg fe le lõ alá hú zan dó),



b) a ter mel te tõi te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel ren del ke zem,
c) a ter mel te tõi te vé keny ség és a fi nan szí ro zá si hát tér le írá sa:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
d) a tárgy év ben ki he lye zés re ter ve zett ter mel te té si elõ leg össze ge: ......................... Ft, azaz .................... ezer Ft

(az I–IV. ne gyed év ben össze sen),
e) a tárgy év ben ter mel te tett ál la ti ter mék mennyi sé ge:
vá gó ser tés: ................................................  tonna
vá gó ba rom fi: ............................................. ton na
nyers tej: ..................................................... ton na

2. Tu do má sul ve szem, hogy
a) a tá mo ga tá si fel té te lek meg sze gé se vagy rész le ges tel je sí té se, to váb bá a tá mo ga tás ren del te tés tõl el té rõ felhasz -

nálása ese tén a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást a Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Hi va tal ha tá ro za ta alap ján a
 határozatban meg ha tá ro zott mó don, az ott meg adott szám lá ra vissza fi ze tem;

b) a ter mel te té si te vé keny sé gem kap csán ka pott tá mo ga tá sok ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét le he tõ vé 
te szem, és az el len õr zés hez szük sé ges ada to kat ren del ke zés re bo csá tom.

3. A csa tolt mel lék le tek fel so ro lá sa:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ............................, ......... év .................. hó nap ........ nap

............................................
cég sze rû alá írás

Nyilvántartásba vétel

A ................................. me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal a ren de zett pi a ci kap cso la tok ki ala kí tá sa
 érdekében nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás ról  szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM ren de let ben fog lal tak alap -
ján, az 1. pont sze rin ti vál lal ko zást a ké re lem ben kö zölt ada tok sze rin ti ter mel te tõi te vé keny ség vég zé sé re beje gyezte.

...........................................
fõ igaz ga tó

2. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegû (de minimis)

támogatásról  szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet alapján

Benyújtás helye:
a kérelmezõ székhelye szerint ille té kes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Benyújtási határidõ:
a tárgynegyedévet követõ hónap 15. napja

1. A ter mel te tõ ada tai:
 Neve: .............................................................................................................................................................................

Ügy fél-re giszt rá ci ós szá ma: 
Adó szá ma: - -
Adó azo no sí tó jele: 
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2. Nyi lat ko za tok:

Alul írott nyi lat ko zom, hogy a vál lal ko zás a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban

2.1. nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt;

2.2. le járt köz tar to zás sal nem ren del ke zik;

2.3. nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

Nyi lat ko zom, hogy a de mi ni mis tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem.
A  folyó pénz ügyi év ben és a meg elõ zõ két pénz ügyi év ben a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra
való al kal ma zá sá ról  szóló 1998/2006/EK ren de let alap ján az ál ta lam ve ze tett vál lal ko zás cse kély össze gû tá mo ga tás ban:

........................................... jog cí men .................. euró összeg ben

........................................... jog cí men .................. euró összeg ben

ré sze sült/nem ré sze sült*.

3. A tá mo ga tás alap já ul szol gá ló ter mel te té si elõ leg ne gyed éves össze gé nek ki szá mí tá sa:

A tá mo ga tá si idõ szak: .............. év .......... ne gyed év

 * A nem kí vánt rész át hú zan dó.

VÁGÓSERTÉS

mér ték egy ség: fo rint

1. hó nap 2. hó nap 3. hó nap

1. Ter mel te té si elõ leg

a) ál lo mány a hó nap 1. nap ján*

b) tárgy hó nap ban ki adott elõ leg

c) ter me lõk nél ál lat tar tók nál kint lévõ elõ leg
össze sen [1. a) + 1. b)]

2. A fel vá sár lás so rán el szá molt elõ leg

3. Elõ leg ál lo mány a tárgy hó nap utol só nap -
ján [1. c)–2.]

* Az 1. a) pont ban fel tün te tett összeg meg kell egyez zen az elõ zõ hó nap 3. pont já ban fel tün te tett összeg gel.

VÁGÓBAROMFI

mér ték egy ség: fo rint

1. hó nap 2. hó nap 3. hó nap

1. Ter mel te té si elõ leg

a) ál lo mány a hó nap 1. nap ján*

b) tárgy hó nap ban ki adott elõ leg

c) ter me lõk nél ál lat tar tók nál kint lévõ elõ leg
össze sen [1. a) + 1. b)]

2. A fel vá sár lás so rán el szá molt elõ leg

3. Elõ leg ál lo mány a tárgy hó nap utol só nap -
ján [1. c)–2.]

* Az 1. a) pont ban fel tün te tett összeg meg kell egyez zen az elõ zõ hó nap 3. pont já ban fel tün te tett összeg gel.
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NYERSTEJ

mér ték egy ség: fo rint

1. hó nap 2. hó nap 3. hó nap

1. Ter mel te té si elõ leg

a) ál lo mány a hó nap 1. nap ján*

b) tárgy hó nap ban ki adott elõ leg

c) ter me lõk nél ál lat tar tók nál kint lévõ elõ leg
össze sen [1. a) +1. b)]

2. A fel vá sár lás so rán el szá molt elõ leg

3. Elõ leg ál lo mány a tárgy hó nap utol só nap -
ján [1. c)–2.]

* Az 1. a) pont ban fel tün te tett összeg meg kell egyez zen az elõ zõ hó nap 3. pont já ban fel tün te tett összeg gel.

4. Igé nyel he tõ tá mo ga tás mind össze sen:

Ne gyed évi át la gos ter mel te té si elõ leg ál lo mány: .............................. Ft

(a há rom hó nap utol só nap ján fenn ál ló ter mel te té si elõ leg ál lo mány szám ta ni át la ga az összes ál la ti ter mék re vonat -
kozóan)

Tá mo ga tás össze ge: .............................. Ft

(ne gyed évi át la gos ter mel te té si elõ leg ál lo mány 2%-a)

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a fen ti ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: ......................................, ........... év ................................ hó nap ................. nap

..................................................
cég sze rû alá írás

Mel lék let: Össze sí tõ ki mu ta tás a ter mel te tés ben részt vevõ ál lat tar tók ról

........................ Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

A tá mo ga tá si ké re lem ben fog lal tak szak mai fe lül vizs gá la tát el vé gez tem, an nak tar tal mát meg fe le lõ nek ta lá lom.

Kelt: ......................................, ........... év ................................ hó nap ................. nap

...........................................
fõ igaz ga tó

3. számú melléklet a 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelethez

Összesítõ kimutatás a termeltetési elõlegben részesült állattartókról
a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegû (de minimis)

támogatásról  szóló 41/2008. (IV. 3) FVM rendelethez

(állati termékenként külön-külön összesítõt kell kitölteni)

 A ter mel te tõ neve: .........................................................................................................................................................

Ügy fél-re giszt rá ci ós szá ma: 

 Ter mel te tett ál la ti ter mék: .............................................................................................................................................
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Ter me lõ állat tar tó neve
Ügyfél-regisztrá -

ciós szá ma
Tárgy ne gyed év ben ki adott ter mel te té si elõ leg össze ge (Ft)

1. hó 2. hó 3. hó össze sen

Mind össze sen

A táb lá zat „Mind össze sen” so rá nak meg kell egyez nie a 41/2008. (IV. 3.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék le té nek adott
ál la ti ter mék re vo nat ko zó táb lá za tá nak 1/b) pont já val.

Kelt: ............................, ......... év ................ hó nap ......... nap

..................................................
cég sze rû alá írás
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A gazdasági és közlekedési miniszter
14/2008. (IV. 3.) GKM

rendelete

a bányászati hulladékok kezelésérõl

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  § (3) be kez dés c) pont já ban, va la mint a bá nyá -
szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 50/A.  § (2) be kez -
dés i) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi
és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § c) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya az ás vá nyi nyers anya gok ku ta tá -
sá ból, ki ter me lé sé bõl, fel dol go zá sá ból és tá ro lá sá ból szár -
ma zó hul la dék (a továb biak ban: bá nyá sza ti hul la dék) ke -
ze lé sé re ter jed ki.

(2) Nem tar to zik e ren de let ha tá lya alá:
a) az ás vá nyi nyers anya gok ku ta tá sa, ki ter me lé se és

fel dol go zá sa so rán ke let ke zõ olyan hul la dék, amely más
jog sza bály ha tá lya alá tar to zik, és nem köz vet le nül e te vé -
keny sé gek bõl szár ma zik (pél dá ul mun ka gé pek üzem- és
ke nõ anya gai),

b) az ás vány kin csek ten ge ri ku ta tá sá ból, ki ter me lé sé -
bõl és fel dol go zá sá ból szár ma zó hul la dé ka,

c) víz, szennye zett víz, gáz, csepp fo lyó sí tott föld gáz
és bár mi lyen fo lyé kony hal maz ál la po tú hul la dék be saj to -
lá sa, vissza saj to lá sa a föld ta ni kö zeg be és a fel szín alat ti
vi zek be,

d) a bá nyá sza ti hul la dé kok ra dio ak ti vi tá sá val kap cso -
la tos ár tal mat la ní tá si, men te sí té si, kör nye ze ti rehabilitá -
ciós te vé keny ség.

(3) Az inert bá nyá sza ti hul la dék, a nem szennye zett
 talaj, a tõ zeg bá nyá sza ti hul la dék és az ás vá nyi nyers anya -
gok – ki vé ve a kõ olaj, va la mint a gipsz tõl és az an hid rit tõl
kü lön bö zõ eva po ri tok – ku ta tá sa so rán ke let ke zõ nem
 veszélyes hul la dék nem tar to zik a 6.  §, a 7.  §, a 10.  §
(1), (4)–(5) be kez dé se, a 11.  §, a 12.  § (6) be kez dé se és
a 13.  § ha tá lya alá, ki vé ve ha „A” osz tály ba so rolt hul la -
dék ke ze lõ lé te sít mény ben ke rült le ra kás ra.

(4) A nem ve szé lyes és nem inert bá nyá sza ti hul la dé -
kok ra nem vo nat koz nak a 10.  § (4)–(5) be kez dé sé ben,
a 11.  § (4)–(6) be kez dé sé ben, a 12.  § (6) be kez dé sé ben,
 valamint a 13.  §-ban fog lalt kö ve tel mé nyek, ki vé ve ha „A” 
osz tály ba so rolt hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ben ke rül tek
ke ze lés re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. csur ga lék: min den olyan fo lya dék, amely a le ra kott

hul la dé kon át szi vá rog, és ame lyet a hul la dék ke ze lõ lé te -
sít mény ki bo csát vagy ma gá ban tart, be le ért ve a szennye -



zett csur ga lék vi zet is, amely nem meg fe le lõ ke ze lés ese tén 
ká ro sít hat ja a kör nye ze tet;

2. dú sí tá si ma ra dé kok: szi lárd vagy iszap sze rû hul la -
dé kok, ame lyek az ás vá nyok el vá lasz tás tech ni kai el já rá -
sok kal (pél dá ul tö rés, õr lés, osz tá lyo zás, flo tá lás és más
 fizikai, ké mi ai el já rá sok) tör té nõ – az ér té kes ás vá nyi
 részeknek a ke vés bé ér té kes kõ zet tõl való el tá vo lí tá sa
 érdekében vég zett – elõ ké szí té se után ma rad nak vissza;

3. érin tett nyil vá nos ság: e ren de let ben meg ha tá ro zott,
a kör nye zet vé del mi dön tés ho za tal ál tal érin tett vagy va ló -
szí nû leg érin tett, il let ve ab ban ér de kelt nyil vá nos ság, és
nem kor mány za ti szer ve ze te ik;

4. gát: mes ter sé ges épít mény víz nek vagy hul la dék nak
egy mes ter sé ges tér ben való vissza tar tá sá ra vagy el ke rí té -
sé re;

5. gyen ge sav ha tá sá ra bom ló ci a nid: olyan ci a nid és
ci án-ve gyü le tek, ame lyek gyen ge sav ha tá sá ra meg ha tá ro -
zott pH-ér té ken át ala kul nak;

6. hul la dék: a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hgt.) 3.  § a) pont já ban
meg ha tá ro zott hul la dék;

7. hul la dék bir to ko sa: a bá nyá sza ti hul la dék ter me lõ je,
vagy az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki nek a hul la dék
a bir to ká ban van;

8. hul la dék ke ze lõ lé te sít mény: a szi lárd vagy fo lyé kony 
hal maz ál la po tú, ol dat ban vagy szusz pen zi ó ban lévõ bá -
nyá sza ti hul la dék nak az a)–d) pont ban meg ha tá ro zott idõ -
tar ta mon túl tör té nõ gyûj té sé re vagy  elhelyezésére szol -
gáló, a bá nya vál lal ko zó ké rel mé re a  bányafelügyelet ál tal
en ge dé lye zett ki je lölt te rü let. Ezek a lé te sít mé nyek
 magukban fog lal nak bár mely gá tat vagy egyéb, tá ro lás ra,
vissza tar tás ra, el kü lö ní tés re szol gá ló,  illetve a lé te sít -
ményt egyéb mó don szol gá ló épít ményt,  továbbá – bár
nem ki zá ró la go san – a med dõ há nyó kat és  tározókat, de
nem be le ért ve a bá nya tér sé ge ket, ame lyek be a hul la dé kot
az ás vány ki ter me lé sét köve tõen rehabilitá ciós és épí té si
cél ból vissza töl tik

a) idõ kor lát nél kül az „A” osz tály ba so rolt hulladék -
kezelõ lé te sít mé nyek és a hul la dék gaz dál ko dá si terv ben
ve szé lyes nek mi nõ sí tett hul la dé kot ke ze lõ lé te sít mé nyek
ese té ben,

b) hat hó na pot meg ha la dó idõ tar tam nál a vá rat la nul
 keletkezõ ve szé lyes hul la dé kot ke ze lõ lé te sít mé nyek ese -
té ben,

c) egy évet meg ha la dó idõ tar tam nál a nem ve szé lyes
és nem inert hul la dé kot ke ze lõ lé te sít mé nyek ese té ben,

d) há rom évet meg ha la dó idõ tar tam nál a nem szennye -
zett ta laj; a nem ve szé lyes, ku ta tás ból szár ma zó hul la dék;
a tõ zeg ki ter me lé sé bõl, fel dol go zá sá ból és tá ro lá sá ból
szár ma zó hul la dék, va la mint az inert hul la dék ke ze lé sé re
szol gá ló lé te sít mé nyek ese té ben;

9. inert hul la dék: olyan hul la dék, amely sem mi lyen je -
len tõ sebb fi zi kai, ké mi ai vagy bi o ló gi ai át ala ku lá son nem
megy át. Az inert hul la dék nem ol dó dik, nem ég, más fi zi -
kai vagy ké mi ai re ak ci ó ba nem lép, bi o ló gi ai úton nem

bom lik, nem be fo lyá sol vele érint ke zés be ke rü lõ anya go -
kat hát rá nyo san oly mó don, hogy kör nye zet szennye zést
okoz na, vagy ká ro sí ta ná az em ber i egész sé get. A hul la dék
tel jes ki old ha tó anyag tar tal má nak, szennye zõ anyag-tar tal -
má nak és a csur ga lék öko to xi ci tá sá nak el ha nya gol ha tó nak 
kell len nie, és kü lö nö sen nem ve szé lyez tet he ti a fel szí ni
víz vagy a fel szín alat ti víz mi nõ sé gét;

10. ille té kes sze mély: olyan ter mé sze tes sze mély, aki
ren del ke zik azok kal a mû sza ki is me re tek kel és ta pasz ta -
lat tal, ame lyek szük sé ge sek az e ren de let bõl ere dõ fel ada -
tá nak el lá tá sá hoz (pél dá ul föld ta ni szak ér tõ, hi tes bá nya -
mé rõ, mér nö ki ka ma rá nál nyil ván tar tás ba vett szak ér tõ);

11. je len tõs vál to zás: a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény
szer ke ze té nek vagy mû kö dé sé nek olyan vál to zá sa, amely
a bá nya fel ügye let vé le mé nye alap ján je len tõs ne ga tív
 hatással le het az em ber i egész ség re vagy a kör nye zet re;

12. nyil vá nos ság: egy vagy több ter mé sze tes vagy jogi
sze mély, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer -
ve zet, azok tár su lá sai, szer ve ze tei vagy cso port jai;

13. sú lyos bal eset: a bá nya üzem te rü le tén tör té nõ olyan 
ese mény, amely e ren de let al kal ma zá si kö ré be tar tozó bár -
mely lé te sít mény ben nyers anyag-ki ter me lés bõl szár ma zó
hul la dék ke ze lé sét is ma gá ban fog la ló te vé keny ség so rán
kö vet ke zik be, és az em ber i egész ség, il let ve a kör nye zet
sú lyos ve szé lyez te té sé hez ve zet akár azon nal, akár kés lel -
tet ve, a hely szí nen vagy azon kí vül;

14. tá ro zó: fi nom szem csé jû hul la dé kok – ál ta lá ban
dú sí tá si ma ra dé kok –, to váb bá vál to zó mennyi sé gû, az
 ásványkincsek fel dol go zá sá ból, va la mint az ipar i víz tisz -
tí tá sá ból és hasz no sí tá sá ból szár ma zó sza bad víz tá ro lá sá -
ra szol gá ló ter mé sze tes vagy mes ter sé ges lé te sít mény;

15. ten ge ri: a ten ger nek és a ten ger fe nék nek az át la gos
vagy kö ze pes ár apály ala csony víz szin tet jel zõ pont já tól
ki fe lé ter je dõ te rü le te;

16. üze mel te tõ: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, aki
a bá nyá sza ti hul la dék ke ze lé sé ért fe le lõs, be le ért ve a
 bányászati hul la dék ide ig le nes tá ro lá sát, va la mint a mû kö -
dé si és a be zá rás utá ni idõ sza kot is;

17. ve szé lyes hul la dék: a Hgt. 3.  § b) pont já ban meg -
határozott hul la dék.

Általános követelmények

3.  §

(1) A bá nya vál lal ko zók meg te szik a szük sé ges in téz ke -
dé se ket an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a bá nyá sza ti
hul la dék ke ze lé se

a) ne je lent sen ve szélyt az em be rek egész sé gé re,

b) so rán ne hasz nál ja nak olyan el já rá so kat vagy mód -
sze re ket, ame lyek ká ro sít hat ják a kör nye ze tet, a bányá -
szati hul la dék ke ze lé se kü lö nö sen ne je lent sen ve szélyt
a víz re, a le ve gõ re, a ta laj ra, va la mint az ál lat- és nö vény -
vi lág ra,
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c) ne okoz zon kel le met len zajt vagy sza got, és
d) ne le gyen ká ros ha tás sal a táj ra vagy a vé dett te rü le -

tek re.

(2) Az üze mel te tõ meg tesz min den szük sé ges in téz ke -
dést, amely meg aka dá lyoz za vagy csök ken ti a bá nyá sza ti
hul la dék ke ze lé se kö vet kez té ben a kör nye zet re és az
 emberi egész ség re gya ko rolt ká ros ha tá so kat, be le ért ve
a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény irá nyí tá sát – még be zá rá sa
után is – az adott lé te sít ménnyel kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek meg elõ zé sét, ezek nek a kör nye zet re és az em ber i élet re 
gya ko rolt kö vet kez mé nyei csök ken té sét.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket
töb bek kö zött az el ér he tõ leg jobb tech ni kák figye lembe -
véte lével kell ki ala kí ta ni.

Bányászatihulladék-gazdálkodási terv

4.  §

(1) Az üze mel te tõ hul la dék gaz dál ko dá si ter vet ké szít a
bá nyá sza ti hul la dék mennyi sé gé nek mi ni má lis ra csök ken -
té sé re, elõ ke ze lé sé re, hasz no sí tá sá ra és ár tal mat la ní tá sá ra.

(2) A bá nyá sza ti hul la dék-gaz dál ko dá si terv cél ki tû zé sei:
a) a hul la dék ke let ke zé sé nek és ár tal mas sá gá nak meg -

elõ zé se vagy csök ken té se, kü lö nö sen az aláb bi ak figye -
lembe véte lével:

aa) hul la dék ke ze lés a ter ve zé si fá zis ban, va la mint az
ás vá nyi nyers anyag ki ter me lé sé re és elõ ké szí té sé re hasz -
nált mód szer ki vá lasz tá sa kor,

ab) vál to zá sok, ame lye ken a bá nyá sza ti hul la dék a
 reakcióképes fe lü let nö ve ke dés és a fel szí ni vi szo nyok nak
való ki tett ség kap csán ke resz tül me het,

ac) a bá nyá sza ti hul la dék nak az ás vá nyi nyers anyag
 kitermelését köve tõen a bá nya tér ség be való vissza töl té se
amennyi re az mû sza ki lag és gaz da sá gi lag ki vi te lez he tõ
és kör nye zet ba rát a kör nye zet vé del mi jog sza bá lyi elõ -
írásoknak és e ren de let ren del ke zé se i nek meg fele lõen,

ad) a ter mõ ta laj vissza he lye zé se a hul la dék ke ze lõ lé te -
sít mény be zá rá sa után, vagy ha ez a gya kor lat ban nem ki -
vi te lez he tõ, a ter mõ ta laj más hol tör té nõ új ra hasz no sí tá sa
a kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak meg fele lõen,

ae) ke vés bé ve szé lyes anya gok hasz ná la ta az ás vá nyi
nyers anya gok elõ ké szí té sé hez;

b) a bá nyá sza ti hul la dék új ra fel dol go zás sal vagy
vissza nye rés sel tör té nõ hasz no sí tá sá nak ösz tön zé se a kör -
nye zet vé del mi elõ írásoknak és e ren de let ren del ke zé se i -
nek meg fele lõen;

c) a bá nyá sza ti hul la dék rö vid és hosszú távú biz ton sá -
gos ár tal mat la ní tá sá nak biz to sí tá sa, kü lö nös te kin tet tel a
ter ve zé si fá zis ban a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény mû kö dé se 
köz be ni és a be zá rá sa utá ni irá nyí tás ra, va la mint egy olyan 
terv ki vá lasz tá sá ra, amely

ca) a be zárt hul la dék ke ze lõ lé te sít mény mi ni má lis
szin tû vagy le he tõ ség sze rint sem mi lyen fel ügye le tét,
 ellenõrzését és irá nyí tá sát nem kö ve te li meg,

cb) meg elõ zi vagy mi ni má lis ra csök ken ti a hosszú távú 
ne ga tív ha tá so kat, (pél dá ul ame lye ket a hul la dék ke ze lõ
 létesítménybõl szár ma zó, le ve gõ ben, il let ve víz ben le be gõ 
szennye zõ anya gok ván dor lá sa okoz), to váb bá

cc) biz to sít ja min den, az ere de ti te rep szin tet megha -
ladó gát vagy med dõ há nyó hosszú távú geo tech ni kai sta bi -
li tá sát.

(3) A bá nyá sza ti hul la dék-gaz dál ko dá si terv tar tal maz za 
leg alább:

a) ahol al kal maz ha tó, a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény
 javasolt osz tá lyo zá sát az 1. mel lék let ben meg ál la pí tott kri -
té ri u mok kal össz hang ban:

aa) ,,A” osz tá lyú hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ese té ben
1. az 5.  § (3) be kez dé sé nek meg fele lõen kon cep ci ót

a sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé re,
2. biz ton sá gi rend szert en nek vég re haj tá sá ra, és
3. egy bel sõ vész hely ze ti ter vet,

ab) nem „A” osz tá lyú hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ese -
tén, az ezt iga zo ló ele gen dõ in for má ci ót, ide ért ve a bal -
eset ve szé lyek meg ha tá ro zá sát is;

b) a hul la dé kok jel lem zé sét a 2. mel lék let nek meg fele -
lõen, va la mint a mû kö dé si fá zis so rán ke let ke zõ bányá -
szati hul la dék be csült összes mennyi sé gé rõl  szóló nyi lat -
ko za tot;

c) a hul la dék ter me lõ te vé keny ség és a hul la dék ke ze lõ
fo lya ma tok le írá sát;

d) an nak le írá sát, hogy a hul la dék el he lye zé se mi lyen
ká ros ha tást gya ko rol hat a kör nye zet re és az em ber i egész -
ség re, va la mint a lé te sít mény mû kö dé se köz ben és be zá rá -
sa után a kör nye zet re gya ko rolt ha tás mi ni má lis ra csök -
ken té se ér de ké ben vég re haj tan dó meg elõ zõ intézkedé -
seket, be le ért ve a 10.  § (2) be kez dés a), b), d) és e) pont já -
ban meg ha tá ro zott szem pon to kat is;

e) a ja va solt el len õr zé si és mo ni tor ing el já rá so kat
a 9.  §-nak – ahol al kal maz ha tó –, to váb bá a 10.  § (2) be -
kez dés c) pont já nak meg fele lõen;

f) a ja va solt be zá rá si ter vet – be le ért ve a re ha bi li tá ci ót
is –, a be zá rás után kö ve ten dõ el já rá so kat és a mo ni tor in -
got a 11.  § ren del ke zé se i nek meg fele lõen;

g) a víz ál la pot rom lá sát meg aka dá lyo zó in téz ke dé se -
ket, va la mint a le ve gõ- és ta laj szennye zést megakadá lyozó 
vagy mi ni ma li zá ló in téz ke dé se ket a 12.  § ren del ke zé se i -
nek meg fele lõen;

h) a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény te rü le te ál la po tá nak
fel mé ré sé re vo nat ko zó an a kü lön jog sza bály sze rin ti
 hatásvizsgálatot.

(4) A bá nya fel ügye let a bányászatihulladék-gazdál -
kodási terv alap ján ér té ke li az üze mel te tõ ké pes sé gét a
 bányászatihulladék-gazdálkodási terv ben meg ha tá ro zott
 céloknak, va la mint az e ren de let ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett sé ge i nek tel je sí té sé re.

(5) A bá nyá sza ti hul la dék-gaz dál ko dá si ter vet öt éven -
ként fe lül kell vizs gál ni, és amennyi ben a hul la dék ke ze lõ
lé te sít mény üze me lé sé ben vagy az el he lye zett hul la dék -
ban je len tõs, mennyi sé gi és mi nõ sé gi vál to zá sok kö vet -
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kez nek be, mó do sí ta ni kell. A bá nya fel ügye le tet min den
vál to zás ról írás ban ér te sí te ni kell, amely en nek el fo ga dá -
sá ról az en ge dé lye zé si el já rás ba be vont szak ha tó sá gok
köz re mû kö dé sé vel ha tá ro zat ban dönt.

(6) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat tar -
tal ma zó, kü lön jog sza bály sze rint ké szí tett ter ve ket és
 engedélyezési do ku men tá ci ót fel le het hasz nál ni az azok ra 
való té te les hi vat ko zás sal, ha így el ke rül he tõ az is mé telt
in for má ció szol gál ta tás, fel té ve hogy az (1)–(5) be kez dés -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sül nek.

A súlyos balesetek megelõzése és az azokkal
kapcsolatos információk

5.  §

(1) E § ren del ke zé se it az „A” osz tá lyú bá nyá sza ti hul la -
dék-ke ze lõ lé te sít mé nyek re kell al kal maz ni. A ren del ke -
zé sek nem vo nat koz nak a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés
irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény IV. fe je ze té nek ha tá lya alá tar to zó
 veszélyes ipar i üze mek re.

(2) Az üze mel te tõk a hul la dék gaz dál ko dá si terv ke re té -
ben gon dos kod nak a sú lyos bal ese ti koc ká za tok meg ál la -
pí tá sá ról, és a szük sé ges jel lem zõk nek a hul la dék ke ze lõ
 létesítmény ter ve zé sé be, épí té sé be, üze mel te té sé be, kar -
ban tar tá sá ba, be zá rá sá ba és utó gon do zá sá ba tör té nõ be -
épí té sé rõl an nak ér de ké ben, hogy meg elõz zék eze ket
a bal ese te ket és azok nak az em ber i egész ség re, a kör nye -
zet re gya ko rolt ká ros ha tá sa it – be le ért ve a ha tá ro kon át -
ter je dõ ket is – kor lá toz zák.

(3) A (2) be kez dés el ve i nek meg fele lõen az üze mel te tõ
az üze me lés meg kez dé se elõtt a bá nyá sza ti hul la dék ke ze -
lé sé vel kap cso lat ban ter vet dol go z ki a sú lyos bal ese tek
meg elõ zé sé re, biz ton sá gi irá nyí tá si rend szert ve zet be
 ennek vég re haj tá sá ra – a 3. mel lék let I. pont já ban meg -
határozott kö ve tel mé nyek kel össz hang ban –, va la mint
olyan bel sõ vész hely ze ti ter vet ké szít, amely ben meg ha tá -
roz za a bal eset ese tén a hely szí nen fo ga na to sí tan dó in téz -
ke dé se ket.

(4) Az üze mel te tõ a sú lyos bal ese tek meg elõ zé sét szol -
gá ló terv vég re haj tá sá ért és idõ sza kos fe lül vizs gá la tá ért
fe le lõs biz ton sá gi ve ze tõt ne vez ki.

(5) A bel sõ vész hely ze ti terv cél ja:

a) a sú lyos bal ese tek és más üzem za va rok ke ze lé se, irá -
nyí tás alatt tar tá sa ha tá suk mi ni ma li zá lá sa, kü lö nö sen az
em ber i egész ség ben és a kör nye zet ben oko zott ká rok kor -
lá to zá sa ér de ké ben,

b) in téz ke dé sek vég re haj tá sa az em ber i egész ség nek és
a kör nye zet nek a sú lyos bal ese tek és más üzem za va rok
 hatásaitól való meg óvá sa ér de ké ben,

c) a szük sé ges in for má ció köz lé se a nyil vá nos ság gal és
az érin tett te rü let ille té kes szol gál ta tó i val, ha tó sá ga i val,

d) sú lyos bal ese tet köve tõen a kör nye zet re ha bi li tá ci ó -
já nak és meg tisz tí tá sá nak biz to sí tá sa.

(6) Sú lyos bal eset ese tén az üze mel te tõ azon nal meg ad -
ja a bá nya fel ügye let nek az em ber i egész ség re gya ko rolt
ha tá sok mi ni ma li zá lá sá hoz, va la mint a – tény le ges vagy
le het sé ges – kör nye ze ti ká rok mér té ké nek fel mé ré sé hez
és mi ni má lis ra csök ken té sé hez szük sé ges in for má ci ó kat.
A bá nyá sza ti hul la dék-ke ze lõ lé te sít mény te rü le tén kí vü li
ha tá so kat oko zó sú lyos bal eset be kö vet ke zé se ese tén az
üze mel te tõ ál tal szol gál ta tott ada tok nak ki kel ter jed nie

a) a sú lyos bal eset kö rül mé nye i re,
b) a sú lyos bal eset ben sze rep lõ ve szé lyes anya gok ra,
c) a la kos ság ra és a kör nye zet re gya ko rolt ha tá sok ér té -

ke lé sé hez szük sé ges ada tok ra,
d) a meg tett in téz ke dé sek re

vo nat ko zó in for má ci ók ra is.

(7) A bá nyá sza ti hul la dék-ke ze lõ lé te sít mény mû kö dé si
en ge dé lyé nek ki adá sát kö ve tõ 6 hó na pon be lül a sú lyos
bal eset ál tal ve szé lyez te tett te le pü lés re kül sõ vész hely ze ti
terv ké szül. A kül sõ vész hely ze ti ter vet a bá nya fel ügye let
az érin tett pol gár mes ter rel együtt mû köd ve ké szí ti el. Az
üze mel te tõ a bá nya fel ügye let nek meg ad min den olyan
 információt, amely e terv el ké szí té sé hez szük sé ges.

(8) A bá nya fel ügye let dön té se alap ján nem ké szül kül sõ 
vész hely ze ti terv, ha a le het sé ges sú lyos bal eset kö vet kez -
mé nye i nek ér té ke lé sé bõl ala po san fel té te lez he tõ, hogy
a te le pü lé sen nem ala kul hat ki az egész sé get és a kör nye -
ze tet ve szé lyez te tõ ha tás.

(9) A kül sõ vész hely ze ti terv rõl an nak el ké szí té se so rán
a vég re haj tá sá ban érin tet tek (az ille té kes me gyei ka taszt -
ró fa vé del mi igaz ga tó ság, fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Pol gá ri
Vé del mi Igaz ga tó ság, az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz -
ti or vo si Szol gá lat ille té kes in té ze te, az ille té kes kör nye zet -
vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség, az
ille té kes ön kor mány za ti tûz ol tó ság, men tõ szol gá lat, rend -
õrség), va la mint az üze mel te tõ vé le ményt nyil vá nít. A kül -
sõ vész hely ze ti terv jó vá ha gyá sát meg elõ zõ en az érin tett
nyil vá nos ság ré szé re le he tõ vé kell ten ni, hogy a kül sõ
vész hely ze ti terv nyil vá nos ság ra hoz ha tó ré sze i hez 30 na -
pon be lül ész re vé te le ket te hes sen, ame lye ket a bá nya fel -
ügye let a terv vég le ge sí té se so rán figye lembe vesz.

(10) A kül sõ vész hely ze ti ter vet a he lyi vé del mi bi zott -
ság el nö ke hagy ja jóvá. A jó vá ha gyott kül sõ vész hely ze ti
ter vet a bá nya fel ügye let meg kül di a (9) be kez dés ben fel -
so rolt szer vek és szer ve ze tek ré szé re.

(11) A kül sõ vész hely ze ti terv a kü lön jog sza bály sze -
rin ti te le pü lé si ve szély el há rí tá si terv ré sze.

(12) A kül sõ vész hely ze ti ter vet a bá nya fel ügye let leg -
alább há rom éven te fe lül vizs gál ja és szük ség sze rint mó do -
sít ja. A kül sõ vész hely ze ti terv ben vég re haj tott mó do sí tá -
sok ról jegy zõ könyv ké szül. Amennyi ben a kül sõ vész -
hely ze ti terv je len tõs mó do sí tá sa szük sé ges, an nak so rán
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a (9) be kez dés elõ írásait al kal maz ni kell. A bá nya fel ügye -
let a kül sõ vész hely ze ti terv mó do sí tá sá ról tá jé koz tat ja
a (9) be kez dés ben fel so rol ta kat.

(13) A bá nya fel ügye let gon dos ko dik ar ról, hogy a le het -
sé ges sú lyos bal eset tel kap cso la tos in for má ci ók hoz – ame -
lyek leg alább a 3. mel lék let II. pont já ban fel so rolt ele me -
ket tar tal maz zák – az érin tett nyil vá nos ság in gye ne sen
hoz zá fér hes sen.

(14) A bá nyá sza ti hul la dék-ke ze lõ lé te sít mény te rü le tén
kí vü li ha tá so kat oko zó sú lyos bal eset be kö vet ke zé se ese -
tén a bá nya fel ügye let a ve szé lyez te tett te le pü lés pol gár -
mes te rét és a kül sõ vész hely ze ti terv vég re haj tá sá ban érin -
tet te ket a me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság, fõ vá -
ros ban a Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság ügye le ti
szol gá la ta út ján kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni a
(6) be kez dés ben fel so rolt in for má ci ók ról.

Kérelem és engedélyezés

6.  §

(1) A bá nya fel ügye let a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi
XLVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII.19.) 
Korm. ren de let (a továb biak ban: Bt. Vhr.) 13.  § (3) be -
kezdés i) pont já nak meg fele lõen a mû sza ki üze mi terv
 keretében fo gad ja el a bá nyá sza ti hul la dék-gaz dál ko dá si
ter vet, és a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
(a továb biak ban: Bt.) 31.  §-a, va la mint a kü lön jog sza bály
sze rin ti el já rás ban en ge dé lye zi a bányászatihulladék-ke -
zelõ lé te sít mény mû kö dé sét (a továb biak ban: en ge dély).
Az en ge dély tar tal maz za a (2) be kez dés ben fog lal tak alap -
ján ho zott dön té se ket, és meg je lö li, hogy a 8.  §-ban és az
1. mel lék let ben meg ha tá ro zot tak kal össz hang ban a hul la -
dék ke ze lõ lé te sít mény „A” osz tály ba tar to zik-e.

(2) Az en ge dély ké re lem a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:
a) az üze mel te tõ meg je lö lé se,
b) a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ja va solt he lye,
c) a 4.  § sze rin ti bá nyá sza ti hul la dék-gaz dál ko dá si terv,
d) pénz ügyi ga ran cia vagy az zal egyen ér té kû megfe -

lelõ in téz ke dés a 13.  §-nak meg fele lõen,
e) az üze mel te tõ ál tal meg adott in for má ci ók, ha a lé te -

sít mény hez kü lön jog sza bály ál tal elõ írt kör nye ze ti ha tás -
vizs gá lat szük sé ges.

(3) A bá nya fel ügye let ak kor adja meg az en ge délyt, ha
az üze mel te tõ iga zol ja, hogy

a) az üze mel te tõ az e ren de let ál tal tá masz tott kö ve tel -
mé nye ket ké pes be tar ta ni, és

b) a hul la dék ke ze lés nem el len té tes a Hgt. ál ta lá nos
 elveivel.

(4) A bá nya fel ügye let hi va tal ból mó do sít ja az en ge dély
fel té te le it, amennyi ben

a) a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény üze me lé sé ben vagy az
el he lye zett hul la dék ban je len tõs vál to zá sok kö vet kez nek

be (pél dá ul az üze mel te tõ vál to zá sa, a hul la dék ve szé lyes -
sé gé nek vál to zá sa),

b) az üze mel te tõ ál tal a 10.  § (4) és (5) be kez dé se sze -
rint je len tett mo ni tor ing ered mé nyek vagy a 14.  § sze rint
vég re haj tott el len õr zé sek alap ján in do kolt,

c) az Eu ró pai Unió ál tal nyil ván tar tott, el ér he tõ tech ni -
ká ban be ál ló je len tõs vál to zás kö vet ke zik be.

(5) Az en ge dély ben fog lalt in for má ci ó kat a bá nya fel -
ügye let az ille té kes nem ze ti és kö zös sé gi sta tisz ti kai hi va -
ta lok szá má ra hoz zá fér he tõ vé te szi sta tisz ti kai cél ból tör -
té nõ meg ke re sés ese tén. Az üz le ti tit kot ké pe zõ informá -
ciók – kü lö nö sen az üz le ti kap cso la tok, a költ ség össze te -
võk és a gaz da sá go san ki ter mel he tõ ás vány va gyon
mennyi sé ge – nem hoz ha tók nyil vá nos ság ra.

A nyilvánosság részvétele

7.  §

(1) Az en ge dély ké re lem be nyúj tá sát köve tõen a bá nya -
fel ügye let a hi va ta lá ban, va la mint az ille té kes ön kor mány -
zat hir de tõ táb lá ján köz le ményt tesz köz zé, amely tar tal -
maz za:

a) az en ge dély ké rel met,
b) a tényt, amennyi ben az en ge dély ké re lem rõl ho zott

dön tés kon zul tá ció tár gyát ké pe zi a tag ál la mok kö zött,
c) a bá nya fel ügye let el ér he tõ sé gét, amely tõl informá -

ciókat le het kér ni, valamint amely hez ész re vé te le ket és
kérdé seket le het be nyúj ta ni, to váb bá en nek ha tár ide jét,

d) a le het sé ges dön té se ket,
e) ahol ér tel mez he tõ, az en ge dély vagy az en ge dély fel -

té te le i nek mó do sí tá sá ra irá nyu ló ja vas lat rész le te it,
f) azon idõ pont, hely és esz köz meg je lö lé sét, ami kor,

ahol és amely ál tal a vo nat ko zó in for má ci ó kat hozzáfér -
hetõvé te szik,

g) a nyil vá nos ság rész vé te lé re irá nyu ló to váb bi in téz -
ke dé sek rész le te it, me lyek le he tõ vé te szik az érin tett nyil -
vá nos ság szá má ra a ha té kony fel ké szü lést és rész vé telt.

(2) A bá nya fel ügye let gon dos ko dik ar ról, hogy a be ér -
ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 5 na pon be lül az érin tett nyil vá -
nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé te gye a kö vet ke zõ ket:

a) a bá nya fel ügye let hez a nyil vá nos ság (1) be kez dés sel 
össz hang ban tör té nõ tá jé koz ta tá sa kor el jut ta tott fõbb
 jelentéseket és vé le mé nye ket,

b) bár mi lyen, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in for -
má ci ón túl me nõ olyan kör nye ze ti in for má ci ót, amely kap -
cso ló dik a 6.  § sze rin ti dön tés hez, és amely csak az után áll
ren del ke zés re, mi u tán a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sa az
(1) be kez dés sze rint már meg tör tént.

(3) A bá nya fel ügye let biz to sít ja, hogy a nyil vá nos ság
tá jé koz ta tá sa az en ge dély fel té te lek nek a 6.  § (4) be kez dé se 
sze rin ti mó do sí tá sá ról – az (1) be kez dés sel össz hang ban –
meg tör tén jen.
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(4) Az érin tett nyil vá nos ság jo go sult az (1) be kez dés
sze rin ti köz zé té telt kö ve tõ 10 na pon be lül ész re vé te le i vel
és vé le mé nyé vel a bá nya fel ügye let hez for dul ni.

(5) Az érin tett nyil vá nos ság vé le mé nyét a dön tés ho za -
tal kor meg fele lõen figye lembe kell ven ni.

(6) A bá nya fel ügye let a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
ál ta lá nos sza bá lya i val össz hang ban tá jé koz tat ja az érin tett
nyil vá nos sá got a dön tés tar tal má ról, ide ért ve az en ge dély
má so la tá nak köz zé té te lét is.

A hulladékkezelõ létesítmények osztályozási rendszere

8.  §

A bá nya fel ügye let az en ge dély ké re lem alap ján a hul la -
dék ke ze lõ lé te sít mé nye ket az 1. mel lék let ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint so rol ja az „A” osz tály ba.

Bányatérségek

9.  §

(1) Ami kor re ha bi li tá ci ós és épí té si cél ból a bá nyá sza ti
hul la dé kot a bá nya tér sé gek be – te kin tet nél kül arra, hogy
a hul la dék fel szí ni vagy fel szín alat ti ki ter me lés so rán
 keletkezett – vissza he lye zik, az üze mel te tõ in téz ke dé se ket 
hoz a kö vet ke zõk ér de ké ben:

a) a bá nyá sza ti hul la dék sta bi li tá sá nak biz to sí tá sa a
10.  § (2) be kez dé sé vel össz hang ban,

b) a ta laj, a fel szí ni vi zek és a fel szín alat ti víz szennye -
zé sé nek meg aka dá lyo zá sa a 12.  § (1), (3) és (5) bekezdé -
sével össz hang ban,

c) a bá nyá sza ti hul la dék és a bá nya tér ség fel ügye le té -
nek biz to sí tá sa a 11.  § (3) és (4) be kez dé se i vel össz hang -
ban.

(2) Az olyan nem bá nyá sza ti hul la dék ra, amellyel
 bányatérségeket töl te nek fel, kü lön jog sza bály rendel -
kezéseit kell al kal maz ni.

A hulladékkezelõ létesítmények építése és irányítása

10.  §

(1) A hul la dék ke ze lõ lé te sít mény irá nyí tá sát meg fe le lõ
szak irá nyú vég zett ség gel és szak ér tõi en ge déllyel ren del -
ke zõ sze mély lát ja el, az üze mel te tõ biz to sít ja a sze mély zet 
szak mai to vább kép zé sét.

(2) A bá nya fel ügye let el len õr zi, hogy új hul la dék ke ze lõ 
lé te sít mény épí té se vagy egy már meg lé võ át ala kí tá sa
 során az üze mel te tõ biz to sít ja a kö vet ke zõ ket:

a) hul la dék ke ze lõ lé te sít mény, kü lö nö sen a vé dett te rü -
le tek re vo nat ko zó ren del ke zé se ket, a ge o ló gi ai, hidroló -

giai, hid ro ge o ló gi ai, sze iz mi kus és geo tech no ló gi ai té nye -
zõ ket figye lembe véve, meg fe le lõ he lyen te le pül és ki ala -
kí tá sa meg fe lel azok nak a fel té te lek nek, ame lyek

1. meg elõ zik – rö vid és hosszú tá von – a le ve gõ, a
 talaj, a fel szín alat ti víz vagy a fel szí ni víz
szennye zé sét,

2. biz to sít ják a szennye zett víz és a csur ga lék ha té -
kony össze gyûj té sét, va la mint

3. ele get tesz nek azok nak a kö ve tel mé nyek nek,
ame lyek be tar tá sa mel lett a víz és szél okoz ta eró -
zió olyan szint re csök ken, amely sem az en ge dé -
lye zett lé te sít mény re, sem a bá nya üzem te rü le té re,
va la mint a kör nye zõ te rü le tek re ká ros ha tás sal
nincs, és az gaz da sá gi lag meg va ló sít ha tó;

b) a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény épí té se meg fe le lõ,
 kezelése és üze mel te té se biz to sít ja an nak fi zi kai sta bi li tá -
sát, a ta laj, a le ve gõ, a fel szí ni víz vagy a fel szín alat ti víz
szennye zé sé nek vagy fer tõ zé sé nek rö vid és hosszú távú
meg elõ zé sét, va la mint – amennyi re le het sé ges – a táj kép -
ben oko zott ká rok mi ni ma li zá lá sát;

c) meg fe le lõ ter vek és uta sí tá sok van nak a hul la dék ke -
ze lõ lé te sít mény ille té kes sze mé lyek ál ta li rend sze res fel -
ügye le té re és a mo ni tor ing ra, va la mint in sta bi li tást, il let ve
víz- vagy ta laj szennye zést mu ta tó ered mé nyek ese tén
a szük sé ges in téz ke dé sek re;

d) meg fe le lõ in téz ke dé sek szü let nek a te rü let re ha bi li -
tá lá sá ra és a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény be zá rá sá ra;

e) meg fe le lõ in téz ke dé sek szü let nek a hul la dék ke ze lõ
lé te sít mény be zá rá sa utá ni idõ szak ra.

(3) A (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti fel ügye le ti és mo ni -
tor ing vizs gá la tok nyil ván tar tá sát az en ge dély dokumen -
tációjával együtt meg kell õriz ni, hogy az in for má ció kel lõ
át adá sa – kü lö nö sen az üze mel te tõ vál to zá sa ese tén – biz -
to sí tott le gyen.

(4) Az üze mel te tõ ké se de lem nél kül, de be kö vet ke zé se
után leg ké sõbb 48 órán be lül ér te sí ti a bá nya fel ügye le tet
min den olyan ese mény rõl, amely ve szé lyez te ti a hul la dék -
ke ze lõ lé te sít mény sta bi li tá sát, va la mint ér te sí ti min den
 jelentõs ked ve zõt len kör nye ze ti ha tás ról, ame lyet a hul la -
dék ke ze lõ lé te sít mény el len õr zé si fel ügye le ti el já rá sai fel -
tár nak. Az üze mel te tõ, ahol al kal maz ha tó, a bel sõ vész -
hely ze ti ter vet hajt ja vég re, és kö ve ti a bá nya fel ügye let
min den más uta sí tá sát a vég re haj tan dó kor rek ci ós in téz ke -
dé se ket il le tõ en. A vég re haj tan dó in téz ke dé sek költ sé ge it
az üze mel te tõ vi se li.

(5) A bá nya fel ügye let ál tal meg ha tá ro zott gya ko ri ság -
gal, de leg alább éven te egy al ka lom mal az üze mel te tõ az
össze gyûj tött ada tok alap ján je len tést ké szít a mo ni tor ing
ered mé nyek rõl a bá nya fel ügye let nek ab ból a cél ból, hogy
in for má ci ót szol gál tas son az en ge dé lye zé si fel té te lek be -
tar tá sá ról, va la mint ada tot szol gál tas son a lé te sít mény
 mûködésérõl és a hul la dék vi sel ke dé sé rõl. E je len tés alap -
ján a bá nya fel ügye let dönt het úgy, hogy a je len tés nek egy
füg get len szak ér tõ ál tal ké szí tett meg erõ sí té se szük sé ges.
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Hulladékkezelõ létesítmények bezárására
és a bezárás utáni idõszakra vonatkozó eljárás

11.  §

(1) A hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ben ak kor kez dõd het
meg a be zá rá si el já rás, ha

a) az en ge dély ben meg sza bott vo nat ko zó fel té te lek tel -
je sül nek,

b) az üze mel te tõ ké rel mé re a bá nya fel ügye let erre
 engedélyt ad vagy

c) a bá nya fel ügye let sa ját ha tás kö ré ben ilyen ér tel mû
ha tá ro za tot bo csát ki.

(2) A hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ak kor te kint he tõ vég -
le ge sen be zárt nak, ha a bá nya fel ügye let vég re haj tot ta az
érin tett szak ha tó ság be vo ná sá val vég sõ hely szí ni vizs gá la -
tát, ki ér té kel te az üze mel te tõ ál tal be nyúj tott összes je len -
tést, meg ál la pí tot ta, hogy a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény
 által érin tett te rü le tet re ha bi li tál ták és kö zöl te az üze mel te -
tõ vel, hogy jó vá hagy ja a be zá rást. A jó vá ha gyás nem men -
te sí ti az üze mel te tõt az en ge dé lye zé si fel té te lek ben fog lalt
vagy egyéb jog sza bá lyi kö te le zett sé gei alól.

(3) Az üze mel te tõ fe le lõs a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény
be zá rás utá ni fenn tar tá sá ért, fel ügye le té ért, el len õr zé sé ért
és a ki iga zí tó in téz ke dé se kért, amed dig azt a bá nya fel -
ügye let meg kö ve te li, figye lembe véve a ve szély ter mé sze -
tét és idõ tar ta mát.

(4) Ha a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény be zá rá sa után a bá -
nya fel ügye let szük sé ges nek íté li, a vo nat ko zó kör nye zet -
vé del mi kö ve tel mé nyek be tar tá sa ér de ké ben az üzemel -
tetõ fel ügye li a lé te sít mény fi zi kai és ké mi ai sta bi li tá sát,
mi ni ma li zál min den ne ga tív kör nye ze ti ha tást, kü lö nös
 tekintettel a fel szí ni és fel szín alat ti víz re, biz to sít va, hogy

a) a lé te sít mény min den épí tõ ele mét min dig ké szen lét -
ben álló, el len õr zõ- és mé rõ mû szer rel meg fi gyel jék, ál la -
gát véd jék,

b) a túl fo lyó csa tor ná kat és a bu kó gá ta kat tisz tán és sza -
ba don tart sák.

(5) A hul la dék ke ze lõ lé te sít mény be zá rá sa után az üze -
mel te tõ ké se de lem nél kül ér te sí ti a bá nya fel ügye le tet min -
den olyan ese mény rõl vagy fej le mény rõl, amely ve szé -
lyez tet he ti a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény sta bi li tá sát, va la -
mint min den je len tõs ked ve zõt len kör nye ze ti ha tás ról,
ame lyet a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény el len õr zé se és mo ni -
tor ing ja fel tár. Az üze mel te tõ, ahol al kal maz ha tó, a bel sõ
vész hely ze ti ter vet hajt ja vég re és kö ve ti az ille té kes ha tó -
ság min den más uta sí tá sát a vég re haj tan dó kor rek ci ós in -
téz ke dé se ket il le tõ en. Az üze mel te tõ fe de zi a vég re haj tan -
dó in téz ke dé sek költ sé ge it.

(6) A bá nya fel ügye let ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben
és gya ko ri ság gal az üze mel te tõ az össze gyûj tött ada tok
alap ján je len tést ké szít az el len õr zé si ered mé nyek rõl ab ból 
a cél ból, hogy bi zo nyít sa az en ge dé lye zé si fel té te lek be tar -
tá sát, va la mint gya ra pít sa a hul la dék és a hul la dék ke ze lõ
lé te sít mény vi sel ke dé sé re vo nat ko zó is me re te ket.

A víz állapota romlásának, a levegõ és a talaj
szennyezésének megelõzése

12.  §

(1) Az üze mel te tõ meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket
an nak ér de ké ben, hogy meg aka dá lyoz za az ere de ti víz ál la -
pot rom lá sát, egye bek mel lett az ál tal, hogy:

a) ér té ke li a csur ga lék víz-ter me lõ dés le he tõ sé gét, be le -
ért ve a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény mû kö dé si fá zi sá ban és
a be zá rá sa utá ni idõ szak ban le ra kott hul la dék csurgalék -
vizének szennye zõ anyag-tar tal mát, és meg ha tá roz za a lé -
te sít mény víz mér leg egyen le gét,

b) meg elõ zi vagy mi ni ma li zál ja a csur ga lék víz ter me -
lõ dé sét, va la mint a fel szí ni víz vagy a fel szín alat ti víz és
a ta laj hul la dék ál ta li szennye zõ dé sét,

c) a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ben lévõ szennye zett
vi zet és a csur ga lék vi zet a 4.  §-ban és a 6.  §-ban meg ha tá -
ro zott bá nya fel ügye le ti en ge dély ben rög zí tett ki bo csá tá si
kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen gyûj ti és ke ze li.

(2) Az üze mel te tõ meg te szi a meg fe le lõ in téz ke dé se ket
a por- és gáz ki bo csá tás meg elõ zé sé re vagy csök ken té sé re.

(3) Ha a bá nya fel ügye let – az érin tett szak ha tó sá gok be -
vo ná sá val – a kör nye ze ti koc ká za tok ki ér té ke lé se alap ján
úgy dönt, hogy a csur ga lék víz össze gyûj té se és ke ze lé se
nem szük sé ges, vagy meg ál la pí tot ta, hogy a hulladékke -
zelõ lé te sít mény nem je len t po ten ci á lis ve szélyt a ta laj ra,
a fel szín alat ti víz re vagy a fel szí ni víz re, az (1) be kez dés
b) és c) pont já ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket en nek
meg fele lõen csök kent he ti vagy fel füg geszt he ti.

(4) A bá nya fel ügye let a víz mi nõ sé get fel ügye lõ ha tó ság 
be vo ná sá val a kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek teljesü -
lése ese tén en ge dé lyez he ti a szi lárd, zagy vagy fo lyé kony
ál la po tú bá nyá sza ti hul la dék ár tal mat la ní tá sát olyan be fo -
ga dó víz test ben is, amely nem azo nos a bá nyá sza ti hul la -
dék ár tal mat la ní tá sá ra ere de ti leg lét re ho zott víz test tel.

(5) Ami kor a bá nyá sza ti hul la dé kot a be zá rás után
 elárasztandó bá nya tér sé gek be he lye zik vissza – te kin tet
nél kül arra, hogy a hul la dék fel szí ni vagy fel szín alat ti
 kitermelés so rán ke let ke zett –, az üze mel te tõ meg fe le lõ
 intézkedéseket hoz an nak ér de ké ben, hogy megakadá -
lyozza vagy mi ni má lis ra csök kent se a víz ál la po tá nak
rom lá sát, a ta laj szennye zé sét az (1) és a (3) be kez dés sel
össz hang ban, és er rõl tá jé koz tat ja a bá nya fel ügye le tet.

(6) Ci a ni dot tar tal ma zó tá ro zó ese té ben az üze mel te tõ
biz to sít ja, hogy a tá ro zó ban a gyen ge sav ha tá sá ra bom ló
ci a nid kon cent rá ci ó ját az el ér he tõ leg jobb tech ni ká kat
hasz nál va a le he tõ leg ala cso nyabb szint re csök ken ti, a dú -
sí tá si ma ra dé kok gyen ge sav ha tá sá ra bom ló ci a nid kon -
cent rá ci ó ja a fel dol go zó üzem bõl a tá ro zó ba bo csá tás kor
nem ha lad ja meg a 10 ppm-et a 2008. má jus 1-je után
 kiadott en ge déllyel ren del ke zõ hul la dék tá ro ló lé te sít mé -
nyek ese té ben. Az üze mel te tõ, ha a bá nya fel ügye let ezt
 elrendeli, a te lep fel té te le it figye lembe vevõ koc ká zat fel -
mé rés sel bi zo nyít ja, hogy eze ket a koncentráció-határér -
tékeket nem szük sé ges to vább csök ken te ni.
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Pénzügyi biztosíték

13.  §

(1) A hul la dék hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ben való fel -
hal mo zá sát vagy el he lye zé sét is ma gá ban fog la ló bár mely
mû ve let meg kez dé se elõtt a bá nya fel ügye let pénz ügyi biz -
to sí té kot (pél dá ul pénz ügyi le té tet, be le ért ve az ipar ál tal
fi nan szí ro zott köl csö nös ga ran cia ala po kat) vagy en nek
meg felelõjét kér a Bt. 41.  § (7) be kez dé sé ben, a Bt.
Vhr. 13.  § (3) be kez dés j) pont já ban, 25.  § (5)–(9) be kez -
dé sé ben és a 25/A.  §-ában meg ha tá ro zott  eljárás sza bá lya i -
nak meg fele lõen an nak ér de ké ben, hogy:

a) tel je sül jön az e ren de let sze rint ki adott en ge dé lyek -
bõl kö vet ke zõ min den kö te le zett ség, be le ért ve a be zá rás
utá ni ren del ke zé se ket,

b) bár mi kor azon nal hoz zá fér he tõ ala pok le gye nek a
hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ál tal érin tett te rü let rehabili -
tációjára.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott biz to sí ték ki szá -
mí tá sa az aláb bi ak alap ján tör té nik:

a) a lé te sít mény vár ha tó kör nye ze ti ha tá sa, kü lö nö sen
figye lembe véve a lé te sít mény osz tá lyát, a hul la dék jel -
lem zõ it és a re ha bi li tált ta laj jö võ be ni fel hasz ná lá sát,

b) an nak fel té te le zé se, hogy min den szük sé ges reha -
bilitációs mun ká la tot füg get len és meg fele lõen kép zett
har ma dik fél ér té kel és vé gez.

(3) A biz to sí ték mér té két idõ sza kon ként a hulladék -
kezelõ lé te sít mény ál tal érin tett te rü le ten vég zen dõ re ha bi -
li tá ci ós mun ká hoz kell iga zí ta ni.

(4) Amennyi ben a bá nya fel ügye let a 11.  § (2) be kez dé -
sé vel össz hang ban jó vá hagy ja a be zá rást, ha tá ro za tá ban
fel men ti az üze mel te tõt az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
biz to sí ték adá si kö te le zett sé ge alól, ki vé ve a 11.  § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott be zá rás utá ni kötelezettsé -
geket.

A bányafelügyelet általi ellenõrzések

14.  §

(1) A hul la dék el he lye zé sé nek meg kez dé se elõtt, va la -
mint azt köve tõen öt éven ként – be le ért ve a be zá rás utá ni
sza kaszt is – a bá nya fel ügye let el len õriz min den, a 6.  §
 hatálya alá tar to zó hul la dék ke ze lõ lé te sít ményt an nak biz -
to sí tá sá ra, hogy az meg fe lel jen az en ge dély ben rög zí tett
vo nat ko zó fel té te lek nek. A meg fe le lõ ered mény nem
csök ken ti az üze mel te tõ en ge dély ben fog lalt és jog sza bály 
sze rin ti fe le lõs sé gét.

(2) Az üze mel te tõ min den hul la dék ke ze lés sel kap cso la -
tos mû ve let rõl nap ra kész nyil ván tar tást ve zet, és azt a bá -
nya fel ügye let szá má ra el len õr zés cél já ból hoz zá fér he tõ vé
te szi. Az üze mel te tõ a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény mû kö -

dés köz be ni, az en ge dély tõl el té rõ vál to zá sa ese tén a bá -
nya fel ügye le tet ha la dék ta la nul ér te sí ti.

(3) A bá nyá sza ti hul la dék mennyi sé gi és mi nõ sé gi ada -
ta it az üze mel te tõ a bá nya fel ügye let nek tel je sí ten dõ éves
adat szol gál ta tás ke re té ben szol gál tat ja.

Bezárt hulladékkezelõ létesítmények nyilvántartása

15.  §

A bá nya fel ügye let a be zárt hul la dék ke ze lõ lé te sít mé -
nye ket (be le ért ve az el ha gyott hul la dék ke ze lõ lé te sít mé -
nye ket is), ame lyek je len tõ sen ká ros kör nye ze ti ha tás sal
bír nak, vagy kö zép-, il let ve rö vid tá von be lül ko moly
 veszélyt je lent het nek az em ber i egész ség re vagy a kör nye -
zet re, nyil ván tar tás ba ve szi, a nyil ván tar tást rend sze re sen
fris sí ti. A nyil ván tar tás tar tal maz za a lé te sít mé nyek egy -
sze rû sí tett koc ká zat fel mé ré sét és a táj ren de zés meg -
valósult vagy ja va solt mód sze rét is, figye lembe véve
a  helyi föld ta ni, hid ro ge o ló gi ai és kli ma to ló gi ai sajátos -
ságokat is.

A hulladékkezelõ létesítményekkel kapcsolatos
jelentéstételi kötelezettség

16.  §

A bá nya fel ügye let há rom éven ként je len tést ké szít a
 bányászatért fe le lõs mi nisz ter nek az ás vá nyi nyers anyag-
ki ter me lõ ipar ban ke let ke zõ hul la dék ke ze lé sé rõl és a
2004/35/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. már ci us
15-i 2006/21/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
vég re haj tá sá ról, továbbá éven te je len tést ké szít az üze mel -
te tõk ál tal je len tett mû köd te tés so rán vagy a be zá rás után
fel lé pett sú lyos üzem za va rok ról, bal ese tek rõl és környe -
zeti kár oko zás ról. A mi nisz ter a je len tést to váb bít ja az
 Európai Bi zott ság nak. A kör nye ze ti in for má ci ók hoz való
nyil vá nos hoz zá fé rés joga sé rel me nél kül a bá nya fel ügye -
let eze ket az in for má ci ó kat az érin tett nyil vá nos ság szá má -
ra ké rés re hoz zá fér he tõ vé te szi.

Záró és átmeneti rendelkezések

17.  §

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

(2) Min den olyan hul la dék ke ze lõ lé te sít mény nek,
amely e ren de let hatályba lépésekor már ren del ke zik en ge -
déllyel, vagy amely 2008. má jus 1-jén már üze mel, 2012.
má jus 1-jé ig kell meg fe lel nie ezen ren de let ren del ke zé se i -
nek, ki vé ve a 13.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se it, ame -
lyek ese té ben a meg fe le lést 2014. má jus 1-jé ig kell biz to -
sí ta ni, to váb bá a 12.  § (6) be kez dé sé nek ren del ke zé se it,
ame lyek ese té ben a meg fe le lést az ott, va la mint a 17. §
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(5) be kez dé sé ben fel tün te tett ha tár idõ kön be lül kell biz to -
sí ta ni.

(3) A (2) be kez dés nem vo nat ko zik a 2008. má jus 1-jé ig
be zárt hul la dék ke ze lõ lé te sít mé nyek re.

(4) A 4.  §, az 5.  § (3)–(11) be kez dé se, a 6.  §, a 7.  §,
a 11.  § (1) be kez dé se és a 13.  § (1)–(3) be kez dé se nem
 alkalmazandóak azok ra a hul la dék ke ze lõ lé te sít mé nyek re, 
ame lyek:

a) 2006. má jus 1. elõtt meg szün tet ték a hul la dé kok
 befogadását,

b) a bá nya fel ügye let en ge dé lyé nek meg fele lõen tel je sí -
tik a be zá rá si el já rást, és

c) tény le ge sen be zár nak 2010. de cem ber 31-ig.

(5) A 12.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt elõ írást a 2008. má -
jus 1-jét meg elõ zõ en en ge déllyel ren del ke zõ vagy már
mû kö dõ lé te sít mé nyek a kö vet ke zõk sze rint tel je sí tik:

a) ha a ci a nid kon cent rá ci ó ja nem ha lad ja meg az
50 ppm-et, ak kor 2008. má jus 1-jé tõl,

b) ha a ci a nid kon cent rá ci ó ja nem ha lad ja meg a
25 ppm-et, ak kor 2013. má jus 1-jé tõl,

c) ha a ci a nid kon cent rá ci ó ja nem ha lad ja meg a
10 ppm-et, ak kor 2018. má jus 1-jé tõl.

(6) A Ma gyar Köz tár sa ság kép vi se le té ben a bá nya fel -
ügye let be je len ti a (4) be kez dés sze rin ti lé te sít mé nye ket az 
Eu ró pai Bi zott ság nak 2008. au gusz tus 1-jé ig, to váb bá
gon dos ko dik ar ról, hogy e lé te sít mé nyek ke ze lé se ne ve -
szé lyez tes se e ren de let, kü lö nö sen a 3.  § (1) be kez dé se
 céljainak és más kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok nak a
megvalósí tását.

(7) A 15.  §-ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tást 2012. má -
jus 1-jé ig kell el ké szí te ni és hoz zá fér he tõ vé ten ni a nyil vá -
nos ság szá má ra.

18.  §

Ez a ren de let Bt.-vel és a Bt. Vhr.-rel együtt az ás vá nyi -
nyers anyag-ki ter me lõ ipar ban ke let ke zõ hul la dék ke ze lé -
sé rõl és a 2004/35/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2006.
már ci us 15-i 2006/21/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek való meg fe le lé sét szol gál ja.

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

1. melléklet
a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

A hulladékkezelõ létesítmények osztályozásának
kritériumai

Egy hul la dék ke ze lõ lé te sít mény „A” osz tá lyú be so ro -
lást kap, ha:

a) hi á nyos ság vagy hely te len üze mel te tés – pél dá ul
med dõ há nyó vagy zagy tá ro zó gát le om lá sa – sú lyos bal -
ese tet okoz hat, koc ká zat fel mé rés alap ján figye lembe véve
az olyan té nye zõ ket, mint a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény je -
len le gi vagy jö võ be ni mé re te, el he lyez ke dé se és kör nye ze -
ti ha tá sa, vagy

b) a Hgt. ér tel mé ben bi zo nyos kü szöb ér ték fe lett ve -
szé lyes nek mi nõ sü lõ hul la dé kot tar tal maz, vagy

c) a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény, 
va la mint a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
ren de let ér tel mé ben bi zo nyos kü szöb ér ték fe lett ve szé -
lyes nek mi nõ sü lõ anya go kat vagy ké szít mé nye ket tar tal -
maz.

2. melléklet
a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

A hulladékok jellemzése

A hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ben el he lye zés re ke rü lõ
hul la dé kot úgy kell jel le mez ni, hogy az biz to sít sa a lé te sít -
mény szer ke ze té nek hosszú távú fi zi kai és ké mi ai sta bi li -
tá sát, va la mint se gít sen meg elõz ni a na gyobb bal ese te ket.
A hul la dék jel lem zé se – ahol al kal maz ha tó – a hul la dék ke -
ze lõ lé te sít mény osz tá lyá nak meg fele lõen ma gá ban fog -
lalja az aláb bi szem pon to kat:

1. a rö vid és hosszú idõ tá von el he lye zés re ke rü lõ hul la -
dék vár ha tó fi zi kai és ké mi ai tu laj don sá ga i nak le írá sát,
 különös te kin tet tel a fel szí ni lég kö ri/me te o ro ló gi ai vi szo -
nyok mel let ti sta bi li tá sá ra, figye lembe véve a ki ter melt
 ásványok faj tá ját és bár mely, a ki ter me lés so rán el tá vo lí -
tás ra ke rü lõ fe dõ ré teg és med dõ ás vá nyok jel le gét,

2. a hul la dé kok osz tá lyo zá sát, kü lö nös te kin tet tel azok
ve szé lyes tu laj don sá ga i ra,

3. azok nak a ké mi ai anya gok nak és sta bi li tá suk nak a le -
írá sát, ame lye ket az ás vá nyok elõ ké szí té se kor hasz nál nak,

4. a le ra kás mód sze ré nek le írá sát,

5. az al kal ma zott hul la dék szál lí tá si rend szert.

3. melléklet
a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelethez

A súlyos balesetek megelõzésének terve és az érintett
nyilvánossággal közlendõ információk

I. A sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé nek terv e

Az üze mel te tõ sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé re ki dol go -
zott ter vé nek és a biz ton sá gi irá nyí tá si rend sze ré nek ará -
nyos nak kell len nie a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ál tal kel -
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tett sú lyos bal eset ve széllyel. Vég re haj tá suk cél já ból a kö -
vet ke zõ ket kell figye lembe ven ni:

1. a sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé re ki dol go zott terv nek
tar tal maz nia kell az üze mel te tõ át fo gó cél ja it és cse lek vé si
el ve it a sú lyos bal ese tek koc ká za ta i nak el len õr zé se szem -
pont já ból;

2. a biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer nek az ál ta lá nos irá -
nyí tá si rend szer ré szét kell ké pez nie, amely ma gá ban fog -
lal ja a szer ve ze ti struk tú rát, a fe le lõs sé get, a gya kor la tot,
az el já rá so kat, a fo lya ma to kat és a for rá so kat, ame lyek
 lehetõvé te szik a sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé re ki dol go -
zott terv meg ha tá ro zá sát és vég re haj tá sát;

3. a biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer a kö vet ke zõ ket sza -
bá lyoz za:

a) a szer ve ze tet és a sze mély ze tet – a szer ve zet min den
szint jén a sú lyos koc ká za tok ke ze lé sé be be vont sze mély -
zet sze re pét és fe le lõs sé gét, az ilyen sze mély zet szük sé ges
kép zé sé nek meg ha tá ro zá sát és az így meg ha tá ro zott kép -
zés meg szer ve zé sét, a sze mély zet és ahol in do kolt, az
 alvállalkozók be vo ná sát,

b) a sú lyos koc ká za tok azo no sí tá sát és ér té ke lé sét – a
szo ká sos és a rend el le nes üze mel te tés bõl ere dõ sú lyos
koc ká za tok szisz te ma ti kus meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló el já -
rá sok el fo ga dá sát és vég re haj tá sát, elõ for du lá suk va ló szí -
nû sé gé nek és sú lyos sá guk nak a fel mé ré sét,

c) az üze mel te tés el len õr zé sét – a biz ton sá gos üze mel -
te tés re vo nat ko zó el já rá sok és uta sí tá sok el fo ga dá sát és
vég re haj tá sát, be le ért ve a lé te sít mény kar ban tar tá sát, az
el já rá so kat, a be ren de zé se ket és az ide ig le nes le ál lá so kat,

d) vál to zá sok ke ze lé sét – a mó do sí tá sok ter ve zé sé re
szol gá ló el já rá sok el fo ga dá sát és vég re haj tá sát, vagy új
hul la dék ke ze lõ lé te sít mé nyek ter ve zé sét,

e) vész hely ze tek ter ve zé sét – az elõ re lát ha tó vész hely -
ze tek szisz te ma ti kus elem zés sel tör té nõ azo no sí tá sá ra, az
ilyen vész hely ze tek re való re a gá lás cél já ból vész hely ze ti
ter vek el ké szí té sé re, tesz te lé sé re és fe lül vizs gá la tá ra szol -
gá ló el já rá sok el fo ga dá sát és vég re haj tá sát,

f) tel je sít mény-el len õr zést – az üze mel te tõ sú lyos bal -
ese tek meg elõ zé sé re ki dol go zott ter vé ben és a biz ton sá gi
irá nyí tá si rend sze ré ben ki tû zött cé lok nak való meg fe le lés
fo lya ma tos ér té ke lé sé re szol gá ló el já rá sok el fo ga dá sát és
vég re haj tá sát, va la mint meg nem fe le lés ese tén ren del ke -
zést a vizs gá la ti me cha niz mu sok ról és a he lyes bí té si in téz -
ke dé sek rõl. Az el já rá sok nak ma guk ban kell fog lal ni uk a
sú lyos bal ese tek és a „kvá zi bal ese tek” üze mel te tõ ál ta li
 jelentésének rend sze rét, kü lö nö sen azo két, ame lyek a
 védõintézkedések hi á nyos sá ga i ból ered nek, va la mint
e bal ese tek vizs gá la tát és a ta nul sá gok le vo ná sa alap ján
vég zett nyo mon kö ve tést,

g) el len õr zést és fe lül vizs gá la tot – a sú lyos bal ese tek
meg elõ zé si ter vé nek és a biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer
 hatékonyságának és meg fe le lõ sé gé nek idõ sza kon kén ti
szisz te ma ti kus ér té ke lé sé re szol gá ló el já rá sok el fo ga dá sát

és vég re haj tá sát, a terv és a biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer
ered mé nye i nek a ve ze tés ál ta li, do ku men tált elem zé sét és
nap ra késszé té te lét.

II. Az érin tett nyil vá nos ság gal köz len dõ in for má ci ók

1. Az üze mel te tõ neve és a hul la dék ke ze lõ lé te sít mény
címe.

2. Az ada to kat szol gál ta tó sze mély be osz tás sze rin ti
meg ha tá ro zá sa.

3. An nak meg erõ sí té se, hogy a hul la dék ke ze lõ lé te sít -
mény re vo nat koz nak azok a jog sza bá lyi és ha tó sá gi ren -
del ke zé sek, ame lyek az e ren de let vég re haj tá sá ra irá nyul -
nak, és adott eset ben az 5.  § (2) be kez dé sé ben em lí tet tek re
 vonatkozó in for má ci ók az ille té kes ha tó ság hoz be nyúj tás -
ra ke rül tek.

4. A te le pen vég zett te vé keny ség kö zért he tõ ma gya rá -
za ta.

5. A hul la dék ke ze lõ lé te sít mény ben elõ for du ló anya -
gok és ké szít mé nyek kö zön sé ges neve vagy gyûj tõ ne ve,
vagy ál ta lá nos ve szé lyes sé gi osz tá lya, va la mint azon hul -
la dé ko ké, ame lyek sú lyos bal ese tet okoz hat nak, alap ve tõ
ve szé lyes tu laj don sá ga ik meg je lö lé sé vel.

6. Ál ta lá nos in for má ció a sú lyos bal ese tek koc ká za ta i -
nak jel le gé rõl, be le ért ve ezek nek a kör nye zõ la kos ság ra és
a kör nye zet re irá nyu ló le het sé ges ha tá sa it.

7. Meg fe le lõ in for má ci ók ar ról, hogy ho gyan tör té nik
az érin tett kör nye zõ la kos ság fo lya ma tos fi gyel mez te té se
és tá jé koz ta tá sa sú lyos bal eset be kö vet ke zé se ese tén.

8. Meg fe le lõ in for má ci ók azok ról a lé pé sek rõl, ame -
lye ket az érin tett la kos ság nak meg kell ten nie, va la mint
 arról a ma ga tar tás ról, ame lyet kö vet nie kell sú lyos bal eset
be kö vet kez te kor.

9. An nak a kö ve tel mény nek a meg erõ sí té se, amely sze -
rint az üze mel te tõ nek a te le pen meg fe le lõ in téz ke dé se ket
kell ten nie, kü lö nö sen fel kell ven nie a kap cso la tot a
 katasztrófavédelmi ha tó ság gal és a bá nya fel ügye let tel a
sú lyos bal ese tek ke ze lé se és ha tá sa ik nak a le he tõ leg -
kisebbre csök ken té se ér de ké ben.

10. Hi vat ko zás a kül sõ vész hely ze ti terv re, ame lyet a
bal eset kül sõ ha tá sai ke ze lé sé nek ér de ké ben ké szí tet tek.
En nek a hi vat ko zás nak ta ná csot kell meg fo gal maz nia arra
vo nat ko zó an, hogy a bal eset idõ pont já ban a ka taszt ró fa vé -
del mi ha tó ság és a bá nya fel ügye let va la mennyi uta sí tá sát
vagy fel szó lí tá sát kö vet ni kell.

11. Tá jé koz ta tás to váb bi in for má ci ók el ér he tõ sé gé rõl.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
15/2008. (IV. 3.) GKM

rendelete

a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai

és vizsgakövetelményeinek kiadásáról*

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §
(1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e),
h)–j) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár -
va – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl szó ló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró szo ci á lis 
és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket 
ren de lem el:

1.  §

(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí té sek fel so ro lá sát az 1. mel lék let tar tal -
maz za.

(2) Az 1. mel lék let ben fel so rolt szak ké pe sí té sek szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nye it a 2. mel lék let tar tal maz za.

(3) A 3. mel lék let az egyes szak ma cso por tok te kin te té -
ben a szak kép zés meg kez dé sé hez szük sé ges be me ne ti
kom pe ten ci ák fel so ro lá sát tar tal maz za.

(4) A 4. mel lék let tar tal maz za a kü lön jog sza bá lyok ban
fog lalt jo go sult sá gok meg fe lel te té sét az Or szá gos Kép zé si 
Jegy zék rõl szó ló 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let tel és az
Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si
Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl szó ló
1/2006. (II. 17.) OM ren de let tel ki adott Or szá gos Kép zé si
Jegy zék ben sze rep lõ szak ké pe sí té sek kö zött.

(5) Az 5. mel lék let tar tal maz za a szak mai is me re tek
 típusaihoz és a szak mai kész sé gek szint je i hez tar to zó meg -
ha tá ro zá so kat.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. au gusz tus 31-én lép ha tály ba.

(2) A fel sõ fo kú szak kép zés szer ve zé se kor az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör -
té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl szó ló 1/2006.
(II. 17.) OM ren de let 6.  § (6) be kez dé sét figye lembe kell
ven ni.

(3) A fo lya mat ban lévõ kép zé se ket a meg kez dé sük kor
ér vé nyes kö ve tel mé nyek alap ján kell be fe jez ni. Ja ví tó-,
pót ló vizs ga le té te lé re a ko ráb bi kö ve tel mé nyek sze rint a
kép zés be fe je zé sét kö ve tõ 1 évig, de leg ké sõbb 2013-ig
van le he tõ ség.

(4) Ha tá lyát vesz ti:
a) a szak mai kö ve tel mé nyek ki adá sá ról  szóló 16/1994.

(VII. 8.) MKM ren de let mel lék le té nek
aa) I. ré szé ben az „52 4641 03 Szá mí tás tech ni kai szoft -

ver-üze mel te tõ”, a „33 4641 01 Szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz -
ná ló)”, az „54 4641 04 Szá mí tás tech ni kai prog ra mo zó”,
az „54 4641 05 Szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó”, az
„54 4641 02 In for má ció rend szer-szer ve zõ”, az
„54 4641 01 Gaz da sá gi in for ma ti kus I.”, az „54 4641 02
Gaz da sá gi in for ma ti kus II.”, az „54 8409 01 Mul ti mé -
dia-fej lesz tõ”, az „54 4641 03 In for ma ti kus (a te vé keny ség 
meg je lö lé sé vel)”, az „55 4641 01 In for ma ti kai sta tisz ti kus
és gaz da sá gi ter ve zõ” azo no sí tó szá mú szak ké pe sí té sek,

ab) II. ré szé ben a „szá mí tás tech ni kai szoft ver-üze mel -
te tõ”, a „szá mí tó gép-ke ze lõ (-hasz ná ló)”, a „szá mí tás tech -
ni kai prog ra mo zó”, a „szá mí tó gép rend szer-prog ra mo zó”,
az „in for má ció rend szer-szer ve zõ”, a „gaz da sá gi in for ma -
ti kus I.”, a „gaz da sá gi in for ma ti kus II.”, a „mul ti mé dia-fej -
lesz tõ”, az „in for ma ti kus (a te vé keny ség meg je lö lé sé vel)”, 
az „in for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ” szak ké -
pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye,

b) az ipar i és ke res ke del mi szak ké pe sí té sek szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM ren -
de let mel lék le té nek

ba) a szak ké pe sí té se ket tar tal ma zó ré szé ben a
„31 5256 02 Könnyû gép ke ze lõ”, a „31 5256 03 Ne héz gép -
ke ze lõ”, a „33 5262 08 Kis ha jó- és csó nak épí tõ”, a
„32 9 7431 02 2 5 03 Gáz au tó-sze re lõ”, a „31 5237 01 Ke -
rék pár sze re lõ”, a „33 5292 01 Gu mi ab roncs-ja ví tó és ke -
rék ki egyen sú lyo zó” azo no sí tó szá mú szak ké pe sí té sek,

bb) a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye ket tar tal ma zó ré -
szé ben a „könnyû gép ke ze lõ”, a „ne héz gép ke ze lõ”, a „kis -
ha jó- és csó nak épí tõ”, a „gáz au tó-sze re lõ”, a „ke rék pár -
sze re lõ”, a „gu mi ab roncs-ja ví tó és ke rék ki egyen lí tõ”
szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye,

c) a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té sek
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let mel lék le té nek

ca) a szak ké pe sí té se ket tar tal ma zó ré szé ben az
„52 5424 01 Adás tech ni kai tech ni kus”, az „51 5449 01
Anyag moz ga tó gép sze re lõ”, az „51 5224 01 Át vi tel tech ni -
kai mû sze rész”, a „31 7001 01 Au tó busz-ve ze tõ”, az
„51 5241 01 Au tó elekt ro ni kai mû sze rész”, az „51 5241 02
Autósze relõ”, a „33 5233 01 Fé nye zõ-má zo ló”, az
„51 7001 01 For ga lom irá nyí tó és -szer ve zõ”, az
„53 5241 01 Gáz au tó sze re lõ”, a „33 5241 01 Ha jó épí tõ”,
az „52 5441 01 Ha jó gép és be ren de zé si tech ni kus”, az
„52 5441 02 Ha jó zá si tech ni kus”, az „51 5241 03 Jár mû -
elekt ro ni kai mû sze rész”, az „53 5441 03 Jár mû elekt ro ni -
kai tech ni kus”, a „33 5241 02 Ka rosszé ria la ka tos”, az
„51 5241 04 Kö tött pá lyás jár mû elekt ro ni kai mû sze rész”,
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az „51 5241 05 Kö tött pá lyás jár mû vil la mos sá gi sze re lõ”,
az „53 5441 04 Kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de -
zé si tech ni kus”, az „51 5241 06 Kö tött pá lyás mo tor- és
erõ át vi te li be ren de zés-sze re lõ”, az „52 7010 01 Köz le ke -
dés-üzem vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus”, az
„52 7010 02 Köz le ke dés-üzem vi te li, ha jó zá si és ki kö tõi
tech ni kus”, az „52 7010 03 Köz le ke dés-üzem vi te li, légi
köz le ke dé si tech ni kus”, az „52 7010 04 Köz le ke -
dés-üzem vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus”, az „52 7010
05 Köz le ke dés-üzem vi te li, vas út üze mi tech ni kus”, az
„51 5223 05 Köz le ke dés au to ma ti kai mû sze rész”, az
„53 5423 05 Köz le ke dés au to ma ti kai tech ni kus”, az
„52 5832 01 Köz le ke dés épí tõ híd épí tõ tech ni kus”, az
„52 5832 02 Köz le ke dés épí tõ in for ma ti kai tech ni kus”, az
„52 5832 03 Köz le ke dés épí tõ kör nye zet vé dõ tech ni kus”,
az „52 5832 04 Köz le ke dés épí tõ út épí tõ tech ni kus”, az
„52 5732 05 Köz le ke dés épí tõ vas út épí tõ tech ni kus”, az
„53 5441 05 Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár -
mû-gé pész”, az „53 5441 06 Köz le ke dés gé pé sze ti tech ni -
kus, vas út gé pész”, az „52 7026 01 Pos tai for ga lom el lá tó”,
a „33 7026 01 Pos ta for gal mi szak mun kás”, az „51 5241 07 
Re pü lõ gép-ja ví tó, re pü lõ gép sár kány ja ví tó”, az
„51 5241 08 Re pü lõ gép-mû sze rész”, az ,,53 5441 07 Re -
pü lõ gép-mû sze rész tech ni kus”, az ,,51 5241 09 Re pü lõ -
gép-sze re lõ”, az „53 5441 08 Re pü lõ gé pész tech ni kus”, az 
„51 3439 01 Szál lít má nyo zá si ügy in té zõ”, az „51 7026 01
Táv köz lé si for ga lom el lá tó”, a „33 5224 01 Táv köz lé si ha -
ló za té pí tõ”, az „51 5224 02 Táv köz lé si mû sze rész”, az
„52 5424 02 Táv köz lé si tech ni kus”, a „31 7001 02 Te her -
gép ko csi-ve ze tõ”, a „33 5832 01 Út fenn tar tó szak mun -
kás”, az „51 7001 02 Va sút üzem vi tel-el lá tó” azo no sí tó
szá mú szak ké pe sí té sek,

cb) a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye ket tar tal ma zó ré -
szé ben: az „adás tech ni kai tech ni kus”, az „anyag moz ga tó
gép sze re lõ”, az „át vi tel tech ni kai mû sze rész”, az „au tó -
busz-ve ze tõ”, az „au tó elekt ro ni kai mû sze rész”, az „au tó -
sze re lõ”, a „fé nye zõ-má zo ló”, a „for ga lom irá nyí tó és -szer -
ve zõ”, a „gáz au tó sze re lõ”, a „ha jó épí tõ”, a „ha jó gép és be -
ren de zé si tech ni kus”, a „ha jó zá si tech ni kus”, a „jár mû -
elekt ro ni kai mû sze rész”, a „jár mû elekt ro ni kai tech ni kus”,
a „ka rosszé ria la ka tos”, a „kö tött pá lyás jár mû elekt ro ni kai
mû sze rész”, a „kö tött pá lyás jár mû vil la mos sá gi sze re lõ”, a
„kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de zé si tech ni kus”, 
a „kö tött pá lyás mo tor- és erõ át vi te li be ren de zés-sze re lõ”,
a „köz le ke dés-üzem vi te li, gép jár mû üze mi tech ni kus”, a
„köz le ke dés-üzem vi te li, ha jó zá si és ki kö tõi tech ni kus”, a
„köz le ke dés-üzem vi te li, légi köz le ke dé si tech ni kus”, a
„köz le ke dés-üzem vi te li, szál lít má nyo zá si tech ni kus”, a
„köz le ke dés-üzem vi te li, vas út üze mi tech ni kus”, a „köz le -
ke dés au to ma ti kai mû sze rész”, a „köz le ke dés au to ma ti kai
tech ni kus”, a ,,köz le ke dés épí tõ híd épí tõ tech ni kus”, a
„köz le ke dés épí tõ in for ma ti kai tech ni kus”, a „köz le ke dés -
épí tõ út épí tõ tech ni kus”, a „köz le ke dés épí tõ vas út épí tõ
tech ni kus”, a „köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, köz úti jár -
mû-gé pész”, a „köz le ke dés gé pé sze ti tech ni kus, vas út gé -
pész”, a „pos tai for ga lom el lá tó”, a „pos ta for gal mi szak -
mun kás”, a „re pü lõ gép-ja ví tó, re pü lõ gép sár kány ja ví tó”, a 

„re pü lõ gép-mû sze rész”, a „re pü lõ gép-mû sze rész tech ni -
kus”, a „re pü lõ gép-sze re lõ”, a „re pü lõ gé pész tech ni kus”, a 
„szál lít má nyo zá si ügy in té zõ”, a „táv köz lé si for ga lom el lá -
tó”, a „táv köz lé si há ló zat épí tõ”, a „táv köz lé si mû sze rész”,
a „táv köz lé si tech ni kus”, a „te her gép ko csi-ve ze tõ”, az „út -
fenn tar tó szak mun kás”, a „va sút üzem vi tel-el lá tó” szak ké -
pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye,

d) az egyes szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ki adá sá -
ról  szóló 28/2003. (X. 18.) OM ren de let mel lék le té nek

da) szak ké pe sí té se ket tar tal ma zó ré szé ben az
„54 5262 01 Kis ha jó- és csó nak épí tõ tech ni kus”, az
„55 5423 03 Te le kom mun ki á ci ós asszisz tens”, a
„33 5234 01 Mo tor ke rék pár-sze re lõ és -ja ví tó” azo no sí tó
szá mú szak ké pe sí té sek,

db) szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye ket tar tal ma zó ré -
szé ben a „kis ha jó- és csó nak épí tõ tech ni kus”, a „te le kom -
mu ni ká ci ós asszisz tens”, a „mo tor ke rék pár-sze re lõ és -ja -
ví tó” szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye,

e) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó in for ma ti kai, táv köz lé si és pos tai szak ké pe sí té sek
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló
78/2007. (VIII. 31.) GKM ren de let.

(5) A (4) be kez dés 2008. szep tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.
Ez a be kez dés 2008. szep tem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

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

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
30/2008. (IV. 3.) OGY

határozata

az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének
és tagjainak megválasztásáról*

Az Or szág gyû lés a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló
1996. évi I. tör vény nek meg fe le lõ en,

2008. már ci us 31. nap já tól

dr. Maj té nyi Lász lót

az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let el nö ké vé,

dr. Lad vánsz ky Györ gyöt,
Sza lai An na má ri át,
dr. Ti már Já nost,

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 31-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Tirts Ta mást,
dr. Wé ber Já nost

az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Nya kó Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
31/2008. (IV. 3.) OGY

határozata

az Országos Rádió és Televízió Testület
2007. évi tevékenységérõl szóló beszámoló

elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés el fo gad ja az Or szá gos Rá dió és Te le -
ví zió Tes tü let 2007. évi te vé keny sé gé rõl szó ló beszá -
molót.

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

Nya kó Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
32/2008. (IV. 3.) OGY

határozata

a Magyar Köztársaság területén élõ nemzeti
és etnikai kisebbségek helyzetérõl

(2005. február–2007. február)
szóló beszámoló elfogadásáról**

Az Or szág gyû lés a Kor mány nak a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén élõ nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek hely ze té rõl
(2005. feb ru ár–2007. feb ru ár) szó ló be szá mo ló ját elfo -
gadja.

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

Nya kó Ist ván s. k., Pett kó And rás s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 31-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 31-i ülés nap ján fo gad ta el.

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

Az Alkotmánybíróság
34/2008. (IV. 3.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de let alkot -
mány elle nességének utó la gos vizs gá la ta iránt be nyúj tott
in dít vá nyok tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Bu da pest
Fõ vá ros Te réz vá ros Ön kor mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le té -
nek a zaj- és rez gés vé de lem he lyi sza bá lyo zá sá ról  szóló
8/2005. (VI. 30.) szá mú ren de le te 4.  § (1), (2) és (3) be kez -
dé sei, az 5.  § (1), (3) be kez dé se és a 7.  § (5) be kez dé se
alkot mány elle nes, ezért azo kat a je len ha tá ro zat közzété -
tele nap já val meg sem mi sí ti.

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

INDOKOLÁS

I.

1. A Bu da pest Fõ vá ros Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je
– tör vényességi ész re vé te lé nek rész le ges fi gye lem be vé te -
lét köve tõen – a Bu da pest Fõ vá ros Te réz vá ros Ön kor -
mány za ti Kép vi se lõ-tes tü le té nek a zaj- és rez gés vé de lem
he lyi sza bá lyo zá sá ról  szóló 48/2001. (XII. 14.) szá mú ren -
de le tét mó do sí tó 26/2003. (XI. 24.) szá mú ren de let
(a továb biak ban: Ör.) 4.  § (2) be kez dé sé ben és a 7.  §
(5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alkot mány ellenes -
ségének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te az
 Alkotmánybíróságtól. A tá ma dott 4.  § (2) be kez dé sé ben írt 
ren del ke zés meg tilt ja pi he nõ és mun ka szü ne ti na po kon
egész nap, il le tõ leg mun ka na po kon 20.00 és 7.00 kö zött
a gépi mun ka vég zés sel és te her gép jár mû for ga lom mal
együtt járó bon tá si és épí té si te vé keny ség vég zé sét la kó -
épü let 30 mé te res kör ze té ben. A kor lá to zás alól a pol gár -
mes ter ki vé te les eset ben fel men tést ad hat, a Te réz vá ro si
Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal Épí té si ha tó sá gá nak
vé le mé nye alap ján.

1.1. Az in dít vány sze rint, bár a ki fo gás olt kor lá to zás
nem ter jed ki a Baj csy-Zsi linsz ky út, Le hel út, Váci út
 Terézvárosi Ön kor mány zat köz igaz ga tá si te rü le té hez tar -
to zó sza ka sza i ra, azon ban még is az ön kor mány zat tel jes
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te rü le té re vo nat ko zik, mi vel ál lás pont ja sze rint a VI. ke rü -
let la kó épü le tek kel sû rûn, zárt so rú an be épí tett, ahol gya -
kor la ti lag nincs olyan te rü let, ahol ne len ne 30 mé te ren
 belül la kó épü let.

1.2. Ki fo gá sol ja to váb bá az in dít vá nyo zó, hogy a tá ma -
dott ren de let nem tar tal maz arra vo nat ko zó sza bályt, hogy
mi kor, mi lyen ese tek ben ad hat a pol gár mes ter fel men tést
a kor lá to zás alól, va la mint né ze te sze rint az egyes kör ze -
tek ben is csak ab ban az eset ben le het élni a zaj kor lá to zás
le he tõ sé gé vel, amennyi ben a bir tok vé de lem mel kap cso la -
tos sza bá lyo zás nem elég sé ges. Az in dít vá nyo zó utóbb
 kiegészített in dít vá nyá ban a tá ma dott ren del ke zést az ok -
ból is ki fo gá sol ja, hogy az sér ti a zaj- és rez gés vé de lem rõl
 szóló 12/1983. (V. 12.) MT ren de let (a továb biak ban: Zr.)
25.  § (1) be kez dé sé ben zaj- és rez gés vé del mi ügyek ben,
a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány za ti jegy zõ ré szé re meg ál la -
pí tott ki zá ró la gos, el sõ fo kú ha tó sá gi jog kört.

1.3. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a tá ma dott 7.  §
(5) be kez dé sé nek ren del ke zé se, mi sze rint a la kó épü le tek
kö zös tu laj do nú te rü le tén – nem épí té si en ge dély kö te les
te vé keny ség ese tén is – zaj for rás el he lye zé sét a tár sas ház
tu laj don kö zös sé ge csak ab ban az eset ben en ge dé lyez het,
ha hi te les akusz ti kai mé rés an nak meg fe le lõ sé gét iga zol ja, 
ez el len té tes a tár sas ház ról  szóló 1997. évi CLVII. tör -
vénnyel. [Az 1997. évi CLVII. tör vényt 2004. ja nu ár 1-jé -
vel ha tá lyon kí vül he lyez te a tár sas há zak ról  szóló 2003.
évi CXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ttv.)] Az ön kor -
mány za ti ren de let e sza ka sza tör vényes fel ha tal ma zás nél -
kül ad le he tõ sé get be avat ko zás ra a tár sas ház tu laj do no sa i -
nak dön té sé be, egy ben el len té tes a he lyi ön kor mány za tok -
ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.)
16.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé sé vel, mi vel nincs szó
tör vény ál tal nem sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szony -
ról, amely nek ren de zé sé re az ön kor mány zat ren de le tet
 alkothatna.

1.4. Az in dít vá nyo zó a ki egé szí tett in dít vá nyá ban az
Örm. 4.  § (1), (2) és (3) be kez dé se i nek meg sem mi sí té sét is
kér te, mi vel az ön kor mány za ti ren de let ben meg ál la pí tott
ha tár ér té kek szi go rúb bak az irány adó 8/2002. (III. 22.)
KöM–EüM ren de let ben (a továb biak ban: R.) meg ál la pí -
tot tak nál. Ál lás pont ja sze rint ezért az Örm. tá ma dott ren -
del ke zé sei sér tik a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény (a továb biak ban: Kt.)
48.  § (1) be kez dé sét, amely sze rint a fõ vá ro si ön kor mány -
zat ese tén a más jog sza bá lyok ban elõ ír tak nál ki zá ró lag
 nagyobb mér ték ben kor lá to zó elõ írásokat a fõ vá ro si köz -
gyû lés ha tá roz hat meg ön kor mány za ti ren de let ben.

Mind ezek alap ján az in dít vá nyo zó ér ve lé se sze rint a
 támadott ren del ke zé sek, mi u tán ma ga sabb szin tû jog sza -
bály ba üt köz nek, sér tik az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez -
dé sét és az in dít vány tar tal má ból kö vet ke zõ en a 2.  § (1) be -
kez dé sén nyug vó jog biz ton sá got is.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít -
vány be nyúj tá sát köve tõen az Ör.-t a Bu da pest Fõ vá ros
Te réz vá ro si Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te a zaj-

és rez gés vé de lem he lyi sza bá lyo zá sá ról  szóló 8/2005.
(IV. 4.) szá mú ren de le té nek (a továb biak ban: Örm.) 13.  §
(1) be kez dé se 2005. má jus 1. nap já val ha tá lyon kí vül he -
lyez te. Az Al kot mány bí ró ság ha tá lyát vesz tett jog sza bály
alkot mány elle nességét – az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 38.  §
(1) be kez dé se sze rin ti bí rói kez de mé nye zés és a 48.  § sze -
rin ti al kot mány jo gi pa nasz ki vé te lé vel – nem vizs gál ja
[10/1992. (II. 25.) AB ha tá ro zat 1992, 72, 76.]. Az Al kot -
mány bí ró ság azon ban azt is meg ál la pí tot ta, hogy az Örm.
új sza bá lyai is tar tal maz zák a ki fo gás olt ren del ke zé si
 részeket. Ezért az Al kot mány bí ró ság – ál lan dó gya kor la tá -
nak meg fele lõen (137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
456, 457.; 882/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 861,
862.) – az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot a ha tá lyos ren del -
ke zé sek te kin te té ben foly tat ta le.

Az in dít vá nyo zó ál tal hi vat ko zott jog sza bá lyok kö zül a
Zr. 25.  §-át a kör nye ze ti zaj és rez gés el le ni vé de lem egyes
sza bá lya i ról  szóló, 2008. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos 284/2007. 
(X. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Zrm.) 34.  §
(4) be kez dé sé nek ae) pont ja, – a Zr.-t mó do sí tó 47/2004.
(III. 18.) Korm. ren de let 14. és 15.  §-ának ha tá lyon kí vül
he lye zé sé vel – ha tá lyon kí vül he lyez te. A Zrm. 4.  § (1) be -
kez dés a) pont já nak az 1. szá mú mel lék let 41. kód szá ma
sze rin ti „épü le tek épí té se” tí pu sú zaj- és rez gés vé del mi
ügyek ben az el sõ fo kú ha tó sá gi jog kört a fõ vá ros ese té ben
to vább ra is a ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ je gya ko rol ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság – gya kor la tá nak meg fele -
lõen – szo ros össze füg gés okán az al kot má nyos sá gi vizs -
gá la tot ki ter jesz tet te azon Örm.-be li ren del ke zé sek re [az
Örm. 5.  § (1) be kez dés] amely a tá ma dott ren del ke zé sek re
hi vat ko zik. [3/1992. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
329, 330.; 26/1995. (V. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
123, 124.; 2/1998. (II. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 41,
46.; 16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 140, 153.;
5/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 75, 77.]

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -
tikus jog ál lam.”

„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. Az Ötv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:

„16.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -
bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra
 önkormányzati ren de le tet al kot.”
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3. A Kt. vizs gá lat ba be vont ren del ke zé sei:
„46.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat (Bu da pes ten a

 Fõvárosi Ön kor mány zat is) a kör nye zet vé del me ér de ké -
ben (...)

c) a kör nye zet vé del mi fel ada tok meg ol dá sá ra ön kor -
mány za ti ren de le tet bo csát ki, il le tõ leg ha tá ro za tot hoz;
(...).”

„48.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le -
te, il le tõ leg a fõ vá ro si ön kor mány zat ese tén a fõ vá ro si
köz gyû lés ön kor mány za ti ren de let ben – tör vény ben vagy
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott mó don és mér ték -
ben – ille té kességi te rü le té re a más jog sza bá lyok ban elõ ír -
tak nál ki zá ró lag na gyobb mér ték ben kor lá to zó környezet -
védelmi elõ írásokat ha tá roz hat meg.”

4. A he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik, a köz tár sa sá gi
meg bí zot tak, va la mint egyes cent rá lis alá ren delt sé gû szer -
vek fel adat- és ha tás kö re i rõl  szóló 1991. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: Htv.) vizs gá lat ba be vont ren del ke zé se:

„85.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le -
té nek fel adat- és ha tás kö ré be tar to zik:

(...)
e) he lyi zaj- és rez gés vé del mi sza bá lyok meg ál la pí tá sa; 

(...).”

5. Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 
1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.) in dít -
vánnyal érin tett ren del ke zé se:

„32.  § (1) Az épít mény, épít mény rész, épít mény együt -
tes meg épí té sé hez, át ala kí tá sá hoz, bõ ví té sé hez, fel újí tá sá -
hoz, hely re ál lí tá sá hoz, kor sze rû sí té sé hez, le bon tá sá hoz,
el moz dí tá sá hoz, ren del ete té sé nek épí té si mun ká val járó
meg vál toz ta tá sá hoz jog sza bály ban meg ha tá ro zott tar tal -
mú és rész le te zett sé gû épí té sze ti-mû sza ki terv szük sé ges.”

„54.  § (3) Az épít mény ere de ti ren del te té sé tõl el té rõ
hasz ná la tá hoz az épí tés ügyi ha tó ság en ge dé lye szük sé -
ges.”

6. A Ttv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„A kö zös tu laj don nal kap cso la tos jo gok és kötelezett -

ségek”
„23.  § (1) Min den tu laj do nos társ jo go sult a kö zös tu laj -

don tár gya i nak bir tok lá sá ra és hasz ná la tá ra, ez azon ban
nem sért he ti a töb bi tu laj do nos társ ez zel kap cso la tos jo gát
és jo gos ér de két.

(2) A köz gyû lés a bir tok lás, hasz ná lat és hasz no sí tás
mód ját meg ha tá roz hat ja.”

„A tár sas há zi la kó épü let há zi rend je”
„26.  § (1) A szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály zat ban meg

kell ha tá roz ni a kü lön tu laj do non be lü li épí té si-sze re lé si
mun ka, és a zaj jal járó más te vé keny ség vég zé sé nek a lak -
ha tás nyu gal mát szol gá ló sza bá lya it (a továb biak ban:
 házirend); e sza bá lyok nem le het nek el len té te sek az épí -
tés re, il le tõ leg a zaj szint ha tár ér té ké re a la kó épü let te kin te -
té ben irány adó kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé se i vel.

(2) A kö zös ség a há zi rend ben meg ha tá roz za a kö zös
 tulajdonban lévõ épü let ré szek, te rü le tek és he lyi sé gek
hasz ná la tá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat is.”

„A köz gyû lés”
„28.  § A köz gyû lés ha tá roz:
a) A kö zös tu laj don ban álló épü let ré szek hasz ná la tá ról

hasz no sí tá sá ról, fenn tar tá sá ról, a kö zös sé get ter he lõ kö te -
le zett sé gek el vál la lá sá ról.”

7. Az egyes épít mé nyek kel, épí té si mun kák kal és épí té -
si te vé keny sé gek kel kap cso la tos épí tés ügyi ha tó sá gi en ge -
dé lye zé si el já rá sok ról  szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM ren -
de let (a továb biak ban: KTM ren de let) érin tett rendelke -
zése:

„A ren del te tés meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló engedélye -
zési el já rás”

„37.  § (1) Az épít mény – épí té si en ge dély hez nem kö tött 
épí té si mun ká val járó, il let ve épí té si mun ká val nem járó –
ren del ete té sé nek meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló ké rel met az
5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok ira tok csa to lá sa
mel lett le het elõ ter jesz te ni az Étv. 52.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott épí tés ügyi ha tó ság nál.”

8. Az Örm. vizs gá lat ba be vont ren del ke zé sei:
„4.  § (1) Kom mu ná lis- és la kó épü let zárt bel sõ ud va rá -

ban, lég ud va rá ban, lég ak ná já ban az üze mi lé te sít mény tõl
szár ma zó zaj ter he lé si ha tár ér té kei a kö vet ke zõk, ki vé ve
ha a te rü let épí té si sza bály za ta más kép pen nem rendel -
kezik:

Ha tár ér ték (LTH) az LAM meg íté lé si szint re

Nap pal
7.00-tól 18.00-ig

Este
18.00-tól 22.00-ig

Éj jel
22.00-tól 7.00-ig

50 dB 45 dB 40 dB

(2) A zaj ter he lé si ha tár ér té kei la kás, di ák-, szo ci á lis ott -
hon, mun kás szál ló, szál lo da, pan zió la kó szo bá já ban, ki vé -
ve ha a te rü let épí té si sza bály za ta más kép pen nem ren del -
ke zik:

Ha tár ér ték (LTH) az LAM meg íté lé si szint re

Nap pal
7.00-tól 18.00-ig

Este
18.00-tól 22.00-ig

Éj jel
22.00-tól 7.00-ig

40 dB 35 dB 25 dB

(3) La kó- és köz épü let he lyi sé ge i ben a rö vid ide ig ható
zaj ese mé nyek (zaj im pul zus) leg na gyobb meg íté lé si szint -
je, ki vé ve, ha a te rü let épí té si sza bály za ta más kép pen nem
ren del ke zik:

Ha tár ér ték (LTH) az LAM meg íté lé si szint re

Nap pal
7.00-tól 18.00-ig

Este
18.00-tól 22.00-ig

Éj jel
22.00-tól 7.00-ig

50 dB 45 dB 40 dB

”
„5.  § (1) La kó- és köz épü le tek he lyi sé ge i ben a rö vid

ide ig ható zaj ese mé nyek meg íté lé si leg na gyobb A-hang -
nyo más szint je a 4.  § (1)–(3) be kez dé se i ben fog lal tak
 szerinti ha tár ér té ke ket 10 dB-nél na gyobb mér ték ben nem
ha lad hat ják meg.”

2882 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/55. szám



„5.  § (3) Ti los szom ba ton, va sár nap, és egyéb mun ka -
szü ne ti na po kon egész nap, il le tõ leg mun ka na po kon 20.00 
és 7.00 óra kö zött a gépi mun ka vég zés sel és te her gép jár -
mû for ga lom mal együtt járó bon tá si és épí té si te vé keny ség 
vég zé se la kó épü let 30 m-es kör ze té ben. A kor lá to zás alól
a pol gár mes ter a – Te réz vá ro si Ön kor mány zat Polgár -
mesteri Hi va ta la Épí té si Ha tó sá gá nak szak mai vé le mé nye
alap ján – fel men tést ad hat.”

„7.  § (5) A la kó épü le tek kö zös tu laj do nú te rü le tén
– nem épí té si en ge dély kö te les te vé keny ség ese tén is – zaj -
for rás el he lye zé sét a tár sas ház tu laj don kö zös sé ge csak
 abban az eset ben en ge dé lyez he ti, ha hi te les akusz ti kai
 mérés an nak meg fe le lõ sé gét iga zol ja.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. A he lyi ön kor mány za tok ren de let al ko tá si jog kö ré -
nek al kot má nyos ke re te it az Al kot mány je lö li ki. Az
 Alkotmány 44/A.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja ki mond ja,
hogy a he lyi kép vi se lõ-tes tü let ön kor mány za ti ügyek ben
ön ál ló an sza bá lyoz és igaz gat, dön té se ki zá ró lag tör -
vényességi ok ból vizs gál ha tó fe lül. Az Al kot mány nak az
in dít vá nyo zó ál tal is hi vat ko zott 44/A.  § (2) be kez dé se
 pedig ak ként ren del ke zik, hogy a he lyi kép vi se lõ-tes tü let a 
fel adat kör ében ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len -
té tes a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. [A jog al ko tás ról
 szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) l.  §
(1) be kez dé se alap ján az ön kor mány za ti ren de let hez
 képest va la mennyi or szá gos ér vé nyû jog sza bály ma ga sabb 
szin tû nek te kin ten dõ.]

Ön kor mány za ti ügyek ben a kép vi se lõ-tes tü le tet szé les
körû jog al ko tá si au to nó mia il le ti meg, azon ban a ren de let -
al ko tás te rén ez az ön ál ló ság nem kor lát lan. Az Al kot mány 
43.  § (2) be kez dé se rög zí ti, hogy a he lyi ön kor mány za ti
 jogokat és kö te le zett sé ge ket tör vény ha tá roz za meg, eb bõl
kö vet ke zõ en a kép vi se lõ tes tü let is csak e tör vények ke re -
tei kö zött gya ko rol hat ja a jog al ko tói ha tás kö rét.

Az Al kot mány hi vat ko zott ren del ke zé se i nek meg fe le lõ
sza bá lyo zást tar tal maz az Ötv. 16.  § (1) be kez dé se, mely -
nek ér tel mé ben a kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem
sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re,
 továbbá tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá -
sá ra al kot hat ön kor mány za ti ren de le tet.

Az Ötv. 8.  § (1) be kez dé se – a he lyi köz szol gál ta tá sok
kö ré ben – töb bek kö zött, az ön kor mány za tok ál tal el lá tan -
dó köz fel adat ként je lö li ki az épí tett és ter mé sze ti kör nye -
zet vé del mét. A Kt. 46.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja – a
Kt. IV. fe je ze té ben, a he lyi ön kor mány za tok kör nye zet vé -
del mi fel ada ti kö zött – kü lön is ki eme li – hogy a te le pü lé si
ön kor mány za tok a kör nye zet vé del me ér de ké ben a kör -
nye zet vé del mi fel ada tok meg ol dá sá ra ön kor mány za ti ren -
de le tet bo csá ta nak ki, il let ve ha tá ro za tot hoz nak.

A Htv. 85.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja – mint egy meg -
erõ sít ve az Ötv. és a Kt. hi vat ko zott ren del ke zé se it – egy -

ér tel mû en és konk ré tan rög zí ti, hogy a he lyi zaj- és rez gés -
vé del mi sza bá lyok meg ál la pí tá sa a te le pü lé si ön kor mány -
za tok kép vi se lõ-tes tü le té nek a fel adat- és ha tás kö ré be tar -
to zik.

2. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször az Örm. 4.  § (1), (2) és 
(3) be kez dé se i nek al kot má nyos sá gát vizs gál ta az Al kot -
mány 44/A.  § (2) be kez dé se szem pont já ból. A tá ma dott
ren del ke zé sek Bu da pest VI. ke rü let Te réz vá ros köz igaz -
ga tá si te rü le té re vo nat ko zó an ál la pí ta nak meg zaj vé del mi
kö ve tel mé nye ket, az üze mi lé te sít mény tõl szár ma zó za jok
ter he lé si ha tár ér té ke i nek meg ha tá ro zá sá val. A ha tár ér té -
kek az R. 1. és 4. szá mú mel lék le te i ben meg ha tá ro zott
 határértékeknél szi go rúb bak, egy ben az R.-ben meg je lölt
nap pa li és éj sza kai idõ sá vo kat is meg vál toz tat va há rom
idõ zó nát ál la pí ta nak meg. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja
sze rint az R.-nél szi go rúbb ha tár ér té kek meg ál la pí tá sa
 sérti a Kt. 48.  § (1) be kez dé sét, mi vel „a fõ vá ro si ön kor -
mány zat ese tén a fõ vá ro si köz gyû lés ön kor mány za ti ren -
de let ben – tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ha -
tá ro zott mó don és mér ték ben – ille té kességi te rü le té re
a más jog sza bá lyok ban elõ ír tak nál ki zá ró lag na gyobb
mér ték ben kor lá to zó kör nye zet vé del mi elõ írásokat ha tá -
roz hat meg.”

Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za tá ban is meg -
állapította, hogy a te le pü lé si ön kor mány zat a köz ér dek
 védelmében jo go sult ren de le tet al kot ni, ám nem ter jesz -
ked het túl az Al kot mány ban és a tör vényekben meg ha tá ro -
zott jog al ko tói ha tás kö rén. [23/2000. (VI. 28.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2000, 134, 136–137.] En nek meg fele lõen a te le -
pü lé si ön kor mány za tot az ön ál ló zaj- és rez gés vé del mi
kér dé sek ben tör té nõ ren de let al ko tás so rán több irá nyú
 kötelezettség is ter he li. Tar tal mi jel le gû az az al kot má nyi
kor lá to zás, mi sze rint az ön kor mány zat az elõ ír tak nál ki zá -
ró lag na gyobb mér ték ben kor lá toz hat, ille té kességi te rü le -
té nek a he lyi spe ci a li tá sok figye lembe véte lével ki je lölt
egy ré szén. [63/1991. (XI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
471, 472.; 219/H/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
716–718.; 958/H/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1994,
781–784.]

Ön ál ló, új ha tár ér té ke ket nem ál la pít hat meg, mi vel erre
a Kt. fel ha tal ma zá sa alap ján csak mi nisz ter ren de let ben,
vagy kör nye zet vé del mi ha tó ság jo go sult. Az ön kor mány -
za ti jog al ko tói ha tás kör to váb bi kor lát ja – az in dít vá nyo zó
ál tal is hi vat ko zott mó don – a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor -
mány za to kat érin ti, mi vel ille té kességi te rü le tük re vo nat -
ko zó an csak a fõ vá ro si köz gyû lés ha tá roz hat meg az elõ ír -
tak nál ki zá ró lag na gyobb mér ték ben kor lá to zó ren de le tet.

A vizs gált eset ben az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a Te réz vá ro si Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te
túl ter jesz ke dett a tör vényekben meg ál la pí tott jog al ko tói
ha tás kö rén már az zal, hogy ha tár ér té ke ket ál la pí tott meg.
Ez zel fi gyel men kí vül hagy ta a Kt. 89.  § (3) be kez dé sét,
mi sze rint „a ha tár ér té ket a mi nisz ter – az ér de kelt mi nisz -
te rek kel együt te sen ki adott – ren de let ben, vagy ren de let -
ben meg ha tá ro zott ese tek ben a kör nye zet vé del mi ha tó ság
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ál la pít meg.” Az ál ta lá nos ha tár ér té ke ket e tör vényi fel ha -
tal ma zás alap ján az R. ha tá roz za meg.

A ki fej tet tek alap ján az Örm. 4.  § (1), (2) és (3) be kez dé -
sei, mi vel el len té te sek ma ga sabb szin tû jog sza bállyal, így
a Kt. 89.  § (3) be kez dé sé ben ír tak kal, sér tik az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sét, ezért azo kat az Al kot mány bí ró ság
meg sem mi sí tet te.

3. Mi vel az alkot mány elle nesség a fen ti ek alap ján
meg ál la pí tás ra ke rült, így szük ség te len né vált az in dít -
vány ban fel ve tett és e sza kaszt érin tõ to váb bi al kot má -
nyos sá gi prob lé ma vizs gá la ta.

4. A szo ros tár gyi össze füg gés re te kin tet tel, az Örm.
5.  § (1) be kez dé sé nek al kot má nyos sá gi vizs gá la ta is in do -
kolt, mely nek ren del ke zé se sze rint a la kó- és köz épü le tek
he lyi sé ge i ben a rö vid ide ig ható zaj ese mé nyek meg íté lé si
leg na gyobb A-hang nyo más szint je a 4.  § (1)–(3) be kez dé -
se i ben fog lal tak sze rin ti ha tár ér té ke ket 10 dB-nél na gyobb 
mér ték ben nem ha lad hat ják meg. A ren del ke zés a Kt. 89.  § 
(3) be kez dé sé nek sé rel me foly tán meg sem mi sí tett Örm.
4.  § (1), (2) és (3) be kez dé se i re hi vat ko zás sal ál la pít meg
egy újabb, az ön kor mány zat köz igaz ga tá si te rü le té re
 vonatkozó zaj ha tár ér té ket.

Fi gye lem mel a 2. pont ban rész le te sen ki fej tett zaj ha tár -
ér ték meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó al kot mány sér tés té nyé re,
az ah hoz kap cso ló dó 5.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se is 
sér ti a ma ga sabb szin tû jog sza bályt, így a Kt. 89.  § (3) be -
kez dé sét és eb bõl kö vet ke zõ en az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé sét is, ezért az Al kot mány bí ró ság azt meg sem -
mi sí tet te.

5. A to váb bi ak ban az Al kot mány bí ró ság az Örm. 5.  §
(3) be kez dé sé nek al kot má nyos sá gát vizs gál ta. Az in dít vá -
nyo zó ere de ti in dít vá nya sze rint a ke rü let tel jes köz igaz ga -
tá si te rü le té re fel té tel nél kül el ren delt til tás sér ti az Al kot -
mány 44/A.  § (2) be kez dé sét és a jog biz ton sá got. Az utóbb 
ki egé szí tett in dít vány a pol gár mes ter nek adott mél tá nyos -
sá gi jog kört ab ból az ok ból is ki fo gá sol ja, hogy az sér ti az
– Örm. meg al ko tá sa kor ha tá lyos – Zr. 25.  § (1) be kez dé sét, 
amely a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek biz -
to sít ki zá ró la gos el sõ fo kú ha tó sá gi jog kört a zaj- és rez -
gés vé del mi ügyek ben.

5.1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ze tesen ab ban a kér dés -
ben fog lalt ál lást, hogy a ke rü le ti ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te a tá ma dott ren del ke zés meg al ko tá sá val össze -
füg gés ben túl ter jesz ke dett-e jog al ko tói ha tás kö rén.

A te le pü lé si ön kor mány zat – il le tõ leg a fõ vá ro si ön kor -
mány zat ese tén a fõ vá ro si köz gyû lés – jo go sult a már
 hivatkozott Htv. 85.  § (1) be kez dé sé ben és a Kt. 48.  §
(1) be kez dé sé ben írt fel ha tal ma zás alap ján meg al kot ni
a he lyi zaj- és rez gés vé del mi sza bá lyo kat, me lyek ille té -
kességi te rü le té re vo nat ko zó an a más jog sza bá lyok ban
elõ ír tak nál ki zá ró lag na gyobb mér ték ben kor lá to zó kör -
nye zet vé del mi elõ írások le het nek. A Bu da pest Fõ vá ros
Te réz vá ro si Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te – meg ha tá -

ro zott köz igaz ga tá si te rü let rész ki vé te lé vel – meg til tot ta
szom ba ton, va sár nap, és egyéb mun ka szü ne ti na po kon
egész nap, il le tõ leg mun ka na po kon 20.00 és 7.00 óra
 között a gépi mun ka vég zés sel és te her gép jár mû-for ga lom -
mal együtt járó bon tá si és épí té si te vé keny ség vég zé sét
 lakóépület 30 m-es kör ze té ben. A kor lá to zás alól a pol gár -
mes ter – a Te réz vá ro si Ön kor mány zat Pol gár mes te ri
 Hivatal Épí té si Ha tó sá gá nak szak mai vé le mé nye alap ján – 
fel men tést ad hat.

A zaj- és rez gés vé de lem tárgy kö ré ben – az in dít vá nyo -
zó ál tal meg je lölt Zr. mel lett, a 2008. ja nu ár 1-jén ha tály ba
lé pett – Zrm. tar tal maz za az ön kor mány za ti ren de le ti
szint nél ma ga sabb jog for rá si szin tû sza bá lyo zást, amely -
ben az em ber i kör nye zet és az em ber i egész ség meg óvá sa
ér de ké ben ke rül tek meg ál la pí tás ra az azo kat ve szé lyez te tõ 
za jok és ká ros rez gé sek el le ni vé de lem alap ve tõ sza bá lyai.
Az Örm. tá ma dott ren del ke zé sé ben a fõ vá ro si ke rü le ti
kép vi se lõ-tes tü let úgy ál la pí tott meg az alap ve tõ sza bá -
lyok nál na gyobb mér ték ben kor lá to zó kör nye zet vé del mi
elõ írásokat, hogy fi gyel men kí vül hagy ta a Kt. ki zá ró la gos 
ha tás kört meg ál la pí tó ren del ke zé sét, amely a fõ vá ro si köz -
gyû lést je lö li ki ön kor mány za ti ren de let al ko tás ra, így a
 fõváros te rü le té re a más jog sza bá lyok ban elõ ír tak nál ki zá -
ró lag na gyobb mér ték ben kor lá to zó kör nye zet vé del mi
elõ írások meg ha tá ro zá sá ra. E tény re fi gye lem mel meg -
állapítható, hogy Bu da pest Fõ vá ros Te réz vá ro si Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te túl ter jesz ke dett jog al ko tói
jo go sult sá gán.

A ki fej tet tek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg -
állapította, hogy az Örm. 5.  § (3) be kez dé se el len té tes
 magasabb szin tû jog sza bállyal, így a Kt. 48.  § (1) be kez dé -
sé be fog lalt tör vényi ren del ke zés sel, és sér ti az Al kot mány 
44/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt al kot má nyos ren del ke -
zést, ezért azt meg sem mi sí tet te.

6. Mi vel az alkot mány elle nesség a fen ti ek alap ján
meg ál la pí tás ra ke rült, így szük ség te len né vált az in dít -
vány ban fel ve tett, és e sza kaszt érin tõ to váb bi, a jog biz -
ton ság kér dé sé re vo nat ko zó al kot má nyos sá gi prob lé ma
ér de mi vizs gá la ta. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes
gya kor la ta sze rint ugyan is, ha az in dít vánnyal tá ma dott
jog sza bályt vagy an nak egy ré szét az Al kot mány va la mely 
ren del ke zé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí ti, és ezért azt meg sem -
mi sí ti, ak kor a to váb bi al kot má nyi ren del ke zés eset le ges
sé rel mét – a már meg sem mi sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés -
sel össze füg gés ben – ér dem ben nem vizs gál ja. [61/1997.
(XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361., 364.; 16/2000.
(V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425., 429.]

7. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány azon meg jegy zé -
sé vel össze füg gés ben, mi sze rint a bir tok vé de lem sza bá -
lyai in do ko lat lan ná te he tik a he lyi zaj- és rez gés vé de lem
sza bá lya i nak meg ál la pí tá sát, a kö vet ke zõk re mu tat rá.
A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény -
ben írt bir tok vé del mi sza bá lyok a fenn ál ló bir tok ál la pot
jog alap nél kü li meg vál toz ta tá sa vagy meg za va rá sa ese té re 

2884 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/55. szám



biz to sí ta nak a bir to kos ré szé re az ál lam ál tal nyúj tott bir -
tok vé del mi esz közt. Ez vo nat ko zik a zaj ha tás el le ni bir -
tok vé de lem re is, amely a za va rás szük ség te len mér té ké nek 
meg szün te té sé re irá nyul. A bir tok vé de lem esz kö zé nek
igény be vé te le a bir tok lá sá ban meg za vart bir to kos egyé ni
dön té se. A bir tok vé de lem re vo nat ko zó sza bá lyok – az
 indítványozó ál lás pont já val szem ben – ön ma guk ban nem
be fo lyá sol ják, nem be fo lyá sol hat ják az ön kor mány za tok
ré szé re biz to sí tott, a he lyi köz szol gál ta tá sok kö ré ben az
Ötv. 8.  § (1) be kez dé se alap ján köz fel adat ként ki je lölt, az
épí tett és ter mé sze ti kör nye zet vé del mét szol gá ló ren de let -
al ko tá si jo got. Így a kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem
sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re,
 továbbá a tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj -
tá sá ra al kot ren de le tet. Ez utób bi cso port ba tar to zó ren de -
le tek rész ben kö te le zõ fel adat ként rész ben pe dig – a fel ha -
tal ma zás le he tõ sé gé vel élve – ön ként al ko tott ren de le tek.
Ebbe a kör be tar to zik az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt
Örm. is. A kép vi se lõ-tes tü let nek a fel ha tal ma zást mér le ge -
lõ dön té se nem vet fel al kot má nyos sá gi ag gá lyo kat.

8. Az Al kot mány bí ró ság a továb biak ban az Örm. 7.  §
(5) be kez dé sé nek al kot má nyos sá gát vizs gál ta az Al kot -
mány 44/A.  § (2) be kez dé se szem pont já ból.

A kép vi se lõ-tes tü let az Örm.-ben ön ál ló fe je zet ként
sza bá lyoz za az „Épí tés ha tó sá gi el já rás hoz kap cso ló dó
sza bá lyo kat.” Eb ben a kör ben meg ha tá roz za a ren del te tés
meg vál toz ta tá sa irán ti ké re lem tar tal mi ele me it, ame lyek
iga zol ják, hogy a meg vál to zott hasz ná la ti mód nem okoz
za va ró ha tást. Az Étv. 54.  § (3) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se ér tel mé ben az épít mény ere de ti ren del te té sé tõl el té rõ
hasz ná la tá hoz az épí tés ügyi ha tó ság en ge dé lye szük sé ges.
A KTM ren de let 37.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se
alap ján – az épí té si en ge dély hez nem kö tött épí té si mun ká -
val járó, il let ve épí té si mun ká val nem járó – ren del te tés
meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló ké rel met az 5.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ok ira tok csa to lá sa mel lett le het elõ ter -
jesz te ni az zal, hogy d) pont sze rint a tár sas há zi kö zös tu laj -
don ese té ben a ren del te tés meg vál toz ta tá si jo go sult ság, az
er rõl  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
iga zo lan dó.

Ez a Ttv. 13.  §-a, amely a szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály -
zat kö te le zõ tar tal mi ele me ként ha tá roz za meg a kö zös
 tulajdon fenn tar tá sá ra, a köz gyû lés il le tõ leg a rész köz gyû -
lés ha tás kö ré re és el já rá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo -
kat. Ha son ló kép pen a Ttv. 23.  §-a, amely a kö zös tu laj don -
nal kap cso la tos jo gok és kö te le zett sé gek kö ré ben min den
tu laj do nos társ ja vá ra biz to sít ja, hogy a kö zös tu laj don tár -
gya i nak bir tok lá sá ra és hasz ná la tá ra jo go sult le gyen az zal, 
hogy ez nem sért he ti a töb bi tu laj do nos társ ez zel kap cso la -
tos jo gát és jo gos ér de két. Egy ben a tör vény a köz gyû lést
jo go sít ja fel, hogy a bir tok lás, hasz ná lat és hasz no sí tás
mód ját meg ha tá roz za. A kü lön tu laj do non be lü li épí té -
si-sze re lé si mun ka és a zaj jal járó más te vé keny ség vég zé -
sé nek a lak ha tás nyu gal mát szol gá ló sza bá lya it a szer ve ze -
ti-mû kö dé si sza bály zat ban kell meg ha tá roz ni. E sza bá lyok 
nem le het nek el len té te sek az épí tés re, il le tõ leg a zaj szint

ha tár ér té ké re a la kó épü let te kin te té ben irány adó kü lön
jog sza bá lyok ren del ke zé se i vel. A kö zös tu laj don ban lévõ
épü let ré szek, te rü le tek és he lyi sé gek hasz ná la tá ra vo nat -
ko zó rész le tes sza bá lyo kat is a kö zös ség ha tá roz za meg
a há zi rend ben. Vagy is, e te vé keny sé gek kel kap cso la tos
va la mennyi dön tés ki zá ró lag a tu laj do no si kö zös sé get
 illeti meg.

Kö vet ke zés kép pen az Örm. tá ma dott ren del ke zé sé ben
a tár sas ház tu laj don kö zös sé ge ter hé re meg ál la pí tott akusz -
ti kai mé ré si kö te le zett ség és en nek a nem épí té si en ge dély
kö te les ren del te tés meg vál toz ta tás ese té re is vo nat ko zó
elõ írása el len té tes a ma ga sabb szin tû, ál ta lá nos sza bá lyo -
zást tar tal ma zó Ttv.-vel és az Étv.-vel.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la -
pí tot ta, hogy az Örm. 7.  § (5) be kez dé se tör vényi fel ha tal -
ma zás nél kül tár sas há zi tu laj don kö zös ség ter hé re írt elõ
kö te le zett sé get a ren del te té si mód meg vál toz ta tá sa ese tén,
el len té tes ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok kal [Ötv. 16.  §
(1) be kez dés és a Ttv. 23.  § (1) és (2) be kez dés, va la mint az 
Étv. 54.  § (3) be kez dé sé re fi gye lem mel a KTM ren de let
5.  § (1) be kez dés d) pont ja] és sér ti az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé sét, ezért a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze -
rint meg sem mi sí tet te.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le
az Abtv. 41.  §-án ala pul.

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 901/H/2003.

Az Alkotmánybíróság
35/2008. (IV. 3.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi Hi va tal ról  szóló 308/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 2.  § (5) be kez dés má so dik mon da ta alkot -
mány elle nes, ezért azt 2008. jú ni us 30. nap já val meg sem -
mi sí ti.
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A 2.  § (5) be kez dé se a meg sem mi sí tést köve tõen az
aláb bi szö veg gel ma rad ha tály ban:

„(5) Az 1.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg je lölt
 hatósági, to váb bá az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szak ha tó sá gi ügyek ben elsõ fo kon a Hi va tal az e ren de let
1. szá mú mel lék le té ben meg je lölt te rü le ti szer vei út ján, az
ott meg ha tá ro zott fel adat kör ben és ille té kességgel jár el.”

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

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó kér te az Al kot mány bí ró ság tól a Kul -
turális Örök ség vé del mi Hi va tal ról  szóló 308/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm.r.) 2.  §
(5) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és
meg sem mi sí té sét, amely sze rint a Korm.r. 1.  § a)–b) pont -
já ban meg ha tá ro zott ügyek ben elsõ fo kon a Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) te rü le ti 
egy sé gei jár nak el, a má sod fo kú ha tó sá gi jog kört a Hi va tal
el nö ke lát ja el. Ez a ren del ke zés az in dít vá nyo zó sze rint
 ellentétes a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
(a továb biak ban: Ket.) 106.  § (1) be kez dé sé vel, amely sze -
rint az ügy fél jog or vos lat hoz való jo gá nak ér vé nye sü lé se
ér de ké ben – az olyan ügyek ki vé te lé vel, ame lyek ben e tör -
vény alap ján nincs he lye fel leb be zés nek – az el sõ fo kú
 hatáskört úgy kell meg ál la pí ta ni, il let ve a szer ve zet rend -
szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy le gyen a fel leb be zés el bí rá -
lá sá ra jo go sult, az el sõ fo kú ha tó ság tól szer ve ze ti, il let ve
fel adat kör szem pont já ból el kü lö nü lõ szerv. Az in dít vá -
nyo zó ál lás pont ja sze rint a kul tu rá lis örök ség fogalom -
körébe tar to zó ja vak kal kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sok ban
nem ér vé nye sül az ügy fél Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott jog or vos la ti joga sem, mi vel a Korm.r.
2.  § (5) be kez dé se sze rint mind el sõ-, mind má sod fo kon
a Hi va tal jár el. A Korm.r. 2.  § (4) be kez dé se sze rint a
 Hivatal köz pon ti szerv bõl és jog ala nyi ság gal nem ren del -
ke zõ te rü le ti szer ve ze ti egy sé gek bõl áll, azaz a Hi va tal,
mint egy egész, egy sé ges szer ve ze ti fel épí tés ben azo nos
fel adat kört lát el. A ha tás kör te le pí té se a Hi va tal hoz tör -
tént, amely nek ve ze tõ je az el nök, azaz – az in dít vá nyo zó
sze rint – nem ér vé nye sül a Ket. 106.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye a jog or vos la ti el já rás ra
 vonatkozóan. Az in dít vány tar tal má ból meg ál la pít ha tó,
hogy bár az in dít vá nyo zó a Korm.r. 2.  § (5) be kez dé sét
 jelölte meg, a tény le ges al kot má nyos sá gi vizs gá la ti ké re -
lem az (5) be kez dés má so dik mon da ta alkot mány elle -
nességének utó la gos meg ál la pí tá sá ra és megsemmisíté -
sére irá nyul. Ezért az Al kot mány bí ró ság az el já rá sát e ren -
del ke zés vizs gá la tá ra foly tat ta le.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té sét a kö vet ke zõk re ala poz ta:

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„35.  § (2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te -

ket bo csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el -
nök írja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel 
nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a hi va ta los
lap ban ki kell hir det ni.”

„57.  § (5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan 
bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len,
amely a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got 
– a jog vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben,
az zal ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk
két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz -
hat ja.”

2. A Ket. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„19.  § (1) A ha tó ság ha tás kö rét – a ha tó sá gi el já rás kö ré -

be tar to zó ügy faj ta meg ha tá ro zá sá val – jog sza bály ál la pít -
ja meg. Jog sza bály ban kell meg je löl ni az elsõ fo kon el já ró, 
to váb bá ha az nem a 107.  §-ban és 108.  §-ban meg je lölt
 hatóság, a fel leb be zést el bí rá ló ha tó sá got is.”

„106.  § (1) Az ügy fél jog or vos lat hoz való jo gá nak ér vé -
nye sü lé se ér de ké ben – az olyan ügyek ki vé te lé vel, ame -
lyek ben e tör vény alap ján nincs he lye fel leb be zés nek – az
el sõ fo kú ha tás kört úgy kell meg ál la pí ta ni, il let ve a szer ve -
zet rend szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy le gyen a fel leb be -
zés el bí rá lá sá ra jo go sult, az el sõ fo kú ha tó ság tól szer ve ze -
ti, il let ve fel adat kör szem pont já ból el kü lö nü lõ szerv.”

3. A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint
a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Kásztv.) in dít -
vánnyal érin tett ren del ke zé se:

„5.  § (1) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek – ha tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – egy sze mé lyi ve ze tés alatt 
áll nak.

(2) Ha jog sza bály a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv nek
cí mez ha tás kört, azt a szerv ve ze tõ je gya ko rol ja.”

4. A Korm.r. in dít vánnyal érin tett és vizs gált ren del ke -
zé sei:

„1.  § (1) A Kor mány
a) a Kötv.-ben meg ha tá ro zott kul tu rá lis örök ség vé de -

lem mel kap cso la tos,
b) a mû em lé ken vég zett épí té si mun ka és te lek ala kí tás

ese tén az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény ben (a továb biak -
ban: Étv.) meg ha tá ro zott ha tó sá gi fel ada tok, az épí tés fel -
ügye le ti ha tó sá gi fel ada tok [Étv. 46–46/A.  §] ki vé te lé vel,
to váb bá
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c) a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 18.  §
(1) be kez dé sé ben és a 19.  §-ában meg ha tá ro zott te vé keny -
sé gek, va la mint

d) a saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény 12.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott lap nyil ván tar tá si
fel ada tok el lá tá sá ra kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tó ság -
ként és moz gó kép szak mai ha tó ság ként a Kul tu rá lis Örök -
ség vé del mi Hi va talt (a továb biak ban: Hi va tal), mint or szá -
gos ille té kességû köz pon ti hi va talt je lö li ki.

(2) A Kor mány
a) a ré gé sze ti le lõ he lyet vagy ré gé sze ti vé dõ öve ze tet,

il let ve
b) mû em lé ki te rü le te ket, va la mint kü lön jog sza bály ban 

meg ha tá ro zott ese tek ben mû em lé ket
érin tõ – más ha tó sá gok elõtt in dult – el já rá sok ban szak -
hatóságként a Hi va talt je lö li ki.”

„2.  § (1) A Hi va tal irá nyí tá sát az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) lát ja el a köz pon ti
 államigazgatási szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és
az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 
2. és 74.  §-ában fog lal tak nak meg fele lõen.

(2) A Hi va tal ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok
 felett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(...)
(4) A Hi va tal köz pon ti szerv bõl és az 1. szá mú mel lék -

le té ben meg je lölt, ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel (jog ala nyi -
ság gal) nem ren del ke zõ te rü le ti szer vek bõl áll.

(5) Az 1.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg je lölt
 hatósági, to váb bá az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szak ha tó sá gi ügyek ben elsõ fo kon a Hi va tal az e ren de let
1. szá mú mel lék le té ben meg je lölt te rü le ti szer vei út ján, az
ott meg ha tá ro zott fel adat kör ben és ille té kességgel jár el.
Ezek ben a ha tó sá gi ügyek ben a Hi va tal el nö ke lát ja el
a má sod fo kú ha tó sá gi jog kört.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az in dít vá nyo zó ál lí tá sa sze rint a Korm.r. 2.  § (5) be -
kez dé sé nek ren del ke zé se – amely sze rint a Korm.r. 1.  §
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi ügyek ben elsõ
 fokon a Hi va tal te rü le ti egy sé gei jár nak el, a má sod fo kú
ha tó sá gi jog kört a Hi va tal el nö ke lát ja el – alkot mány elle -
nes, mi vel az a Ket. ál tal a fel leb be zé si fó rum rend szer ki -
ala kí tá sá ra meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek nek nem fe le l
meg; ez ál tal az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé be üt kö zik.

Az Al kot mány bí ró ság nak az in dít vány kap csán elõ ször
azt kel lett vizs gál nia, hogy a Ket. tár gyi ha tá lya ki ter jed-e
a Hi va tal ál tal le foly ta tott ha tó sá gi el já rá sok ra, vagy is a
Ket. ren del ke zé sei al kal ma zan dók-e a Hi va tal ha tás kö ré be 
tar to zó el já rá sok ra. A Ket. tár gyi ha tá lya a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek re ter jed ki. A tör vény al kal ma zá sa szem -
pont já ból köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy nek mi nõ sül min den
ügy, amely ben a köz igaz ga tá si ha tó ság az ügy fe let érin tõ
jo got vagy kö te les sé get ál la pít meg, ada tot, tényt vagy

 jogosultságot iga zol, ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet, ha tó sá -
gi el len õr zést vé gez; ilyen nek mi nõ sül to váb bá a te vé -
keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges nyil ván tar tás ba vé tel és
a nyil ván tar tás ból való tör lés is, a fe gyel mi és eti kai ügyek
ki vé te lé vel, ha tör vény va la mely te vé keny ség vég zé sét,
vagy va la mely fog lal ko zás gya kor lá sát köz tes tü le ti vagy
más szer ve ze ti tag ság hoz köti [Ket. 12.  § (2) be kez dé se].

A Ket. maga ha tá roz za meg azok nak az ügy faj ták nak a
kö rét, ame lyek ese té ben az el já rá si tör vény ben fog lalt ál ta -
lá nos sza bá lyo kat egy ál ta lán nem, vagy csak ki se gí tõ jel -
leg gel kell al kal maz ni. A Korm.r. 1.  §-ában meg ha tá ro zott
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ügy faj ták nem tar toz nak
ebbe a kör be, a Hi va tal ha tó sá gi el já rá sa so rán a Ket. sza -
bá lya it kell al kal maz ni.

2. Az Al kot mány bí ró ság ezt köve tõen a Korm.r. 2.  §
(5) be kez dé sé nek a Ket. 106.  § (1) be kez dé sé vel való össz -
hang ját vizs gál ta.

A Korm.r. 2.  § (5) be kez dé se az 1.  § (1) be kez dés
a)–b) pont ja i ban meg je lölt ha tó sá gi, to váb bá az 1.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak ha tó sá gi ügyek ben
elsõ fo kon a Hi va tal a Korm.r. 1. szá mú mel lék le té ben
meg je lölt te rü le ti szer vei út ján, az ott meg ha tá ro zott fel -
adat kör ben és ille té kességgel jár el, s ezek ben a ha tó sá gi
ügyek ben a Hi va tal el nö ke lát ja el a má sod fo kú ha tó sá gi
jog kört. A Ket. 106.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
az el sõ fo kú ha tás kört úgy kell meg ál la pí ta ni, il let ve a szer -
ve zet rend szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy le gyen a fel leb -
be zés el bí rá lá sá ra jo go sult, az el sõ fo kú ha tó ság tól szer ve -
ze ti, il let ve fel adat kör szem pont já ból el kü lö nü lõ szerv.
A Ket. a Hi va tal ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben nem biz to -
sít le he tõ sé get arra, hogy a 106.  § (1) be kez dé sé nek ren -
del ke zé sé tõl a jog al ko tó el tér jen.

A Hi va tal a Korm.r. 1.  § (1) be kez dé se, va la mint a 2.  §
(1) és (2) be kez dé se ér tel mé ben az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló, ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel
ren del ke zõ, or szá gos ille té kességû köz pon ti hi va tal, ön ál -
ló an gaz dál ko dó köz pon ti költ ség ve té si szerv, így rá is
irány adó nak kell te kin te ni a Kásztv. ren del ke zé se it.
A Kásztv. 5.  § (2) be kez dé se sze rint „[a] köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szerv fel adat kör ének gya kor lá sá hoz szük sé ges
ha tás kö rö ket a szerv ve ze tõ jé nek kell cí mez ni. Ha jog sza -
bály a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv nek cí mez ha tás kört,
azt a szerv ve ze tõ je gya ko rol ja”. Az Al kot mány bí ró ság a
19/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy
ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ, or szá gos ha tás kö rû 
köz pon ti hi va tal ve ze tõ je nem te kint he tõ az ál ta la ve ze tett
szerv tõl szer ve ze ti leg, il let ve fel adat kör szem pont já ból
 elkülönülõ szerv nek (ABK 2007. már ci us, 256, 258.).

A Korm.r. 2.  § (4) be kez dé se alap ján a Hi va tal köz pon ti
szerv bõl és a Korm.r. 1. szá mú mel lék le té ben meg je lölt,
ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel (jog ala nyi ság gal) nem ren del -
ke zõ te rü le ti szer vek bõl áll. A Korm.r. 1.  §-ában meg ha tá -
ro zott fel ada tok gya kor lá sá hoz szük sé ges el sõ fo kú ha tás -
kö rök cím zett je – fi gye lem mel a Kásztv. 5.  § (2) be kez dé -
sé re – a Hi va tal ve ze tõ je, füg get le nül at tól, hogy e ha tás -
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kö rét a Hi va tal ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ 
te rü le ti szer vei út ján gya ko rol ja. A Korm.r. 2.  § (5) be kez -
dé sé nek má so dik mon da ta alap ján a Hi va tal ve ze tõ je ál tal
– a Hi va tal te rü le ti szer vei út ján gya ko rolt el sõ fo kú ha tó -
sá gi és szak ha tó sá gi jog kör ben – ho zott el sõ fo kú dön té sei
el len má sod fo kú ha tó sá gi jog kört gya kor ló szerv ként a
 Hivatal ve ze tõ je jár el. Az Al kot mány bí ró ság en nek alap -
ján meg ál la pí tot ta, hogy a Hi va tal el nö ke nem te kint he tõ
az ál ta la ve ze tett szerv tõl szer ve ze ti leg, il let ve fel adat kör
szem pont já ból a fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult, az el sõ -
fo kú ha tó ság tól szer ve ze ti, il let ve fel adat kör szempont -
jából el kü lö nü lõ szerv nek.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a Korm.r. 2.  § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
alkot mány elle nes, mi vel az a Ket. 106.  § (1) be kez dé se
ren del ke zé sé vel el len té tes, s ezért sér ti az Al kot mány 35.  § 
(2) be kez dé sé nek azon ren del ke zé sét, mi sze rint a Kor -
mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel nem le het ellen -
tétes.

3. Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben a Korm.r. 2.  §
(5) be kez dé se má so dik mon da tá nak alkot mány elle -
nességét ál la pí tot ta meg. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 42.  §
(1) be kez dé se alap ján, ha az Al kot mány bí ró ság jog sza bály 
alkot mány elle nességét ál la pít ja meg, a jog sza bályt tel je -
sen vagy rész ben meg sem mi sí ti, ak kor a ha tá ro za ta köz zé -
té te lé nek nap ján vesz ti ha tá lyát a jog sza bály. Az Al kot -
mány bí ró ság az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se alap ján a 42.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont tól el té rõ en is
meg ha tá roz hat ja az alkot mány elle nes sza bály ha tá lyon
 kívül he lye zé sét. A Korm.r. 2.  § (5) be kez dé se má so dik
mon da tá nak az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta köz zé té te lé -
nek nap já val tör té nõ meg sem mi sí té se a jog or vos la ti el já -
rás ban a má sod fo kú ha tó ság meg je lö lé sé nek hi á nya jog -
bizonytalanságot ered mé nyez het, ezért az Al kot mány bí ró -
ság az Abtv. 43.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a
Korm.r. 2.  § (5) be kez dé se má so dik mon da tát pro fu tu ro,
2008. jú ni us 30. nap já val sem mi sí tet te meg. A pro fu tu ro
meg sem mi sí tés sel egy ben a Kor mány nak is le he tõ sé ge
nyí lik arra, hogy a Korm.r. mó do sí tá sá val az ügy fél jog or -
vos la ti jo gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben a Ket. 19.  § (1) be -
kez dé se alap ján a fel leb be zést el bí rá ló má sod fo kú ha tó sá -
got meg je löl je.

4. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze -
rint, ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak
egy ré szét az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ -
nek mi nõ sí ti, és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi
al kot má nyi ren del ke zé sek eset le ges sé rel mét – a már meg -
sem mi sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben –
ér dem ben nem vizs gál ja. [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, 
ABH 1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,

425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
193, 200.; 38/2003. (VI. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 2003,
829, 835.] Mi vel az Al kot mány bí ró ság a Korm.r. 2.  §
(5) be kez dés má so dik mon da tát az Al kot mány 35.  § (2) be -
kez dé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí tet te, ezért a Korm.r. 2.  §
(5) be kez dés má so dik mon da ta vo nat ko zá sá ban az Al kot -
mány 57.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés sé rel mét
nem vizs gál ta.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 444/B/2007.

Az Alkotmánybíróság
36/2008. (IV. 3.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság fo lya mat ban lévõ ügyek ben
 alkalmazandó jog sza bály alkot mány elle nességének meg -
ál la pí tá sá ra irá nyu ló bí rói kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a te lek ala -
kí tás ról  szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM ren de let 2000. no -
vem ber 16-ától 2007. de cem ber 31-éig ha tá lyos 9.  §
(1) be kez dé se alkot mány elle nes volt.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a te lek ala -
kí tás ról  szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM ren de let 2000. no -
vem ber 16-ától 2007. de cem ber 31-éig ha tá lyos 9.  §
(1) be kez dé se a Zala Me gyei Bí ró ság elõtt
7.K.20.162/2006. és a 7.K.22.049/2006. szám alatt fo lya -
mat ban lévõ ügyek ben nem al kal maz ha tó.

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

I.

1. Az in dít vá nyo zó bíró az elõt te fo lya mat ban lévõ
 eljárás fel füg gesz té se mel lett kez de mé nyez te a te lek ala kí -
tás ról  szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 9.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nessége meg ál la -
pí tá sát és meg sem mi sí té sét, va la mint konk rét ügy ben való
al kal ma zá sá nak ki zá rá sát. A ki fo gás olt elõ írás ér tel mé ben
te lek ala kí tá si en ge délyt a te lek ala kí tás sal érin tett te lek
 tulajdonosa (tu laj do nos társ), il le tõ leg a tu laj do nos tár sak
több sé ge kér he ti. Az in dít vá nyo zó sze rint ez a ren del ke zés 
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be és a 37.  § (3) be kez dé -
sé be üt kö zik, mi vel el len té tes az ügy ben még alkalma -
zandó, az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1957. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Áe.) 3.  §
(4) és (8) be kez dé se i vel. Az Áe. 3.  § (4) be kez dé se sze rint
ügy fél az a ma gán sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ más szer ve zet, amely nek jo gát
vagy jo gos ér de két az ügy érin ti. Az ügy fél jo gai meg il le -
tik azt a szer vet, amely nek fel adat kö rét az ügy érin ti. Az
Áe. 3.  § (8) be kez dé se ér tel mé ben et tõl a ren del ke zés tõl
való el té rés re ki zá ró lag az Áe. ad hat fel ha tal ma zást. Az
R.-nek az Áe.-ben meg ha tá ro zott ügy fél kört szû kí tõ ren -
del ke zé se te hát – az in dít vá nyo zó sze rint – alkot mány elle -
nes. „[M]eg hi ú sít ja az el bir tok lás meg ál la pí tá sa irán ti pol -
gá ri pe rek ben ... kö ve tett gya kor la tot, mi vel az el bir tok lást 
»el szen ve dõ« al pe res a pol gá ri per ben nem szo rít ha tó rá
arra, hogy sa ját ér de ke i vel el len tét ben te lek ala kí tá si el já -
rást kez de mé nyez zen”. Az in dít vá nyo zó utalt arra, hogy a
ko ráb ban, a 2000. no vem ber 15-éig ha tály ban volt, a te lek -
ala kí tás ról  szóló 29/1971. (XII. 29.) ÉVM ren de let 25.  §
(1) be kez dé se an nak is biz to sí tot ta te lek ala kí tá si ké re lem
be nyúj tá sát, aki a föld rész let tel kap cso la tos tu laj do no si
igényt akart ér vé nye sí te ni.

2. Az in dít vá nyo zó bíró ké sõbb egy újabb, elõt te fo lya -
mat ban lévõ el já rás fel füg gesz té se mel lett is mét kez de mé -
nyez te az R. 9.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nessége
meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét, va la mint a konk rét
ügy ben való al kal ma zá sá nak ki zá rá sát. In do ko lá sa sze rint
a tá ma dott ren del ke zés el len té tes az idõ köz ben ha tály ba
lé pett, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb -
biak ban: Ket.) vo nat ko zó sza bá lyá val is, mi sze rint ügy fél
az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, to váb bá jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki nek (amely nek)
 jogát, jo gos ér de két vagy jogi hely ze tét az ügy érin ti, akit
(ame lyet) ha tó sá gi el len õr zés alá von tak, il let ve aki re
(amely re) néz ve – tu laj do nát, jo ga it és va gyon tár gya it is
ide ért ve – a ha tó sá gi nyil ván tar tás ada tot tar tal maz [15.  §
(1) be kez dés]. A Ket. 13.  §-a ér tel mé ben elõ írásait az épí -
té si ha tó sá gi el já rá sok ban is al kal maz ni kell, at tól csak
a Ket. ki fe je zett ren del ke zé se alap ján le het el tér ni. A Ket.
15.  § (3) be kez dé se pe dig arra ad fel ha tal ma zást, hogy tör -

vény, vagy kor mány ren de let rész le te sebb ügy fél fo gal mat
ál la pít son meg, arra nem, hogy ki zár jon az ügy fé li kör bõl
meg ha tá ro zott sze mé lye ket. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja
sze rint te hát az „R. 9.  § (1) be kez dé se az Al kot mány 37.  §
(3) be kez dé sé nek (...) ren del ke zé sét meg sért ve el len tét ben 
áll a Ket. 15.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak kal”.

3. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat, azok tar tal -
mi azo nos sá gá ra te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság ide ig le -
nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott 
és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá -
ro za ta (a továb biak ban: Ügy rend, ABH 2003, 2065.) 28.  §
(1) be kez dé se alap ján egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál -
ta el.

4. Az Al kot mány bí ró ság az el já rá sa so rán meg ál la pí -
tot ta, hogy az in dít vá nyo zó ál tal sé rel me zett ren del ke zés
már nem ha tá lyos, azt – egye bek mel lett – az épí tés ügyi
ha tó sá gi el já rá sok ról, va la mint a te lek ala kí tá si és az épí té -
sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ók tar tal má ról  szóló 37/2007.
(XII. 13.) ÖTM ren de let 52.  § c) pont ja 2008. ja nu ár 1-jé -
vel ha tá lyon kí vül he lyez te. Az Al kot mány bí ró ság kö vet -
ke ze te sen ér vé nye sí tett gya kor la ta, hogy ha tá lyon kí vül
he lye zett jog sza bá lyi ren del ke zés al kot má nyos sá gá nak
vizs gá la tát ki zá ró lag ak kor vég zi el, ha an nak al kal maz ha -
tó sá ga is el dön ten dõ kér dés (335/B/1990. AB ha tá ro zat,
ABH 1990, 261, 262.). A konk rét nor ma kont roll két ese té -
ben, az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 38.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt bí rói kez de mé nye zés és 48.  § sze rin ti al kot mány jo gi
pa nasz alap ján – mi vel ilyen kor al kal ma zá si ti la lom
 kimondására van le he tõ ség – az Al kot mány bí ró ság a már
nem ha tá lyos ren del ke zés alkot mány elle nességét is vizs -
gál ja [10/1992. (II. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 72, 76.]. 
A je len ügy ben az in dít vá nyok az Abtv. 38.  § (1) be kez dé -
se alap ján be nyúj tott bí rói kez de mé nye zé sek, ezért az
 Alkotmánybíróság a tá ma dott ren del ke zés al kot má nyos sá -
gát ér dem ben meg vizs gál ta.

II.

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

kus jog ál lam.”
„37.  § (3) A Kor mány tag jai tör vény ben vagy kor mány -

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

2. Az R. vizs gált ren del ke zé se:
„9.  § (1) A te lek ala kí tá si en ge délyt
a) a te lek ala kí tás sal érin tett te lek tu laj do no sa,
b) kö zös tu laj don ban álló te lek ese tén bár me lyik tu laj -

do nos társ,
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c) te lek cso port új ra osz tá sa ese tén vagy ha a te lek ala kí -
tás so rán leg alább 8 új épí té si te lek ke let ke zik a tu laj do -
nos tár sak nak a te lek-te rü let nagy ság sze rin ti több sé ge kér -
he ti.”

III.

A bí rói kez de mé nye zé sek meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban fog lal ko -
zott a tör vények vég re haj tá sá ra szol gá ló ren de let al ko tá si
jog gal. Az Al kot mány bí ró ság már a mû kö dé sé nek kez de -
tén ki fej tet te, hogy a „vég re haj tás so rán ho zott sza bá lyok a 
fo gal ma kat ki tölt he tik, (...) de a tör vény ál tal meg fo gal ma -
zott ren del ke zé se ket nem szû kít he tik” [17/1990. (VII. 31.) 
AB ha tá ro zat, ABH 1990, 173, 176.]. „A vég re haj tá si jog -
sza bá lyok – az alap sza bály ke re tei kö zött – el sõ sor ban
olyan rész le tes sza bá lyo kat ál la pí ta nak meg, ame lyek elõ -
se gí tik az alap sza bály ren del ke zé se i nek a gya kor la ti meg -
va ló su lá sát, ér tel me zik az alap sza bály ban hasz nált fo gal -
ma kat. A fel ha tal ma zás ke re te i nek túl lé pé se – a jog for rá si
hi e rar chia rend jé nek meg sér té sén ke resz tül – alkot mány -
elle nességet ered mé nyez” [19/1993. (III. 27.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1993, 431, 432–433.; 47/2003. (X. 27.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2003, 525, 545.]. Az Al kot mány a 37.  § (3) be -
kez dé sé ben a mi nisz te ri jog al ko tás kor lát ja ként egy ér tel -
mû en ki mond ja, hogy a mi nisz ter ren de le te tör vénnyel és
kor mány ren de let tel nem le het el len té tes.

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Étv.) 62.  §
(2) be kez dés a) pont ja fel ha tal maz ta a mi nisz tert, hogy a
te lek ala kí tás rész le tes szak mai sza bá lya it ren de let tel ál la -
pít sa meg. Az Al kot mány bí ró ság ezért az in dít vány alap -
ján azt vizs gál ta, hogy a tá ma dott ren del ke zés a fel ha tal -
ma zás ke re tei kö zött ma radt-e, to váb bá, hogy an nak tar tal -
ma nem el len té tes-e tör vényi elõ írással.

2. A ha tó sá gi el já rá sok ál ta lá nos sza bá lya it az Áe.,
majd az ezt ha tá lyon kí vül he lye zõ és he lyé be lépõ Ket.
tar tal maz za. Mind két tör vény ha tá lya ki ter jed az épí tés -
ügyi ha tó sá gi el já rá sok ra. Aho gyan arra az in dít vá nyo zó is 
hi vat ko zik, az ál lam igaz ga tá si, il let ve a köz igaz ga tá si
 hatósági el já rás ban az ügy fél fo gal mát az Áe. és a Ket. ren -
del ke zé sei – az in dít vány vo nat ko zá sá ban – ak ként ál la pít -
ják meg, mi sze rint ügy fél az is, amely nek jo gát, jo gos
 érdekét, il le tõ leg jogi hely ze tét az adott ügy érin ti [Áe. 3.  § 
(4) be kez dés, Ket. 15.  § (1) be kez dés]. 2005. no vem be ré ig
az Étv. a ha tá lya alá tar to zó ügyek re néz ve kü lön ügy fél fo -
gal mat nem ha tá ro zott meg. A 2005. no vem ber 1-jén
 hatályba lé pett ki egé szí tés ér tel mé ben az „épí tés ügyi- és
az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi el já rá sok ban ügy fél nek
 minõsül az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, to váb bá jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki nek (amely -
nek) jo gát, jo gos ér de két vagy jogi hely ze tét az ügy érin ti,
(...)” [Étv. 53/A.  § (2) be kez dés]. Meg ál la pít ha tó te hát,

hogy az in dít vány ban fel ve tett kér dés szem pont já ból az
Áe., a Ket. (és 2005. no vem ber 1-jé tõl az Étv. is) az ügy fél
fo gal mát azo no san sza bá lyoz zák.

Az Étv. – a 62.  § (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt rész -
le tes szak mai sza bá lyok meg al ko tá sán kí vül – a te lek ala kí -
tást kez de mé nye zõk kö ré vel kap cso lat ban to váb bi irány -
mu ta tást nem adott. A mi nisz ter az R.-t – a pre am bu lum
sze rint is – e fel ha tal ma zás alap ján al kot ta meg. Az R.
 kifogásolt ren del ke zé se a te lek ala kí tást kez de mé nye zõk
kö ré nek ta xa tív fel so ro lá sát tar tal maz ta, mely nek ér tel mé -
ben te lek ala kí tá si en ge délyt ki zá ró lag a tu laj do no sok
( tulajdonostársak) kér het tek.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta: az Al kot mány
37.  § (3) be kez dé sét sér tet te az a mi nisz te ri ren de le ti sza -
bá lyo zás, amely a te lek ala kí tás kez de mé nye zé sé re jo go -
sul ta kat tör vény (az Áe., a Ket, majd az Étv.) vo nat ko zó
ren del ke zé sé tõl el té rõ en, at tól szû kebb kör ben ál la pí tot ta
meg, ki zár va az ügy fe lek kö zül mind azo kat, akik nek a
 telekalakítás a föld rész let hez fû zõ dõ jo gu kat, jo gos ér de -
kü ket vagy jogi hely ze tü ket érin tet te.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy mind a ko ráb -
ban ha tály ban volt [a te lek ala kí tás ról  szóló 29/1971.
(XII. 29.) ÉVM ren de let 25.  § (1) be kez dé se], mind az
 elbíráláskor ha tá lyos [az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ról,
va la mint a te lek ala kí tá si és az épí té sze ti-mû sza ki do ku -
men tá ci ók tar tal má ról  szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM ren -
de let 17.  § (1) be kez dés b) pont ja] vég re haj tá si ren de le tek
le he tõ sé get ad nak te lek ala kí tá si el já rás kez de mé nye zé sé re 
a jo gos tu laj do ni igé nyü ket ér vé nye sí te ni kí vá nók szá -
mára.

Mi vel az Al kot mány bí ró ság az R. 9.  § (1) be kez dé sé nek 
alkot mány elle nességét az Al kot mány 37.  § (3) be kez dé sé -
be üt kö zé se  miatt meg ál la pí tot ta, ezért az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé se ál lí tott sé rel mé nek vizs gá la tát az ed di gi
gya kor la tát kö vet ve [31/1991. (VI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 133, 136.] mel lõz te.

3. Az Abtv. 43.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az alkot -
mány elle nes jog sza bályt az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá -
nak a hi va ta los lap ban való köz zé té te le nap já tól nem le het
al kal maz ni. Az Abtv. 43.  § (2) be kez dé se úgy ren del ke zik,
hogy az alkot mány elle nessé nyil vá ní tás és meg sem mi sí tés 
nem érin ti a ha tá ro zat köz zé té te le elõtt lét re jött jog vi szo -
nyo kat. Az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se vi szont le he tõ vé
 teszi, hogy az Al kot mány bí ró ság e két hi vat ko zott ren del -
ke zés tõl el té rõ en dönt hes sen az alkot mány elle nes jog sza -
bály ha tá lyon kí vül he lye zé se vagy konk rét eset ben tör -
ténõ al kal maz ha tó sá ga kér dé sé ben, ha ezt a jog biz ton ság,
vagy az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke
in do kol ja. Eb ben az ügy ben fo lya mat ban lévõ el já rá sok
fel füg gesz té se mel lett az el já ró bíró kez de mé nyez te az
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát. Az Al kot mány bí ró -
ság az alkot mány elle nesnek ítélt ren del ke zést, mi vel azt
idõ köz ben ha tá lyon kí vül he lyez ték, nem sem mi sít het te
meg, az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se alap ján azon ban úgy
ren del ke zett, hogy a konk rét ügyek ben ki zár ja an nak
 alkalmazhatóságát.
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A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét az 
Al kot mány bí ró ság az alkot mány elle nesség megállapítá -
sára te kin tet tel ren del te el.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 621/B/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1021/2008. (IV. 3.) Korm.

határozata

a Magyar Mozgókép Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B. §-ának (5) be kez dé se és az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso -
ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör -
vény 1.  §-ának (2) be kez dé se alap ján meg hoz za az aláb bi
ha tá ro za tát:

1. mó do sít ja a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány
(a továb biak ban: Köz ala pít vány) Ala pí tó Ok ira tát, és el fo -
gad ja an nak egy sé ges szer ke ze tû vál to za tát;

2. fel hív ja az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy a
Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí ró sá gi
nyil ván tar tás ba vé te le so rán az Ala pí tó ne vé ben el jár jon;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé telt köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz -
zé té te lét.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel-
 ke dé sét köve tõen azon nal

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Szabadságharcosokért Közalapítvány
Alapító Okirata*

(egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya – az 1956 elõt ti po li -
ti kai ül dö zöt tek és az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc em lé ké nek ápo lá sa cél já ból – a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 74/G.  §-a alap ján

közalapítvány

lét re ho zá sát ha tá roz ta el a kö vet ke zõ fel té te lek sze rint:

A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Kszt.) 26.  §-a
c) pont já nak 2. al pont ja sze rint szo ci á lis és idõs ko rú ak
gon do zá sá ra, va la mint az 5. és 6. al pont ja sze rin ti kul tu rá -
lis, il let ve a kul tu rá lis örök ség meg óvá sá ra irá nyu ló köz -
hasz nú te vé keny sé get vé gez.

1. A Köz ala pít vány neve: Sza bad ság har co so kért Köz -
ala pít vány.

2. A Köz ala pít vány szék he lye: Bu da pest V., Jó zsef
 Attila u. 2–4.

3. A Köz ala pít vány cél ja: az 1956 elõt ti po li ti kai ül dö -
zöt tek és az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc ban részt 
ve võk és sé rel met szen ve det tek tá mo ga tá sa, szo ci á lis el lá -
tá sá nak ja ví tá sa cél já ból az 1956 ok tó be ri for ra da lom és
sza bad ság harc je len tõ sé gé nek tör vénybe ik ta tá sá ról  szóló
1990. évi XXVIII. tör vény pre am bu lu má ban fog lal tak nak
meg fele lõen, a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 2.  §-ában meg ha tá ro zott 
köz fel adat el lá tá sa, to váb bá a for ra da lom és sza bad ság -
harc tár gyi em lé ke i nek fel ku ta tá sa, össze gyûj té se és be -
mu ta tá sa ér de ké ben a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá -
nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997.
évi CXL. tör vény 73.  §-a sze rin ti köz fel adat el lá tá sa.

4. A Köz ala pít vány ha tá ro zat lan idõ re ala kul.

5. A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz ma gyar vagy kül föl -
di ál lam pol gár, jogi sze mély, va la mint bár mi lyen ma gyar -
or szá gi és kül föl di kö zös ség kap cso lód hat a cé lok sok ol -
da lú meg va ló sí tá sá hoz, ha a Köz ala pít vány cél ja i val
egyet ért, azt anya gi vagy bár mi lyen más esz köz zel tá mo -
gat ja, ide ért ve a sze mé lyes köz re mû kö dést is.

* A Fõ vá ro si Bí ró ság a 16.Pk.69.558/1992/30. szá mú vég zé sé vel az Ala -
pí tó Ok irat mó do sí tá sa it nyil ván tar tás ba vet te.
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6. A Köz ala pít vány mû kö dé se: nyil vá nos.

Mun ká ja és te vé keny sé gé nek meg íté lé se so rán épít a
nyil vá nos ság, a tár sa dal mi el len õr zés le he tõ sé ge i re, és a
tár sa dal mi tá mo ga tók kez de mé nye zé se i re, ja vas la ta i ra.

7. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na: 2 459 088 Ft, azaz
ket tõ mil lió-négy száz öt ven ki lenc ezer-nyolc van nyolc fo -
rint, amely bõl 1 000 000 Ft, azaz egy mil lió fo rint törzs va -
gyon nak mi nõ sül.

8. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya ha tá ro zat lan idõ re 
a Köz ala pít vány hasz ná la tá ba adja a Bu da pest XVI. ke rü -
let, Új szász utca és Di ó sy L. utca ál tal ha tá rolt, 105842
hely raj zi szám alat ti épü let együt tes bõl (volt szov jet lak ta -
nya) a 41. és a 19/A. szá mú épü le te ket. Az in gat la nok a
Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban ma rad nak, a ke ze lõi jog a
Bel ügy mi nisz té ri u mé.

9. A Köz ala pít vány a ren del ke zé sé re bo csá tott in du ló
va gyon nal kez di meg a gaz dál ko dá sát. A ké sõb bi ek so rán
a Köz ala pít vány hoz csat la ko zók ado má nya it, be fi ze té se it
a ku ra tó ri um kö te les a Köz ala pít vány meg lé võ va gyo ná -
hoz csa tol ni.

10. A Köz ala pít vány va gyo nát a ku ra tó ri um a szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban fog lal tak sze rint hasz nál -
hat ja és hasz no sít hat ja.

10.1. A Köz ala pít vány a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek kel
– a szo ci á lis el lá tás ki vé te lé vel – a tá mo ga tás cél ját, az el -
szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi zony la ta it, az el len õr -
zés mód ját és a szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it tar tal -
ma zó szer zõ dést kö te les köt ni.

11. A Köz ala pít vány cél já ra köz vet le nül fel nem hasz -
nál ha tó és nem hasz no sít ha tó ado má nyo kat ér té ke sí te ni
kell. Az ér té ke sí tés bõl be fo lyó össze get a Köz ala pít vány
va gyo na ként kell ke zel ni.

12. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get má -
sod la gos jel leg gel, ki zá ró lag az Ala pí tó Ok irat ban meg ha -
tá ro zott köz hasz nú cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat 
nem ve szé lyez tet ve vé gez.

13. A Köz ala pít vány cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben:

– gaz dál ko dik a va gyo ná val, az 1945–1956 kö zöt ti po -
li ti kai ül dö zöt tek nek és az 1956. évi for ra da lom ban és sza -
bad ság harc ban részt ve võk nek és sé rel met szen ve det tek -
nek szol gál ta tá so kat nyújt, a sza bad ság harc és for ra da lom
em lé ké vel kap cso la to san ren dez vé nye ket szer vez. Az ér -
de kel tek ré szé re tör té nõ ala pít vá nyi jut ta tá sok rend jé rõl
kü lön sza bály zat ren del ke zik. A Köz ala pít vány gaz dál ko -
dá sa so rán el ért ered mé nyét nem oszt ja fel, azt az Ala pí tó
Ok ira tá ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gé re for dít ja;

– együtt mû kö dik or szá gos és he lyi, ha son ló célú ala pít -
vá nyok kal, kü lön meg ál la po dá sok alap ján a kor mány za ti
szer vek kel, ön kor mány za tok kal;

– kap cso la tot tart ha son ló kül föl di ala pít vá nyok kal, in -
téz mé nyek kel.

13.1. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé -
get nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len és azok nak
anya gi tá mo ga tást nem nyújt.

14. A Köz ala pít vány szer vei: ku ra tó ri um, tit kár ság.

14.1. A Köz ala pít vány ügy dön tõ, ügy ve ze tõ és kép vi -
se lõ szer ve a ku ra tó ri um. A ku ra tó ri um 13 tag ból áll.

A ku ra tó ri um sze mé lyi össze té te le:

El nök: dr. Bo ross Pé ter
Tit kár: Fürcht Klá ra

Ta gok:
– Fó nay Jenõ
– Mádi Jenõ
– Re gé czy-Nagy Lász ló
– Sin ko vics Gyu la
– Már ton And rás 
– Men czer Gusz táv
– Krasz nay Béla 
– Pet rusz Ti bor 
– Bocs kay T. Jó zsef
– dr. Söm jé ni Lász ló 
– Fa ze kas Já nos Lász ló 

14.2. A ku ra tó ri um tag ja it dí ja zás il le ti meg. A brut tó
tisz te let díj mér té ke ha von ta a min den ko ri mi ni mál bér
2-sze res ér té ke.

14.3. A ku ra tó ri um mû kö dé se: a ku ra tó ri um fel ada ta a
Köz ala pít vány cél já ra ren delt va gyon leg ha té ko nyabb mû -
köd te té se, kö te les min dent meg ten ni an nak ér de ké ben,
hogy a Köz ala pít vány va gyo nát a jog sza bá lyok és gaz da -
sá gi le he tõ sé gek ke re te in be lül meg fele lõen gya ra pít sa.

14.4. A ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:
a) a Köz ala pít vány szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za -

tá nak meg ha tá ro zá sa,
b) a ku ra tó ri um ügy rend jé nek meg ha tá ro zá sa,
c) a dön tés a ren del ke zés re bo csá tott va gyon fel hasz ná -

lá sá ról,
d) a Köz ala pít vány ál tal mû köd te tett in téz mé nyek, iro -

dák, ve ze tõk ki ne ve zé se,
e) a Köz ala pít vány éves gaz dál ko dá si ter vé nek és mér -

le gé nek el fo ga dá sa,
f) ösz tön dí jak ado má nyo zá sa,
g) dön tés a la ká sok, szo ci á lis fé rõ he lyek el osz tá sá ról,

az 1945–1956 kö zöt ti po li ti kai ül dö zöt tek és az 1956-os
for ra da lom ban és sza bad ság harc ban részt ve võk és sé rel -
met szen ve det tek igény lé sei alap ján,

h) dön tés min den olyan ügy ben, amely nek ér té ke a
3 Ft-ot meg ha lad ja,

i) pá lyá za tok ki írá sa, a be ér ke zett pá lya mû vek el bí rá lá sa,
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j) a köz hasz nú sá gi je len tés és az éves be szá mo ló el fo -
ga dá sa,

k) meg ha tá ro zott ügyek in té zé sé re kü lön szer ve ze ti
egy ség lét re ho zá sa és an nak mû kö dé si sza bály za tá nak jó -
vá ha gyá sa,

l) a 10.1. pont ban em lí tett szer zõ dés meg kö té se,
m) dön tés azok ban a kér dé sek ben, ame lye ket a Köz ala -

pít vány szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta a ku ra tó ri um
ki zá ró la gos ha tás kö ré be utal.

14.5. A ku ra tó ri um ülé se it szük ség sze rint, de leg alább
éven te négy szer tart ja. A ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak.
Bár mely ku ra tó ri u mi tag ja vas la tá ra 2/3-os szó több ség gel
a nyil vá nos ság ki zár ha tó, adat vé del mi, sze mé lyi sé gi-jo gi
ér dek bõl. A ku ra tó ri um ülé sét leg alább 15 nap pal az ülést
meg elõ zõ en, írás ban a na pi rend hez kap cso ló dó do ku men -
tá ció meg kül dé sé vel, a tit kár hív ja össze.

14.6. A ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha a ta gok nak több
mint a fele je len van.

14.7. A ku ra tó ri um dön té sé hez a sza va za ta i nak egy sze -
rû szó több sé ge szük sé ges. Sza va zat egyen lõ ség ese tén a
le ve ze tõ el nök sza va za ta dönt. A 14.3. a), c) és j) pont ja
ese té ben a dön tés hez a ku ra tó ri um össz lét szám hoz vi szo -
nyí tott 2/3-os szó több sé ge szük sé ges. A ha tá ro zat ho za tal -
ban nem ve het részt az, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to -
zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], élet tár sa (a továb biak ban együtt: 
hoz zá tar to zó) a ha tá ro zat alap ján

– kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, to váb bá
– bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve
– meg kö ten dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt.
Nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut -

ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal – meg kö tés nél kül – igény be
ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tás, il let ve a Köz ala pít vány
ál tal a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk nek nyúj tott, az Ala pí tó Ok -
irat sze rin ti jut ta tás.

14.8. A ku ra tó ri um tit ká ra kö te les az el nök uta sí tá sa it
vég re haj ta ni.

14.9. A tit kár fel adat kö re:
– a ku ra tó ri um va gyon ke ze lés sel kap cso la tos dön té se i -

nek vég re haj tá sa,
– a Köz ala pít vány al kal ma zot ta i val szem ben a mun kál -

ta tói jo gok gya kor lá sa,
– a ku ra tó ri um ülé se i nek az elõ ké szí té se,
– in téz ke dés a ku ra tó ri um dön té se i nek a vég re haj tá sá -

ról,
– a köz hasz nú sá gi je len tés el ké szí té se, a ku ra tó ri um -

hoz el fo ga dás ra tör té nõ fel ter jesz té se, ille tõ leg az el fo ga -
dott köz hasz nú sá gi je len tés be való be te kint he tõ ség, az ar -
ról való má so lat ké szí té si le he tõ ség biz to sí tá sa a Kszt.
alap ján. A be te kin tést a Köz ala pít vány szék he lyén tör té nõ
ki füg gesz tés sel kell biz to sí ta ni,

– a ku ra tó ri um ülé sé rõl  szóló jegy zõ könyv el ké szí té se,
nyil ván tar tá sa, kéz be sí té se,

– a ku ra tó ri u mi ha tá ro za tok nyil ván tar tá sa, szük ség
ese tén való kéz be sí té se és köz zé té tel rõl való gon dos ko dás.

14.10. A Köz ala pít vány kép vi se le té re a ku ra tó ri um el -
nö ke és a tit kár kü lön-kü lön ön ál ló an jo go sult. Aka dá lyoz -
ta tá sa ese tén a ku ra tó ri um 2 tag ja együt te sen jo go sult a
kép vi se let re.

A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke zés re
csak két kép vi se le ti jog gal fel ru há zott sze mély együt te sen
jo go sult.

14.11. A ku ra tó ri um ülé sé rõl jegy zõ köny vet kell ké szí -
te ni, amely az el hang zot tak lé nye gét össze fog la ló an, a ha -
tá ro za to kat pe dig szó sze rint tar tal maz za.

A jegy zõ köny vet hi te le sí tõ ként az ülés le ve ze tõ je és az
ülé sen részt vevõ ki je lölt tag írja alá.

Az ülést kö ve tõ 30 na pon be lül kell kéz be sí te ni a jegy -
zõ köny vet a ku ra tó ri um tag ja i nak, va la mint a ha tá ro za tot
an nak, aki re vo nat ko zó an dön tést tar tal maz.

14.12. Az ülé sek jegy zõ köny ve it és ha tá ro za ta it sor -
szám és nap tá ri idõ pont meg je lö lés sel kell el lát ni. A jegy -
zõ köny ve ket a tit kár sá gon kell tá rol ni és nyil ván tar ta ni. A
ku ra tó ri u mi ha tá ro za tok ról ve zet ni kell a Ha tá ro za tok
Köny vét.

A nyil ván tar tás nak tar tal maz nia kell a ku ra tó ri u mi ha tá -
ro za tok

– kel tét, tár gyát, ha tá lyát és tar tal mát,

– meg ho za ta la so rán az azt tá mo ga tók, el len zõk, tar tóz -
ko dók meg je lö lé sét.

14.13. A Köz ala pít vány be fek te té si te vé keny sé get nem 
foly tat hat, vál tót, il let ve más hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér -
ték pa pírt nem bo csát hat ki, köz hasz nú te vé keny sé gét ve -
szé lyez te tõ mér té kû hi telt nem ve het fel, az ál lam ház tar tás
al rend sze re i rõl ka pott tá mo ga tást hi tel fe de ze té ül, il let ve
hi tel tör lesz té sé re nem hasz nál hat ja fel.

14.14. A Köz ala pít vány kö te les az éves be szá mo ló jó -
vá ha gyá sá val egy ide jû leg köz hasz nú sá gi je len tést ké szí te -
ni, amely tar tal maz za:

a) a szám vi te li be szá mo lót;

b) a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát;

c) a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást;

d) a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát;

e) a köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, el kü lö ní tett pénz -
alap tól, he lyi ön kor mány zat tól, ki sebb sé gi te le pü lé si ön -
kor mány zat tól, te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sá tól és
mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér té két;

f) a köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
nyúj tott jut ta tá sok ér té két, il let ve össze gét;

g) a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid tar tal mi be -
szá mo lót.

14.15. A ku ra tó ri um ha tá ro za ta it, éves be szá mo ló ját,
köz hasz nú sá gi je len té sét bár ki meg te kint he ti, azok ból
költ ség té rí tés el le né ben má so la tot kér het.

A ku ra tó ri u mi ülés jegy zõ köny vé be be te kint het az, aki -
nek az ülé sen meg ho zott ha tá ro zat jo gát vagy jo gos ér de -
két érin ti.
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14.16. A ku ra tó ri um – bel sõ sza bály za tok út ján – gon -
dos ko dik

– a ha tá ro za tai köz lé si, il let ve nyil vá nos ság ra ho za tal
mód já ról,

– a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso lat ban ke let ke -
zett ira tok ba való be te kin tés rend jé rõl,

– a Köz ala pít vány szol gál ta tá sai igény be vé te lé nek
mód já ról, a Köz ala pít vány be szá mo lói köz lé sé nek mód já -
ról,

– a Köz ala pít vány ál tal nyúj tan dó tá mo ga tá sok kal kap -
cso la tos pá lyá za tok rend jé rõl (for má já ról, el já rá si sza bá -
lya i ról), a Kszt.-ben fog lal tak ra fi gye lem mel.

15.1. A Köz ala pít vány cél ja i nak az el éré se ér de ké ben,
a Köz ala pít vány cél ja i ra ren delt va gyon ból pá lyá zat út ján:

– ösz tön dí jat, tá mo ga tást nyújt hat,
– ala pít vá nyi dí jat lé te sít het, dönt het an nak oda íté lé sé -

rõl, anya gi tá mo ga tást nyújt hat –, min den olyan meg ol dás,
te vé keny ség vagy szer ve zet ré szé re, amely a Köz ala pít -
vány cél ja i nak az el éré sé hez je len tõs, szé les kör ben hasz -
no sít ha tó ered ményt ígér.

15.2. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az
ál ta la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
Köz ala pít vány köz fel ada ta i ra te kin tet tel más el já rá si ren -
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be ni el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé -
gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

16. A ku ra tó ri um a te vé keny sé gé rõl szük ség sze rint, de 
leg alább éven ként egy al ka lom mal kö te les tá jé koz tat ni a
Kor mányt, és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta it nyil -
vá nos ság ra kell hoz nia.

17. A Köz ala pít ványt fel ügye lõ szerv: a Fel ügye lõ
 Bizottság. A Fel ügye lõ Bi zott ság 3 tagú.

17.1. A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi a Köz ala pít vány
mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. En nek so rán a ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõk tõl je len tést, a szer ve zet mun ka vál la ló i tól pe dig 
tá jé koz ta tást vagy fel vi lá go sí tást kér het, to váb bá a Köz -
ala pít vány köny ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo kat meg -
vizs gál hat ja. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it dí ja zás il le ti
meg. A brut tó tisz te let díj mér té ke ha von ta a min den ko ri
mi ni mál bér 2-sze res ér té ke.

17.2. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja a ku ra tó ri um ülé sén
ta nács ko zá si jog gal ve het részt.

17.3. A Fel ügye lõ Bi zott ság a köz hasz nú sá gi je len tést
vé le mé nye zi.

17.4. A Fel ügye lõ Bi zott ság a Kszt. 11.  § (3), (4) és
(5) be kez dé se i ben fog lal tak sze rint kez de mé nyez he ti a ku -
ra tó ri um ülé sé nek össze hí vá sát.

17.5. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:

El nök: dr. M. Kiss Sán dor

Ta gok:
– Szaj da Szi lárd
– dr. Kó nyá né dr. Kut rucz Ka ta lin

17.6. A Fel ügye lõ Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja
meg. A Fel ügye lõ Bi zott ság mû kö dé sé re a ku ra tó ri um mû -
kö dé si sza bá lya it kell al kal maz ni.

17.7. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag -
ja, il let ve a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja az a sze mély,
aki

a) a ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
b) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé -

keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza -
bály más képp nem ren del ke zik,

c) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül
– ki vé ve, ha az bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ
nem pénz be li szol gál ta tás –,

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

18. A köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ 2 évig
nem le het más köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je 
az a sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be
– an nak meg szûn tét meg elõ zõ 2 év ben leg alább 1 évig –
ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény
sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki. A ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ, il let ve az en nek je lölt sze mély kö te les va la -
mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze tesen tá jé koz -
tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg más köz hasz -
nú szer ve zet nél is be tölt.

19. A Köz ala pít vány szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
za ta az Ala pí tó Ok irat tal nem le het el len té tes.

A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát hi va ta los lap ban köz -
zé kell ten ni.

20. Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben a Ptk., va la mint a Kszt. ren del ke zé sei az irány adó ak.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Magyar Nemzeti Bank
k ö z l e m é n y e

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplõ külföldi pénznemek
euróra átszámított árfolyamairól

A Ma gyar Nem ze ti Bank a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény – 2002. évi XLII. tör vény 28.  §
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 82.  §-a (1) be kez dé se alap ján az aláb bi ak ban te szi köz zé a Ma gyar Nem ze ti Bank hi va -
ta los de vi za ár fo lyam-lap ján nem sze rep lõ kül föl di pénz ne mek eu ró ban meg adott ár fo lya mát:

Or szág Pénz nem ISO 1 euro=

Af ga nisz tán afg ha ni AFN 76.0983

Al bá nia lek ALL 123.1780

Al gé ria di nár DZD 101.2400

Ame ri kai Vir gin-szi ge tek USA dol lár USD 1.5417

An dor ra euro EUR 1.0000

An go la kwan za AOA 115.7320

An ti gua ke let-ka ri bi dol lár XCD 4.1625

Ar gen tí na peso ARS 4.8655

Aru ba gu il der AWG 2.7596

Azer baj dzsán új ma nat AZN 1.2896

Azo ri-szi ge tek euro EUR 1.0000

Ba ha ma-szi ge tek ba ha mai dol lár BSD 1.5417

Bah re in bah re i ni di nár BHD 0.5811

Ba le ár-szi ge tek euro EUR 1.0000

Bang la des taka BDT 105.7110

Bar ba dos bar ba do si dol lár BBD 3.0833

Be li ze be li zei dol lár BZD 3.0062

Be lo russzia be lo rusz ru bel BYR 3311.4600

Be nin CFA frank XOF 655.9570

Ber mu da ber mu dai dol lár BMD 1.5417

Bhu tan ngult rum BTN 62.3212

Bis sau-Gu i nea CFA frank XOF 655.9570

Bo lí via bo li vi a no BOB 11.5470

Bosz nia Her ceg ovi na már ka BAM 1.9558

Bots wa na pula BWP 10.2472

Brit-Vir gin-szi ge tek USA dol lár USD 1.5417

Bru nei bru nei dol lár BND 2.1419

Bur ki na Faso CFA frank XOF 655.9570

Bu run di bu run di frank BIF 1825.9300

Chi le chi lei peso CLP 692.2780

Cip rus euro EUR 1.0000

Co mo re-szi ge tek co mo rei frank KMF 491.9680

Cos ta-Ri ca co lon CRC 763.1250

Csád CFA frank XAF 655.9570

Dél-af ri kai Köz tár sa ság rand ZAR 12.6605

Do mi ni ka ke let-ka ri bi dol lár XCD 4.1625

Do mi ni kai Köz tár sa ság do mi ni kai peso DOP 52.4162

Dzsi bu ti dzsi bu ti frank DJF 270.8300
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Or szág Pénz nem ISO 1 euro=

Egyen lí tõi Gu i nea CFA frank XAF 655.9570

Egye sült Arab Emi rá tu sok dir ham AED 5.6614

Egyip tom egyip to mi font EGP 8.4537

El Sal va dor co lon SVC 13.4925

Ele fánt csont part CFA frank XOF 655.9570

Ecu a dor USA dol lár USD 1.5417

Erit rea nak fa ERN 23.1255

Eti ó pia eti ó pi ai birr ETB 14.6882

Észak-Ko rea észak-ko re ai won KPW 170.6000

Falk land-szi ge tek falk lan di font FKP 0.7778

Fe rö er-szi ge tek dán ko ro na DKK 7.4595

Fi dzsi-szi ge tek fi dzsi dol lár FJD 2.3096

Fran cia csen des-óce á ni szi ge tek CFP frank XPF 119.2500

Fran cia Gu y a na euro EUR 1.0000

Fü löp-szi ge tek peso PHP 64.2560

Ga bon CFA frank XAF 655.9570

Gam bia da la si GMD 33.9936

Gha na cedi GHS 1.4935

Gib ral tár gib ral tá ri font GIP 0.7778

Gre na da ke let-ka ri bi dol lár XCD 4.1625

Grú zia lari GEL 2.2889

Grön land dán ko ro na DKK 7.4595

Gu a de lo u pe euro EUR 1.0000

Guam USA dol lár USD 1.5417

Gu a te ma la qu et zal GTQ 11.7320

Gu y a na gu y a nai dol lár GYD 314.8150

Gu i nea gu i ne ai frank GNF 6736.8300

Ha i ti go ur de HTG 58.8140

Hol land An til lák a. gul den ANG 2.7596

Hon du ras lem pi ra HNL 29.1295

Hong kong hong kon gi dol lár HKD 11.9903

In dia in di ai rú pia INR 62.3212

In do né zia rú pia IDR 14160.1000

Irak új ira ki di nár IQD 1862.7600

Irán riál IRR 13874.1000

Iz ra el she kel ILS 5.3080

Ja ma i ca ja ma i cai dol lár JMD 109.6040

Je men riál YER 306.7110

Jor dá nia jor dá ni ai di nár JOD 1.0904

Kaj mán-szi ge tek kaj mán dol lár KYD 1.2642

Kam bo dzsa riel KHR 6089.7200

Ka me run CFA frank XAF 655.9570

Ka ná ri-szi ge tek euro EUR 1.0000

Ka tar ka ta ri riál QAR 5.6063

Ka zahsz tán ten ge KZT 185.7300
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Or szág Pénz nem ISO 1 euro=

Ke nya ke nyai schil ling KES 97.2011

Kir giz Köz tár sa ság szom KGS 56.1932

Ki ri ba ti auszt rál dol lár AUD 1.7209

Ko lum bia ko lum bi ai peso COP 2811.0400

Kon gó CFA frank XAF 655.9570

Kon gói Köz tár sa ság kon gói frank CDF 850.9910

Kö zép-af ri kai Köz tár sa ság CFA frank XAF 655.9570

Kuba ku bai peso CUP 1.5417

La osz új kip LAK 13479.1000

Le sot ho loti LSL 12.6605

Li ba non li ba no ni font LBP 2330.9800

Li bé ria li bé ri ai dol lár LRD 93.5812

Li ech tens te in sváj ci frank CHF 1.5583

Lí bia lí bi ai di nár LYD 1.8655

Ma da gasz kár ari a ry MGA 2606.9300

Ma de i ra euro EUR 1.0000

Ma kaó pa ta ca MOP 12.3500

Ma ce dó nia di nár MKD 60.1167

Ma laj zia ring git MYR 4.8994

Ma la wi ma la wi kwa cha MWK 216.5670

Mal dív-szi ge tek rú fia MVR 19.7331

Mali CFA frank XOF 655.9570

Ma rok kó dir ham MAD 11.4421

Mar ti ni que euro EUR 1.0000

Ma u ri ti us ma u ri ti u si rú pia MUR 40.3913

Ma u ri tá nia ou gu i ya MRO 381.7750

Mál ta euro EUR 1.0000

Mol dá via mol dáv lej MDL 16.0332

Mo na co euro EUR 1.0000

Mon gó lia tug rik MNT 1805.58

Mont ser rat ke let-ka ri bi dol lár XCD 4.1625

Mo zam bik új me ti cal MZN 36.7310

My an mar kyat MMK 9.9363

Na mí bia na mí bi ai dol lár NAD 12.6605

Na u ru auszt rál dol lár AUD 1.7209

Ne pál ne pá li rú pia NPR 99.7140

Ni ger CFA frank XOF 655.9570

Ni gé ria na i ra NGN 179.7800

Ni ca ra gua cor do ba NIO 29.4542

Omán omá ni riál OMR 0.5933

Ör mény or szág dram AMD 475.614

Pa kisz tán rú pia PKR 96.8234

Pa na ma bal boa PAB 1.5417

Pá pua Új-Gu i nea kina PGK 4.2327

Pa ra gu ay gu a ra ni PYG 7022.2200
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Or szág Pénz nem ISO 1 euro=

Peru új sol PEN 4.3052

Pit ca irn-szi get új-zé lan di dol lár NZD 1.9567

Pu er to Rico USA dol lár USD 1.5417

Ré un ion euro EUR 1.0000

Ru an da ru an dai frank RWF 839.0050

Sa int Chris top her ke let-ka ri bi dol lár XCD 4.1625

Sa int Lu cia ke let-ka ri bi dol lár XCD 4.1625

Sa int Pi er re és Mi qu e lon-szi get euro EUR 1.0000

Sa int Vin cent szi get ke let-ka ri bi dol lár XCD 4.1625

Sa la mon-szi ge tek sa la mon-szi ge te ki dol lár SBD 11.7831

Sa moa-szi ge tek tala WST 3.8444

San Ma ri no euro EUR 1.0000

Sao Tomé és Prín ci pe dob ra STD 22323.80

Se y chel le-szi ge tek se y chel le-i rú pia SCR 12.3560

Si er ra Le o ne le o ne SLL 4580.1800

Spa nyol ki kö tõk Észak Af ri ká ban euro EUR 1.0000

Sri-Lan ka sri-lan ka-i rú pia LKR 165.9200

Su ri nam su ri na mi dol lár SRD 4.2319

Sza úd-Ará bia sza ú di riál SAR 5.7813

Sze ne gál CFA frank XOF 655.9570

Szent Ilo na-szi get Szent Ilo na-i font SHP 0.7778

Szin ga púr szin ga pú ri dol lár SGD 2.1419

Szí ria szí ri ai font SYP 78.7809

Szo má lia szo má li ai schil ling SOS 2155.3000

Szu dán szu dá ni font SDD 3.1223

Szvá zi föld li lan ge ni SZL 12.6605

Taj van taj va ni dol lár TWD 47.2978

Tan zá nia tan zá ni ai schil ling TZS 1842.2700

Tá dzsi kisz tán tá dzsik szo mo ni TJS 5.4064

Tha i föld baht THB 48.2768

Togo CFA frank XOF 655.9570

Ton ga-szi ge tek pa an ga TOP 2.7636

Tri ni dad és To ba go tri ni dad és to ba gói dol lár TTD 9.7056

Tu né zia tu né zi ai di nár TND 1.7953

Turks- és Ca i cos-szi ge tek USA dol lár USD 1.5417

Tu va lu auszt rál dol lár AUD 1.7209

Türk mén ma nat TMM 9635.6300

Ugan da ugan dai új schil ling UGX 2597.6800

Uru gu ay uru gu ay-i peso UYU 31.6810

Üz be gisz tán üz bég szom UZS 2003.3400

Va nu a tu vatu VUV 150.5350

Va ti kán euro EUR 1.0000

Ve ne zu e la bo li vár VEF 3.3104

Vi et nam dong VND 24412.0000

Zam bia kwa cha ZMK 5580.7700
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Or szág Pénz nem ISO 1 euro=

Zim bab we zim bab we-i dol lár ZWD 46249.5000

Zöld-fo ki-szi ge tek zöld-fo ki es cu do CVE 114.8570

Ma gyar Nem ze ti Bank
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A Magyar Reprográfiai Szövetség 
k ö z l e m é n y e

a fénymásolással vagy más hasonló módon
reprográfiára szolgáló eszközökkel történõ

többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

A Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség a szer zõi jog ról  szóló 
1999. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szjt.) 21.  §
(1), (2), (3), (4) be kez dé se, va la mint 22.  § (1) és (2) be kez -
dé se alap ján, re pro grá fi á val sok szo ro sí tott szer zõi mû vek
ma gán cé lú má so lá sá ra te kin tet tel az aláb bi dí ja kat ál la pít -
ja meg.

I. Fejezet

A re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek kö ré nek meg ha tá -
ro zá sá ról  szóló 158/2000. (IX. 13.) Korm. ren de let mel -
lék le té ben (a továb biak ban: Ren de let) fel so rolt reprográ -
fiára szol gá ló ké szü lék gyár tá sa, il let ve be ho za ta la után
ké szü lé ken ként járó dí jat az aláb bi sze mély a kö vet ke zõ
ha tár idõn be lül kö te les meg fi zet ni:

– a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék bel föl di gyár tá sa
ese tén a ké szü lék gyár tó ja, a for ga lom ba ho za tal tól vagy
– ha ez a ko ráb bi – a for ga lom ba ho za ta li cél lal tör té nõ
rak tá ron tar tás meg kez dé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül,

– a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék kül föl di gyár tá sa
ese tén a jog sza bály sze rint vám fi ze tés re kö te le zett sze -
mély, a vám ke ze lés be fe je zé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül,

– a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék kül föl di gyár tá sa
ese tén, ha a be ho za tal nem jár vám fi ze té si kö te le zett ség -
gel: a ké szü lé ket bel föl dön elõ ször for ga lom ba hozó sze -
mély (vele egye tem le ge sen az or szág ba be ho zó sze mély),
a for ga lom ba ho za tal tól vagy – ha ez a ko ráb bi – a for ga -
lom ba ho za ta li cél lal tör té nõ rak tá ron tar tás meg kez dé sé -
tõl szá mí tott 8 na pon be lül.

1. Fény má so ló és egyéb má so ló be ren de zé sek be ho za -
ta la vagy bel föl di gyár tá sa ese tén

Ké szü lék má so lá si se bes sé ge Fo rint

Per cen ként 9 má so la tig 3 400

10–14 má so lat per cen ként 6 800

15–20 má so lat per cen ként 15 300

21–29 má so lat per cen ként 22 100

Ké szü lék má so lá si se bes sé ge Fo rint

30–49 má so lat per cen ként 50 000

50 és azt meg ha la dó má so lat per cen ként 88 500

Lap ada go ló nél kü li nagy for má tu mú (te -
ker cses) fény má so ló gé pek ese tén

51 000

Sok szo ro sí tó, gyors má so ló gé pek ese tén 90 700

2. Nyom ta tó be ren de zé sek be ho za ta la vagy bel föl di
gyár tá sa ese tén

Ké szü lék má so lá si/nyom ta tá si se bes sé ge Fo rint

1–19 nyo mat per cen ként 400

20–34 nyo mat per cen ként 1 300

35–49 nyo mat per cen ként 5 200

50 és azt meg ha la dó nyo mat per cen ként 20 000

3. Össze tett gé pek (mul ti funk ci ós be ren de zé sek) be ho -
za ta la vagy bel föl di gyár tá sa ese tén

Amennyi ben a be ren de zés má so lá si funk ci ó ja sík ágyas
el ven mû kö dik, a re pro grá fi ai dí ja kat az I. fe je zet 1. pont ja
sze rint, amennyi ben a be ren de zés má so lá si funk ci ó ja nem
sík ágyas el ven mû kö dik, az I. fe je zet 2. pont ja sze rint kell
meg fi zet ni. Mul ti funk ci o ná lis ké szü lé kek ese tén a má so -
lá si se bes ség meg ál la pí tá sá hoz a má so lá si üzem mód jel -
lem zõ ada tai al kal ma zan dók.

4. A fi ze ten dõ jog díj fel sõ ha tá ra

Az 1., 2. és 3. pont ban fel so rolt ké szü lé kek
a) be ho za ta la ese tén, ha a je len Jog díj köz le mény sze -

rint fi ze ten dõ jog díj meg ha lad ja a ké szü lék be szer zé si árá -
nak 2%-át,

b) bel föl di gyár tá sa ese tén, ha a je len Jog díj köz le mény
sze rint fi ze ten dõ jog díj meg ha lad ja a ké szü lék gyár tói ki -
bo csá tá si árá nak 2%-át,
a fi ze ten dõ jog díj a ké szü lék be szer zé si árá nak, il let ve
gyár tói ki bo csá tá si árá nak 2%-a.

II. Fejezet

A Ren de let ben fel so rolt, re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü -
lé ket el len ér ték fe jé ben üze mel te tõ sze mély az aláb bi dí jat
kö te les meg fi zet ni ké szü lé ken ként és ha von ta.



1. Fény má so ló, nyom ta tó üz le tek ben (ún. copy, il let ve
print sho pok ban) vagy más vál lal ko zá sok ál tal há rom
vagy en nél több re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék el len ér ték 
fe jé ben tör té nõ üze mel te té se ese tén, il let ve csak egy vagy
két ké szü lék üze mel te té se ese tén, amennyi ben az üz let
vagy vál lal ko zás fõ te vé keny sé gi köre a má so lás, az üze -
mel te tõ nek az aláb bi dí jat kell meg fi zet nie ké szü lé ken ként 
és ha von ta:

Ké szü lék má so lá si/nyom ta -
tá si se bes sé ge

Bu da pes ten Vá ro sok ban
Egyéb

te le pü lé se ken

1–12 má so lat per cen -
ként

4 500 3 600 2 700

13–50 má so lat per -
cen ként

9 000 7 200 5 500

Több mint 50 má so-
lat per cen ként

11 000 9 000 7 200

2. Kis ke res ke del mi üz le tek ben vagy más vál lal ko zá sok
ál tal egy vagy két re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék el len ér -
ték fe jé ben tör té nõ üze mel te té se ese tén, amennyi ben az
üz let vagy vál lal ko zás fõ te vé keny sé gi köre nem a má so -
lás, az üze mel te tõ nek az aláb bi dí jat kell meg fi zet nie
 készülékenként és ha von ta:

Ké szü lék má so lá si/nyom ta -
tá si se bes sé ge

Bu da pes ten Vá ro sok ban
Egyéb

te le pü lé se ken

1–12 má so lat per cen -
ként

3 300 2 400 1 300

13–50 má so lat per -
cen ként

6 600 4 900 3 300

Több mint 50 má so-
lat per cen ként

8 200 6 600 4 900

3. Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben (be le ért ve va la -
mennyi szer ve ze ti egy sé gét pél dá ul in té ze te it, rész le ge it,
könyv tá ra it és kol lé gi u ma it) re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü -
lék el len ér ték fe jé ben tör té nõ üze mel te té se ese tén az üze -
mel te tõ nek az aláb bi dí jat kell meg fi zet nie ké szü lé ken ként 
és ha von ta:

6300

4. Nyil vá nos könyv tá rak ban, köz ok ta tá si és köz mû ve lõ -
dé si in téz mé nyek ben (pél dá ul kö zép és ál ta lá nos is ko lák -
ban, ezek di ák ott ho na i ban, mû ve lõ dé si há zak ban) re pro -
grá fi á ra szol gá ló ké szü lék el len ér ték fe jé ben tör té nõ üze -
mel te té se ese tén az üze mel te tõ nek az aláb bi dí jat kell meg -
fi zet nie ké szü lé ken ként és ha von ta:

Bu da pes ten Vá ro sok ban Egyéb te le pü lé se ken

3300 2400 1700

5. Egyéb in téz mé nyek ben, a nyil vá nos ság szá má ra hoz -
zá fér he tõ he lyen (pél dá ul vas út ál lo má so kon, re pü lõ té ren,
pos tán, pol gár mes te ri hi va ta lok ban, ügy fél szol gá la ti iro -

dák ban, bí ró sá go kon) re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék el -
len ér ték fe jé ben tör té nõ üze mel te té se ese tén az üze mel te -
tõ nek az aláb bi dí jat kell meg fi zet nie ké szü lé ken ként és
ha von ta:

Bu da pes ten Vá ro sok ban Egyéb te le pü lé se ken

2700 2000 1200

6. Lap ada go ló nél kü li nagy for má tu mú (te ker cses)
fény má so ló gé pek el len ér ték fe jé ben tör té nõ üze mel te té se
ese tén az adott üze mel te tõi ka te gó ri á hoz és te le pü lés tí pus -
hoz tar to zó leg ala cso nyabb dí jat kell meg fi zet ni.

III. Fejezet

A díjszabás alkalmazásával kapcsolatos fogalmak
és rendelkezések

1. A re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek (be le ért ve a szí -
nes má so lat és nyo mat ké szí té sé re al kal mas be ren de zé se -
ket is) má so lá si és nyom ta tá si se bes sé gé nek meg ál la pí tá -
sá nál az A4-es for má tum ra, nor mál pa pír ra, nor mál üzem -
mód ra és a fe ke te-fe hér (egy szí nû) má so la tok ra, il let ve
nyo ma tok ra vo nat ko zó ada to kat kell figye lembe ven ni.

2. A re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek gyár tói, il let ve
az ilyen ké szü lé kek be ho za ta lá ra te kin tet tel vám fi ze tés re
kö te le zet tek, va la mint az ilyen ké szü lé ket az or szág ba
vám fi ze té si kö te le zett ség nél kül be ho zók az Szjt. 22.  §
(1) be kez dé se alap ján min den nap tá ri hó nap 10. nap já ig,
de leg ké sõbb az Szjt. 20. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fi ze té si ha tár idõn be lül kö te le sek tá jé koz tat ni a kö zös
jog ke ze lõ szer ve ze tet

– a for ga lom ba ho zott vagy be ho zott mennyi ség rõl,
– a ké szü lék faj tá já ról,
– má so lá si se bes sé gé rõl,
– és a 2%-os jog díj mér ték al kal ma zá sá hoz a ké szü lék

gyár tói ki bo csá tá si, il let ve be szer zé si árá ról.
A ké szü lék be szer zé si árán kül föl dön gyár tott ké szü lék

ese té ben az im por tõr ne vé re  szóló szám lá val iga zolt be -
szer zé si ár ér ten dõ, füg get le nül at tól, hogy a ké szü lék
vám fi ze té si kö te le zett ség alá tar to zik-e.

3. A Jog díj táb lá zat I. fe je ze té nek al kal ma zá sa szem -
pont já ból gyár tó nak mi nõ sül az is, aki a re pro grá fi á ra szol -
gá ló ké szü lé ket al kat ré szek bõl ál lít ja össze.

4. Az I. fe je zet 4. pont já ban fog lal tak al kal ma zá sá nak a 
fel té te le:

– Az RSZ ab ban az eset ben, ha a ké szü lék be szer zé si
árá nak 2%-a alap ján szá mí tott díj ala cso nyabb, mint a té te -
les jog díj, a 2%-os ala cso nyabb dí jat al kal maz za.

– A 2%-os fel sõ ha tár al kal ma zá sá hoz a gyár tót, il let ve
az im por tõrt ter he li a ké szü lék gyár tói ki bo csá tá si, il let ve
be szer zé si árá nak bi zo nyí tá sa. Bi zo nyí tás ra el sõ sor ban
gyár tói ki bo csá tá si ár ese tén a gyár tó ál tal ki bo csá tott, be -
szer zé si ár ese tén az im por tõr ne vé re  szóló, az adat la pon
be je len tett re pro grá fi ai esz kö zök té te les azo no sí tá sá ra al -
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kal mas, a ké szü lék tí pu sát és egy ség árát fel tün te tõ, az adó- 
és szám vi te li jog sza bá lyok ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ szám la má so la tok al kal ma sak.

– A 2%-os fel sõ ha tár al kal ma zá sa ér de ké ben az im por -
tõr az Szjt. 22.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat szol -
gál ta tás kö ré ben az adat la pon fel tün te ti a ké szü lék be szer -
zé si árát. A be szer zé si ár fo rint ban tör té nõ fel tün te té sé hez
az át szá mí tás a be szer zés nap ján ér vé nyes MNB kö zé pár -
fo lya ma sze rint tör té nik.

5. Az Szjt. 22.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a reprográ -
fiai díj fi ze tés re kö te le zet tek tá jé koz ta tá si, adat szol gál ta tá -
si és fel vi lá go sí tá si kö te le zett sé gük – akár rész le ges – el -
mu lasz tá sa ese tén az egyéb ként járó dí ja zá son fe lül, a kö -
zös jog ke ze lõ szer ve zet több let költ sé ge i nek fe de zé sé re,
költ ség áta lányt kö te le sek fi zet ni, mely nek össze ge a fi ze -
ten dõ díj össze gé vel azo nos. Amennyi ben a jog díj fi ze tés re 
kö te le zet tek a jog díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gük tel je sí té sét – akár rész le ge sen –
el mu laszt ják, a Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség az Szjt.
22.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye -
ket ér vé nye sít he ti.

6. Amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te le zet tek a jog díj
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé gük nek nem tesz nek ele get, a Ma gyar Re pro grá fi ai Szö -
vet ség a jog díj alap ját a hely szí ni adat ké rés al kal má val is -
mert té vált vagy az egyéb ren del ke zés re álló ada tok alap -
ján ál la pít ja meg. A Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség a
2%-os fel sõ ha tár al kal ma zá sa ese tén jo go sult arra, hogy
az Szjt. 22.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott to váb bi
adat ké rés ke re té ben egy-egy idõ szak ra vo nat ko zó, a be -
szer zé si árat iga zo ló szám lá kat – leg alább 10 mun ka na pos
ha tár idõ ben – az im por tõr tõl be kér jen, il let ve az RSZ ki vé -
te le sen jo go sult arra, hogy az im por tõr rel egyez te tett mó -
don a be szer zé si árat iga zo ló ere de ti bi zony la tok ba be te -
kint sen.

7. A II. fe je zet te kin te té ben, üze mel te tõ nek azt kell te -
kin te ni, akit a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek kel tör té -
nõ má so lás és nyom ta tás után bár mi lyen cí men és for má -
ban sze dett el len ér ték meg il let. El len ér ték fe jé ben tör té nõ
má so lás nak és nyom ta tás nak mi nõ sül a pénz ér mé vel vagy
kár tyá val mû köd tet he tõ má so ló és nyom ta tó be ren de zé sek 
üze mel te té se is, va la mint a má so lás hoz vagy nyom ta tás -
hoz fel hasz nált pa pír, vagy más szol gál ta tás igény be vé te le 
el len ér té ké nek meg fi zet te té se.

8. A Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség az üze mel te tõi
kör ben a jog díj el szá mo lás alap ját ké pe zõ ada to kat, va la -
mint a má so lás mód ját és mér té két az adat szol gál ta tás
eset le ges hi á nyos sá ga i nak bi zo nyít ha tó sá ga ér de ké ben a
hely szí nen el len õriz he ti.

9. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek könyv tá ra i ra a kul tu rá -
lis ja vak vé del mé rõl és a mu ze á lis in téz mé nyek rõl a nyil -
vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló
1997. évi CXL. tör vény ben fog lalt be so ro lás tól füg get le -
nül a II. fe je zet 3. pont ja al kal ma zan dó.

10. Az üze mel te tõk a dí ja kat ne gyed éves idõ sza kok ra,
leg ké sõbb a tárgy ne gyed év utol só hó nap já nak 15. nap já ig

kö te le sek meg fi zet ni. A dí jak an nak a hó nap nak az ele jé tõl 
ese dé ke sek, amely ben a re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lék
mû köd te té se meg kez dõ dött.

11. A re pro grá fi á ra szol gá ló ké szü lé kek üze mel te tõi
kö te le sek a ké szü lé kek üzem be ál lí tá sát, vagy a már be je -
len tett üze mel te tés meg vál toz ta tá sát a Ma gyar Repro -
gráfiai Szö vet ség nek leg ké sõbb a vál to zást kö ve tõ 8 na -
pon be lül be je len te ni.

12. A Ma gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség a jog díj köz le -
mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott té te les
díj fi ze tés he lyett, áta lány szer zõ dést is köt het a repro -
gráfiára szol gá ló ké szü lé kek gyár tó i val, az ilyen ké szü lé -
kek be ho za ta la után vám fi ze tés re kö te le zett sze mé lyek kel, 
az ilyen ké szü lé ket bel föl dön elõ ször for ga lom ba hozó,
 illetve az or szág ba be ho zó sze mé lyek kel, és a ké szü lé ket
el len ér ték fe jé ben üze mel te tõk kel, (to váb bi ak ban díj fi ze -
tés re kö te le zet tek) vagy azok je len tõs ré szét meg fe le lõ
mér ték ben kép vi se lõ ér dek-kép vi se le ti szer vek kel. Áta -
lány dí jas szer zõ dés csak ak kor köt he tõ, ha

– a díj fi ze tés re kö te le zett nek a Ma gyar Re pro grá fi ai
Szö vet ség gel szem ben jog díj tar to zá sa nincs, és adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gé nek ele get tett,

– az áta lány dí jas szer zõ dés meg kö té sét a re pro grá fi á ra
szol gá ló ké szü lé kek el he lye zé sé nek és üze mel te té sé nek
sa já tos kö rül mé nyei, vagy a díj fi ze tés re kö te le zet tek ál tal
fi ze ten dõ jog díj je len tõs mér té ke, vagy a díj fi ze tés re kö te -
le zet tek nagy ré szé nek azo nos or szá gos ér dek-kép vi se le ti
szerv ben való ön kén tes tag sá ga és az ér dek-kép vi se le ti
szerv áta lány dí jas szer zõ dés kö té sé re irá nyu ló jog sza bály- 
és alap sza bály sze rû fel ha tal ma zá sa ezt le he tõ vé, és in do -
kolt tá te szi,

– az áta lány dí jas szer zõ dé sek meg kö té se so rán a Ma -
gyar Re pro grá fi ai Szö vet ség az áta lány dí jas szer zõ dé sek -
kel érin tett díj fi ze tés re kö te le zet tek kö zött in do ko lat lan
meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azaz azo nos fel té te -
lek mel lett, azo nos ked vez mé nye ket biz to sít,

– or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ak kor
köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az ér dek-kép vi se le ti szerv a
tag jai (az érin tett díj fi ze tés re kö te le zet tek) jog díj fi ze té sé -
ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy a jog díj fi ze té si
kö te le zett sé get egész ben vagy rész ben át vál lal ja.

13. Az I. fe je zet 1–4. és a II. fe je zet 1–6. pont já ban
meg ha tá ro zott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal -
mi adót. A meg ál la pí tott jog dí jat a min den kor ha tá lyos
áfa tör vény sze rin ti ál ta lá nos for gal mi adó ter he li.

IV. Fejezet

A fen ti jog díj köz le mény 2008. ja nu ár 1-tõl 2008. de -
cem ber 31-ig ér vé nyes.

RSZ
Magyar Reprográfiai Szövetség
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***

A jog díj köz le ményt az Szjt. 90.  §-ának (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom.*

Bu da pest, 2008. feb ru ár 29.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
kul tu rá lis és ok ta tá si mi nisz ter

* Az Szjt. 90.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a jog dí ja kat és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it tar tal ma zó díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást köve -
tõen a Ma gyar Köz löny ben sa ját ne vé ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Ma gyar Köz löny ben
ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni  akkor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben le járt.

2902 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/55. szám

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 adónál
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.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

08.1002 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.



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 adónál
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.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

08.1002 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.



I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

Bu da örs 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 . . . . . . . . . . . 1898

A Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ja pá -
lyá za tot hir det a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal
Deb re ce ni Be fo ga dó Ál lo más igaz ga tói mun ka kö ré nek
be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1898

A Len ti Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa pá lyá za tot hir det
 Munkaszervezetének a Len ti Kis tér sé gi Iro da igaz ga tói
ál lá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1899

Nagy tar csa Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la épí tés ügyi igaz -
ga tá si fel ada tok el lá tá sá ra ügy in té zõt ke res . . . . . . . . . . 1900

Csen gõd köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det ügy irat ke ze lõ
mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900

Tap sony–Nagy sza ká csi Ön kor mány za tok kör jegy zõ je pá -
lyá za tot hir det adó ügyi elõ adó mun ka kör be töl té sé re. . . 1901

Ki sig mánd–Csép köz sé gek kör jegy zõ je pá lyá za tot hir det
gaz dál ko dá si elõ adó mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . 1901

A Rác ke vei Kör ze ti Föld hi va tal ve ze tõ je pá lyá za tot hir det
me zõ gaz dá szi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . 1902

A Rác ke vei Kör ze ti Föld hi va tal ve ze tõ je pá lyá za tot hir det
 ingatlan-nyilvántartási ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re 1902

Ala pí tó ok ira tok módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903

II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás

Ál la mi tu laj don bér be adá sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906

Az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la tai . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907

Hi va ta los köz le mé nyek

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um tájékoztatója. . . . . . . . . 1909

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um közleményei . . . . . 1931

Hi va ta li bé lyeg zõ érvénytelenítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki 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 20–26.) 1942

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 36. szá má nak (2008. már ci us 26.)
tar ta lom jegy zé ké rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1946

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 37. szá má nak (2008. már ci us 28.)
tar ta lom jegy zé ké rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 38. szá má nak (2008. már ci us 31.)
tar ta lom jegy zé ké rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1955

A Cég köz löny 13. szá má ban (2008. már ci us 27.) meg je lent
fel szá mo lá si el já rá sok meg in dí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . 1960

Cég hir det mé nyek

Fel hí vás va gyon ér té ke sí té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011

Ke res ke del mi kép vi se le tek megszûnése. . . . . . . . . . . . . . . 2023

Bé lyeg zõ érvénytelenítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Budaörs Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

A pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 5 éves szakmai tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítést vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítést, valamint a közigazgatási szakvizsga
letételét igazoló okiratok másolatát,

– az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-
mai, vezetési elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A képviselõ-testület a kinevezésben a közszolgálati jog-

viszony létesítésekor 6 hónapig terjedõ próbaidõt köt ki.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény elõírásai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny
7. számában való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítani.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Budaörs Város Önkormányzatának jegy-

zõjéhez kell benyújtani. Cím: 2040 Budaörs, Szabadság
út 134. A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi pá-
lyázat”.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
fõigazgatója

pályázatot hirdet
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Debreceni Befogadó Állomás
igazgatói munkakörének betöltésére
Pályázati azonosító: 1131/24/2008.

Ellátandó feladatok:
Megszervezi:
– a befogadóállomás folyamatos és zavartalan mûkö-

dését,
– a befogadóállomáson elhelyezett külföldi menedék-

kérõk elhelyezésével, ellátásával, tájékoztatásával, nyil-
vántartásával kapcsolatos teendõk ellátását.

További feladatai:
– a befogadóállomás mint önálló költségvetési szerv ál-

lamháztartáson belüli gazdálkodásának biztosítása és gaz-
dálkodási egyensúlyának fenntartása,

– munkáltatói jogkör gyakorlása 25 közalkalmazott
felett.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közgazdasági szakterületen, jogi egyetemen vagy

igazgatásszervezõ szakon, illetve rendvédelmi felsõokta-
tásban szerzett végzettség,

– legalább ötéves, rendvédelmi igazgatásban, illetve
külföldiek ellátása, szociális gondoskodása területén szer-
zett szakmai és/vagy vezetõi gyakorlat.

A munkakör betöltésének feltételei:
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– „B” kategóriás vezetõi engedély,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a kinevezést

megelõzõen,
– „B” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.
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Elõnyt jelent:
– rendvédelmi igazgatásban, vagy magyar ellátórend-

szer területén vezetésben szerzett gyakorlat (esetleg refe-
rencia),

– angol vagy orosz nyelvbõl legalább középfokú
nyelvvizsga, illetve több idegen nyelv napi kommuniká-
cióra alkalmas ismerete,

– államigazgatásban vagy a szociális ellátórendszer-
ben, illetve más kultúrákból származókkal kapcsolatban
szerzett munkatapasztalat.

A pályázathoz benyújtandó okiratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a befogadóállomás vezetésére vonatkozó szakmai el-

képzelések,
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket, nyelvvizsgát

igazoló okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány.

Bérezés és egyéb juttatások megállapítása a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a Kollektív szerzõdés szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. április 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 30.
A munkakör betöltésének idõpontja: a pályázat elbírálá-

sát követõen (a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat
eredményétõl függõen) azonnal.

A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi
elérhetõségen kérhetnek:

– szakmai kérdésekben: dr. Rakaczki Renáta, illetve
dr. Weinbrenner Ágnes, tel.: 06 (1) 463-9170,

– pályázati eljárással kapcsolatban: dr. Pápics Edit,
tel.: 06 (1) 463-9272.

A pályázatokat az azonosító feltüntetésével postai úton
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Humánpoliti-
kai osztály, 1903 Budapest, Pf. 314, vagy a 1117 Buda-
pest, Budafoki út 60. címre személyesen kell eljuttatni.

A Lenti Kistérség Többcélú Társulása
pályázatot hirdet

Munkaszervezetének a Lenti Kistérségi Iroda
igazgatói állására

A pályázatot meghirdetõ szerv: Lenti Kistérség Több-
célú Társulás Társulási Tanácsa.

A pályázat benyújtásának címe: 8960 Lenti, Deák út 4.

Betöltendõ munkakör: Lenti Kistérségi Iroda igazgatója.
Megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás kezdõ napja: 2008. május 1.

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– minimum OKJ (33 4641 01) számítógép-kezelõ szak-

képesítés,
– minimum OKJ (52 3435 10) közbeszerzési referens

szakképesítés,
– „B” kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi,
– minimum 2 éves vezetõi gyakorlat,
– 2004. január 1-jétõl a területfejlesztés területén szer-

zett munkatapasztalat, és projektmenedzseri munkata-
pasztalatok (legalább 1 hazai vagy EU-s pályázatban pro-
jektmenedzser),

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a Lenti kistérség ismerete,
– idegen nyelv ismerete.

Csatolandó iratok:
– iskolai végzettséget, illetve az egyéb képesítést iga-

zoló okiratok hiteles másolata(i),
– igazolások a területfejlesztési és projektmenedzseri

munkatapasztalatokról,
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyít-

vány, a bizonyítvány bemutatásának határideje sikeres pá-
lyázónál: 2008. április 28.,

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevõ
személyek megismerhetik.

Bérezés: megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának

– határideje:

2008. április 18. 10 óra,

– a pályázatokat a Lenti Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács elnöke részére címezve (8960 Lenti,
Deák út 4.) lehet benyújtani személyesen vagy postai úton,

– a lezárt borítékra rá kell írni: „Lenti Kistérségi Iroda
igazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje:
– a pályázat benyújtására elõírt határidõt követõ elsõ

társulási tanácsülés.
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Egyéb megjegyzés:
– a pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól

számított 3 napon belül írásban kapnak értesítést.

Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala
építésügyi igazgatási feladatok ellátására

ügyintézõt keres

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– számítástechnikai felhasználói szintû ismeretek,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet által elõírt, a feladatkörökhöz meg-
határozott szakirányú (alapképzésben szerezhetõ) iskolai
végzettség és szakképzettség.

Ellátandó feladatok: I. fokú építéshatósági ügyintézés.
Bérezés az 1992. évi XXIII. törvény 42. §-a alapján.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok

másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot zárt borítékban Nagytarcsa Község Önkor-

mányzat jegyzõjéhez kell benyújtani.

Benyújtási határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl (2008. március 17.) számított 30 napon
belül.

Elbírálási határidõ: a benyújtási határidõt követõ 30 na-
pon belül.

A pályázatok munkáltatói jogkörben kerülnek elbírálás-
ra azok közül a pályázatok közül, melyek a pályázati eljá-
rásnak maradéktalanul megfelelnek. A képesítési elõírá-
sok alól felmentés nem adható.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Érdeklõdni lehet telefonon vagy személyesen Vad
Istvánné jegyzõnél, 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4., tel.:
(28) 450-204.

Csengõd község jegyzõje
pályázatot hirdet

ügyiratkezelõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– közgazdasági szakképzettség vagy más középiskolai

végzettség esetén iratkezelõ, ügyvitelszervezõ, számítás-
technikai szakképesítés, ügyviteli, társadalombiztosítási,
pénzügyi, munkaügyi, vámügyi ügyintézõi, személyügyi,
informatikai, számítástechnikai szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási és ügyirat-kezelési területen szerzett

gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a jogszabályoknak és a belsõ szabályzatokban és uta-

sításokban foglaltaknak megfelelõen a polgármesteri hiva-
tal ügyirat-kezelési feladatainak (iktatás, postázás, iratren-
dezés) ellátása.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képesítéseket igazoló okmá-

nyok másolatát,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
Csengõd Község Polgármesteri Hivatala belsõ szabályza-
tai alapján történik.

A munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal, Csengõd,
Dózsa Gy. u. 35.

A pályázati anyagokat

2008. április 15-ig

Csengõd község jegyzõjének (6222 Csengõd, Dózsa Gy.
u. 35.) kérjük megküldeni.

A pályázatok elbírálására 2008. április 30-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információkról Rá-
dulyné dr. Petrányi Júlia jegyzõ ad felvilágosítást. Tele-
fon: 06 (78) 441-144.
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Tapsony–Nagyszakácsi Önkormányzatok körjegyzõje
pályázatot hirdet

adóügyi elõadó munkakör betöltésére

A munkakör határozatlan idõtartamra szól, hat hónap
próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 13.) Korm. rendelet 1. számú mellékle-

tében az I/16. feladatkörnél a II. besorolási osztályban elõ-
írt végzettség:

= középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-
zettség vagy

= pénzügyi-számviteli szakképesítés, középiskolai
végzettség és az OKJ szerint gazdasági elemzõ és
szakstatisztikai ügyintézõ, banki ügyintézõ,

– számítógép-kezelõi és számítástechnikai szoftver-
üzemeltetõi szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– az önkormányzatok által kezelt helyi adók program-

jának ismerete (ONKADO program),
– költségvetési mérlegképes könyvelõi végzettség,
– közigazgatási vagy önkormányzati adóhatóságnál

szerzett szakmai tapasztalat,
– gyakorlott szintû MS Windows NT/2000/XP ismeret,
– munkaügyi igazgatás területén szerzett gyakorlat.

Ellátandó feladatok:
– iparûzési adó, építményadó, gépjármûadó adóztatás-

sal kapcsolatos feladatok ellátása,
– adók és adók módjára behajtandó köztartozások be-

hajtása,
– adó és értékbizonyítványok, vagyoni igazolások ké-

szítése,
– házipénztár kezelése,
– kereskedelmi és üzletek mûködésével kapcsolatos

igazgatási feladatok ellátása,
– munkaügyi feladatok ellátása.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Az illetményre és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény, Tapsony–Nagyszakácsi Községi Önkormányzatok-

nak a köztisztviselõk juttatásaira vonatkozó rendelete vo-
natkozik.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. április 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 30.
A munkakör betölthetõ: 2008. május 1-jétõl.
A pályázatokról elõkészítõ bizottság által felállí-

tott rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat elbírá-
lását követõ 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, postai úton Tap-
sony–Nagyszakácsi Községi Önkormányzatok Körjegy-
zõsége címére történõ megküldésével – 8718 Tapsony,
Széchenyi tér 1/A – kell benyújtani. Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ munkakör
megnevezését: „Adó- és munkaügyi ügyintézõ”.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet a (85)
322-505-ös telefonszámon.

Kisigmánd–Csép községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

gazdálkodási elõadó munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
– önkormányzati gazdálkodás, könyvelõi, kontírozói

feladatok nyilvántartások vezetése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú közép- vagy felsõfokú végzettség a

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
meghatározottak figyelembevételével,

– felhasználási szintû számítógép-ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi képesítés vagy ezt kiváltó fel-

sõfokú végzettség,
– költségvetési szerveknél végzett gazdálkodási és

könyvelési gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.
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Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szabályai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 15 napon belül.

A munkakör betöltése: az elbírálást követõen azonnal,
határozatlan idõre, 3 hónap próbaidõvel.

A pályázatot Kisigmánd–Csép községek körjegyzõje
részére, 2948 Kisigmánd, Fõ u. 1. címre kell benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-

hetõ a 06 (30) 237-2973-as telefonszámon.

A Ráckevei Körzeti Földhivatal vezetõje
pályázatot hirdet

mezõgazdászi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
– földvédelmi feladatok: földvédelmi mezõgazdászi

ágazathoz tartozó ügyekben a termõföldek mennyiségi vé-
delmének ellátása, intézkedések elõkészítése, hatósági el-
lenõrzések elvégzése, az elsõfokú határozatok meghozatala,

– földminõsítési feladatok: mintatérhálózat karbantar-
tása,

– szakhatósági állásfoglalások,
– földhasználati nyilvántartás vezetése,
– határszemle-ellenõrzések, parlagfû-mentesítéssel kap-

csolatos feladatok ellátása.

Munkavégzés helye:
Körzeti Földhivatal Ráckeve
Ráckeve, Szent István tér 3.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– agrár, kertészmérnöki (szakmérnöki) karon szerzett

diploma.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok

másolatát,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– körzeti földhivatalnál szerzett gyakorlat,
– szakmérnöki végzettség,
– közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel való
rendelkezés,

– személygépkocsi-vezetõi engedély.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a Pest Megyei Földhivatal veze-
tõje által kiadott közszolgálati szabályzat alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben történõ megjelenését követõ 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

Az álláshely a döntést követõen, a Pest Megyei Föld-
hivatal vezetõje részérõl történõ engedélyezés után betölt-
hetõ.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat el-
bírálását követõen 8 napon belül írásban tájékoztatást
kapnak.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen, zárt
borítékban, a hivatalvezetõ részére címezve, Körzeti Föld-
hivatal, 2300 Ráckeve, Szent István tér 3.

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ Pokor-
nyik Jánosné fõmunkatárstól, tel.: 06 (24) 423-655.

A Ráckevei Körzeti Földhivatal vezetõje
pályázatot hirdet

ingatlan-nyilvántartási ügyintézõi munkakör
betöltésére

Ellátandó feladatok:
– az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése,
– a földhivatali eljárás során alkalmazandó jogszabá-

lyok betartásának vizsgálata, a jogszabályok értelmezésé-
ben segítségnyújtás,

– a felmerülõ jogi kérdésekben, bonyolultabb ügyek-
ben, szakmai segítségnyújtás,

– földmérési, földvédelmi ügyek intézésénél az eljárás-
jogi szabályok alkalmazásához történõ segítségnyújtás,

– hivatalvezetõi belsõ ellenõrzésben való részvétel.
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Munkavégzés helye:
Körzeti Földhivatal Ráckeve
Ráckeve, Szent István tér 3.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok

másolatát,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõk a teljes pályázati anyagba bete-
kinthetnek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– körzeti földhivatalnál szerzett gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a szakvizsga

alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítéssel való
rendelkezés,

– jogi szakvizsga.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a Pest Megyei Földhivatal veze-
tõje által kiadott közszolgálati szabályzat alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben történõ megjelenését követõ 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

Az álláshely a döntést követõen, a Pest Megyei Föld-
hivatal vezetõje részérõl történõ engedélyezés után be-
tölthetõ.

A pályázók az eredményrõl legkésõbb a pályázat el-
bírálását követõen 8 napon belül írásban tájékoztatást
kapnak.

A pályázatok benyújtása: postán vagy személyesen, zárt
borítékban, a hivatalvezetõ részére címezve, Körzeti Föld-
hivatal, 2300 Ráckeve, Szent István tér 3.

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetõ Pokor-
nyik Jánosné fõmunkatárstól, tel.: 06 (24) 423-655.

Szervezeti hírek

ALAPÍTÓ OKIRATOK MÓDOSÍTÁSA

A honvédelmi miniszter
21/2008. (HK 6.) HM

határozata
a Honvédelmi Minisztérium

Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség
alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében, az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakra – a
Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség 119/2006. (HK 23.) HM határozattal kiadott
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 9. pontjának a) és b) alpontjai helyébe az
alábbi a) és b) alpontok lépnek:

„a) a Pénzügyminisztérium elõírásai, a Tárca Védelmi
Tervezõ Rendszer (a továbbiakban: TVTR), illetve a HM
Honvéd Vezérkar fõnök által elõkészített és a tárca vezeté-
se által meghozott döntések alapján az államháztartási elõ-
írásoknak megfelelõ, a HM költségvetési fejezet személyi,
egyéb pénzügyi jellegû, egyes fejezeti kezelésû és nemzet-
közi feladatok kiadásainak tervezése, a tárca összesített és
címenkénti/alcímenkénti, valamint a tárca belsõ gazdálko-
dási rendjét meghatározó jogszabályokban, utasításokban
és egyéb rendelkezésekben elõírt bontású költségvetései-
nek és módosításainak összeállítása és jóváhagyásra tör-
ténõ elõkészítése;

b) a fejezet költségvetési elõirányzatai felhasználásának
és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében, hasz-
nálatában lévõ állami vagyon nyilvántartása (számvitel), a
felhasználás finanszírozása, a költségvetés felhasználásá-
ról az államháztartási elõirányzatoknak megfelelõ elemi és
fejezeti szintû beszámolók és mérlegjelentések elkészíté-
sének megszervezése, illetve összeállítása és jóváhagyásra
történõ elõkészítése, a Honvédelmi Minisztérium vagyon-
kezelésében, használatában lévõ állami vagyonra vonat-
kozó beszámolók, adatszolgáltatások elkészítéséhez infor-
máció szolgáltatása, bedolgozások készítése.”

2. A határozat 9. pontjának j) alpontja helyébe az alábbi
j) alpont lép:

„j) a személyi állomány szolgálati, köztisztviselõi és
közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatá-
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lya alá tartozó munkavállalók jogviszonyával összefüggõ
pénzbeni járandóságok, költségtérítések, társadalombizto-
sítási, családtámogatási és egyéb szociális juttatások elszá-
molása (számfejtése) és kifizetése (folyósítása), ügyfél-
centrikus ellátása.”

3. A határozat 9. pontjának l) alpontja helyébe az alábbi
l) alpont lép:

„l) a tárca nemzetközi szerepvállalásából fakadó felada-
tok, a válságkezelõ és békemûveletek keretében mûködõ
katonai szervezetek és egyéni beosztást betöltõk, valamint
a katonai képviseleteken NATO, EU és önálló nemzeti be-
osztást betöltõk pénzügyi biztosításának kialakítása és
mûködtetése, a nemzetközi feladatokból eredõ kiadások
(költségek) és bevételek tervezése, nyilvántartása, az
együttmûködõ szervek tájékoztatása, továbbá a Nemzeti
Támogató Rendszer keretében ellátandó pénzügyi felada-
tok szakmai felügyeletének végzése.”

4. A határozat 9. pontjának u) alpontja helyébe az alábbi
u) alpont lép:

„u) az államháztartási belsõ pénzügyi ellenõrzés kereté-
ben a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi el-
lenõrzés (FEUVE) tárcaszintû szabályozásának szakmai
elõkészítése, a fejezeti FEUVE rendszer mûködtetésének
koordinálása, annak folyamatos fejlesztése, valamint a
szabályozás tekintetében szakellenõrzés végrehajtása.”

5. A határozat 9. pontjának x) alpontja helyébe az alábbi
x) alpont lép:

„x) a tárca biztosítási ügyeinek kezelése, a központosí-
tott biztosítások megkötésében való közremûködés, és a
személyi állomány csoportos balesetbiztosításával kap-
csolatos feladatok ellátása, továbbá az alaptevékenység ki-
egészítéseként – a biztosítóval kötött szerzõdés szerint – a
HM fejezet személyi állományának és gépjármûveinek
biztosításával kapcsolatos állománykezelés.”

6. A határozat 9. pontjának cc) alpontja helyébe az aláb-
bi cc) alpont lép:

„cc) a HM KGIR mûködtetésével és fejlesztésével kap-
csolatos rendszergazda-feladatok ellátása, ideértve az üze-
meltetéshez és fejlesztéshez szükséges mûködési és felhal-
mozási elõirányzatok tervezését, felhasználását és beszá-
molását.”

7. A határozat 9. pontja az alábbi ee)–ii) alpontokkal
egészül ki:

„ee) a tárca éves „Beszerzési Terv”-ének pénzügyi fe-
lülvizsgálata, ellenjegyzése;

ff) a pénzeszközben keletkezett károk esetében a min-
denkor hatályos jogszabályokban, illetve belsõ szabályo-
zókban meghatározott összeghatárig a leírási tanúsítvány
kiállítása;

gg) a vállalkozási tevékenységet végzõ honvédelmi
szervek vállalkozási szabályzatával kapcsolatban az ellen-
jegyzési feladatok végrehajtása;

hh) a tárca képviselete az Országos Statisztikai Tanács-
ban, valamint az Államigazgatási Belsõ Pénzügyi Ellenõr-
zési Bizottság FEUVE Albizottságban;

ii) részvétel (esetenként a HM tárca egészének képvise-
letében) a különbözõ makroszintû érdekegyeztetõ megbe-
széléseken, úgymint az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
(OÉT) ülésein, az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ
Tanács (OKÉT) plenáris és szakértõi tárgyalásain, vala-
mint a tárca képviselete a Közalkalmazottak Országos
Munkaügyi Tanácsának (KOMT) kormányzati oldalán.”

8. A határozat 14. pontja helyébe az alábbi 14. pont lép:
„14. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba

vételét az R. 13. § (1)–(3) bekezdései alapján a Magyar
Államkincstár végzi.”

9. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A Szervezeti és mûködési szabályzatot a vezérigazgató
ezen határozat hatálybalépését követõ 30 napon belül mó-
dosítja, és azt jóváhagyásra felterjeszti a HM védelmi ter-
vezési és infrastrukturális szakállamtitkár részére.

10. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba*, egy-
idejûleg a határozat 9. pontjának n) alpontjában a „hon-
védség” megnevezés helyébe a „Magyar Honvédség”
megnevezés, továbbá a határozat 10. pontjának „Gazdál-
kodási jogkör:” címsora helyébe az „Intézményi gazdálko-
dási jogkör:” címsor lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. március 4.

A honvédelmi miniszter
22/2008. (HK 6.) HM

határozata
a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár

alapító okiratának módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében, az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, valamint a honvédel-
mi szervek mûködésének az államháztartás mûködési
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rendjétõl eltérõ szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.)
Korm. rendeletben foglaltakra – a Magyar Honvédség
5. Bocskai István Lövészdandár 81/2007. (HK 11.) HM
határozattal módosított, 30/2007. (HK 4.) HM határozattal
kiadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

1. A határozat 3. pontjának a „Kihelyezett szervezeti
elemei:” címsora az alábbi hatodik francia bekezdéssel
egészül ki:

„– Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
Egészségügyi Központ kihelyezett személyi állománya”

2. A határozat 8. pontja az alábbi d) alponttal egészül ki:
„d) a kihelyezett szervezeti elemek közvetlen vezetõje:

dandárparancsnok-helyettes (Hódmezõvásárhely), aki
– mint a kihelyezett szervezeti elemek állományilletékes
parancsnoka – a jogszabályokban, az állami irányítás
egyéb jogi eszközeiben és a belsõ rendelkezésekben meg-
határozott keretek között gyakorolja a neki alárendelt sze-
mélyi állománnyal kapcsolatos jogokat, teljesíti a kötele-
zettségeket.”

3. A határozat 11. pontjában a „TEÁOR ’03 Gazdasági
tevékenység” címsor és a hozzá tartozó felsorolás helyébe
az alábbi címsor és felsorolás lép:
„TEÁOR ’08 Gazdasági tevékenység

41.20 Lakó- és nem lakóépület építése
42.11 Út, autópálya építése
42.12 Vasút építése
42.13 Híd, alagút építése
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmû

építése
42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmû

építése

42.91 Vízi létesítmény építése
42.99 Egyéb m.n.s. építés
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41 Közúti áruszállítás
49.42 Költöztetés
52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás
52.22 Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás
52.24 Rakománykezelés
56.29 Egyéb vendéglátás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

üzemeltetése
77.11 Személygépjármû kölcsönzése
77.12 Gépjármûkölcsönzés (3,5 t felett)
77.32 Építõipari gép kölcsönzése
77.34 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
85.32 Szakmai középfokú oktatás
86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás”

4. A költségvetési szerv részletes szervezeti és mûködé-
si rendjét a Szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
A Szervezeti és mûködési szabályzatot a katonai szervezet
parancsnoka ezen határozat hatálybalépését követõ 60 na-
pon belül elkészíti és azt szolgálati úton felterjeszti a HM
Honvéd Vezérkar fõnökhöz.

5. Ez a határozat az aláírása napján lép hatályba.*

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozat aláírásának napja 2008. március 4.
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ÁLLAMI TULAJDON BÉRBEADÁSA

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság [KÖTI-KÖVIZIG, 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4.,
telefon: 06 (56) 501-900, fax: 06 (56) 343-801] – továbbiakban: kiíró – a 2007. évi CVI. törvény 24. §-ában foglaltak
alapján

nyilvános pályázat

keretében bérbe adja a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
vagyonkezelésében lévõ,

Sarud 095. hrsz.-on víztározóként nyilvántartott, a Tisza folyó jobb parti árvízvédelmi töltés 148+380 – 148+800
tkm-szelvényeivel határolt 420 fm hosszúságú, az árvízvédelmi töltés vízoldali töltéslábától a partélig mért, átlago-
san 15 m szélességû (6300 m2) földterületet, valamint a földterülettel határos a 88,60 mBf-nél mért 40 m szélességû
(16 800 m2) vízfelületet kishajókikötésre alkalmas kikötõ és sólyapálya üzemeltetésének céljából, a kikötõhöz kap-
csolódó, az árvízvédelmi töltés 148+225 – 148+627 szelvények közötti – zárt jet-sky pálya kialakításához szükséges
(43 500 m2) – vízfelületet, valamint a Tisza folyó jobb part mentett oldali árvízvédelmi töltés 148+610 – 148+625
tkm-szelvények között elhelyezkedõ, Sarud 026/2. hrsz.-on tározótérként nyilvántartott ingatlanból a kikötõ szociális lé-
tesítményei által elfoglalt 57 m2 nagyságú földterületet.

A bérbeadásra tervezett ingatlan bérleti díja minimum: 500 000 Ft/év + áfa.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét, székhelyét (lakóhelyét),
– az éves bérleti díj megjelölését (a telek, a felépítmény és az áfaérték külön feltüntetésével),
– az APEH 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a pályázónak lejárt köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és

egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló kötelezettsége) nincs,
– az ingatlan tervezett hasznosításának rövid ismertetését,
– 50 000 Ft ajánlati biztosíték megfizetését igazoló bizonylatot,
– a „Részletes tájékoztatóban” szereplõ, a bérlettel kapcsolatos kikötések maradéktalan elfogadásáról szóló nyilatko-

zatot.

A pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok fontossági sor-
rendben: a megajánlott bérleti díj, kikötõ üzemeltetésében szerzett tapasztalat, a hasznosításra vonatkozó elképzelések,
tervek.

A hasznosításra meghirdetett területre az elõzõ bérlõ elõbérleti joggal rendelkezik.
A bérleti szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a pályázó az elsõ éves bérleti díj megfizetését vállalja a kiírónak a

bérleti szerzõdés megkötése és az ingatlan birtokbaadása közötti idõszakban.
A kiírásban megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázó a kiíró MÁK 10045002-01712096 egyszámlájára a pályázat be-

nyújtását megelõzõen köteles befizetni, mely összeget a kiíró a nem nyertes ajánlattevõknek a pályázat elbírálását kö-
vetõ 15 munkanapon belül visszafizet. Az ajánlati biztosíték után kiíró kamatot nem fizet.

Amennyiben az ajánlattevõ ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosí-
tékot elveszti.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 30. nap.
A pályázaton való részvétel feltétele az adott ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció megvásárlása. A pályázati

dokumentáció 5000 Ft + áfa vissza nem térítendõ ellenértékért átvehetõ a pályázati felhívás közzététele napjától a pályá-
zati felhívás leadása napjáig munkanapokon a kiíró fenti címén, a IV. em. 431. irodában.

A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat egy db zárt, cégjelzés nélküli borítékban „KÖTI-KÖVIZIG Sarud” jelige
feltüntetésével, 3 példányban kell benyújtani személyesen, vagy meghatalmazott útján legkésõbb

2008. május 8. napján 15 óráig

a kiíró alábbi címen található irodájában: 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4., 434. sz. iroda (5002 Szolnok, Pf. 63).

1906 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/14. szám

II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás



A pályázati ajánlatok bontása 2008. május 9. napján 10 órakor közjegyzõ jelenlétében a kiíró hivatalos helyiségeiben
történik a fenti címen.

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 követõ 10 napon belüli, melyet a kiíró egy al-

kalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthat.
A kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésrõl írásban, a pályázati ajánlatok bontásától számított

15. napon, illetve az elbírálási határidõ esetleges meghosszabbításának lejártát követõ 15 napon belül tájékoztatja az
ajánlattevõket.

A pályázat kiírója 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.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõ lejárta

után nyújtották be,
– olyan ajánlattevõ nyújtja be, aki a kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
– az ajánlattevõ nem csatolta az APEH igazolását, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék

és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),
– az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– az nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek,
– ha a pályázó bérleti díj ajánlata a minimum összeget nem éri el.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének

2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0755)

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, 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.
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Az Önkormányzatnál a 2004–2006. években a tervezett költségvetési bevételek és kiadások összegei folyamatosan
növekedtek, de a költségvetések egyensúlya nem volt biztosított, a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fe-
dezetet a tervezett költségvetési kiadásokra. A költségvetési egyensúly a teljesített költségvetési bevételek és kiadások
adatai alapján a 2004–2006. években a költségvetés végrehajtása során biztosított volt, a gazdálkodáshoz a 2005. és a
2006. évben tervezett mûködési célú rövid lejáratú hitel felvételére nem volt szükség, a pénzügyi egyensúlyt az Önkor-
mányzat a 2004–2006. években a felújítási, beruházási feladatok évközi finanszírozásához felvett felhalmozási célú rö-
vid és hosszú lejáratú hitelek felvételével biztosította. Az igénybe vett hitelek 2004. év eleji 1199 millió Ft-os állománya
2007. elsõ félév végéig 2608 millió Ft-ra emelkedett. A kiegyensúlyozott likviditási helyzet és az egyes években elért be-
vételi többletek, valamint a feladatok ütemezéstõl eltérõ megvalósulása lehetõséget biztosított az Önkormányzat szá-
mára – a tervezettnél alacsonyabb összegû hitelek igénybevétele mellett – az átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekö-
tésével a kamatbevételek terven felüli teljesítésére.

Az Önkormányzat hét európai uniós pályázata a gazdasági programban, ágazati, szakmai és területfejlesztési koncep-
ciókban megfogalmazott fejlesztési célkitûzésekhez kapcsolódott, azonban a szabályozottság és a szervezettség terén az
Önkormányzat 2004–2006 között összességében nem készült fel eredményesen az európai uniós források igénybevéte-
lére és felhasználására. Nem határozták meg az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan a pályázatfigyelés, a pályázat-
készítés, az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés lebonyolítási feladatait, felelõseit. Nem szabályozták a pá-
lyázatfigyelés, pályázatkészítés, továbbá az európai uniós forrással támogatott fejlesztési feladat lebonyolításának ellen-
õrzési kötelezettségét, feladatait és felelõseit. Ezen feladatokat, kötelezettségeket és felelõsségeket 2007. II. félévétõl
szabályozva biztosították az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának szabályozottságát és szerve-
zettségét. Az e-közigazgatási feladatokat ellátó közigazgatási szolgáltatások rendszerét a 2., a helyi adózásnál a 3. elekt-
ronikus szolgáltatási szinten biztosították. Az Önkormányzat a közérdekû adatok közzétételére vonatkozó kötelezettsé-
gét a 2005–2007. években teljesítette.

A költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok, valamint a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a
folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok sza-
bályszerû végrehajtásában. A kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel a
gazdálkodás folyamatában, a szakmai teljesítésigazolás és az utalványok ellenjegyzése megfelelõ biztosítékot adott a
gazdálkodási feladatok megfelelõ, szabályszerû ellátására. A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabá-
lyozása a belsõ ellenõrzés végrehajtásában összességében alacsony kockázatot jelentett, a kialakított kontrollok mûkö-
désének megbízhatósága jó volt, mivel éves terv és ellenõrzési program alapján végezték az ellenõrzéseket, azonban
nem végeztek ellenõrzéseket a költségvetési elõirányzatok teljesítését illetõen, valamint az Önkormányzat többségi irá-
nyításával mûködõ gazdasági társaságoknál.

Az ÁSZ az elmúlt négy évben ellenõrizte az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel, továbbá a zárszámadási
vizsgálat keretében a kötött és a normatív támogatások felhasználását, valamint az önkormányzati fürdõk helyzetét. A ja-
vaslatok mintegy négyötöd részét hasznosították. A javaslatok eredményeként javult a költségvetés-készítés rendje, a jó-
váhagyott költségvetési elõirányzatok módosítása, nyilvántartása, valamint a költségvetési gazdálkodási és ellenõrzési
jogkörök gyakorlásának rendje, a belsõ ellenõrzési feladatok ellátása, továbbá a kötött felhasználású támogatások fel-
használásának és a normatív hozzájárulások igénylésének a szabályszerûsége.

A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a Közgyûlést az ellenõrzés
megállapításairól.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

1908 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/14. szám



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Miniszterelnöki Hivatal,

valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium tájékoztatója
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IV. rész

Összefoglaló az önkormányzatok
2007. évi költségvetési és 2006. évre vonatkozó

zárszámadási rendeleteinek
törvényességi ellenõrzési tapasztalatairól

I.

Bevezetés

Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás
szerves részét képezi. Szerkezetileg elkülönül az állami
költségvetéstõl, azonban ahhoz az állami támogatásokkal
és a költségvetési kapcsolatok révén szorosan kötõdik.
A legfontosabb keretszabályokat az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.),
valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) tartalmazza.

A költségvetés készítése és annak elfogadása szinte
egész évet átfogó, folyamatos tevékenységet igényel. An-
nak ellenére, hogy az önkormányzatok költségvetése egy
évre szól, készítése során hosszabb idõszakot kell át-
tekinteni. Ezt kellett az önkormányzatoknak az idei évi
költségvetésük elfogadásakor is szem elõtt tartani. Az ön-
kormányzatok költségvetésének megalkotását, a kiadások
és bevételek tervezését meghatározta az államháztartás
helyzete, amely valamennyi szereplõtõl – így a helyi ön-
kormányzatoktól is – feszes, takarékos gazdálkodást köve-
tel meg. Ez érzékelhetõ volt a 2007. évi költségvetés terve-
zése során.

A helyi önkormányzatok költségvetésüket és zárszám-
adásukat rendeletben állapítják meg. A közigazgatási
hivatal, mint a helyi önkormányzatok törvényességi ellen-
õrzését ellátó szerv, többek között azt vizsgálja, hogy a
helyi önkormányzatok mûködése, döntései, valamint dön-
téshozatali eljárása megfelelnek-e a jogszabályoknak.

A helyi önkormányzatok költségvetési és zárszámadási
döntéseinek törvényességi ellenõrzésére irányuló munka
megkönnyítése érdekében a közigazgatási hivatalok ren-

delkezésére bocsátottunk egy szempontrendszert, valamint
egy összesítõ táblázatot.

Az önkormányzati mûködés gazdálkodási szempontból
való átfogó ellenõrzésének célja annak értékelése volt,
hogy az önkormányzati gazdálkodás törvényességét, sza-
bályszerûségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés
végrehajtása és a zárszámadás során. A törvényességi el-
lenõrzés a költségvetési és zárszámadási rendeletek
felülvizsgálata mellett kiterjedt a rendeletalkotást meg-
elõzõ idõszakra, az elõzetes véleményeztetési-egyeztetési
eljárások vizsgálatára is, továbbá a helyi kisebbségi önkor-
mányzatok és a többcélú kistérségi társulások költségvetési
és zárszámadási határozataira.

Jelen összefoglaló a regionális közigazgatási hivatalok
által adott tájékoztatáson és adatokon, azok értelmezésén,
illetve az azokból levonható következtetéseken alapul.
A költségvetési és zárszámadási rendeleteket, illetve hatá-
rozatokat érintõ részletes adatokat külön mellékletben sze-
replõ táblázatok tartalmazzák.

A közigazgatási hivatalok ellenõrzési tapasztalataiból
megállapítható, hogy az ország valamennyi (3194) önkor-
mányzata megalkotta a költségvetési rendeletét. A helyi
önkormányzatok a költségvetésüket minden esetben rende-
letben fogadták el. Az elkészült költségvetési rendeletek
90,5 százalékát a testületek határidõben alkották meg,
s csupán a rendeletek 9,5 százalékát fogadták el február
15-ét követõen. A költségvetési rendeletek 51,3 százalé-
kával kapcsolatban tettek a közigazgatási hivatalok tör-
vényességi észrevételt, s 48,7 százalék volt azon rendeletek
aránya, amelyeket a törvényességi észrevételek nem érin-
tettek.

A helyi önkormányzatok a 2006. évre vonatkozó zár-
számadásukat nem minden esetben fogadták el, a 3194 ön-
kormányzatból 3177 önkormányzat (99,5%) alkotott zár-
számadási rendeletet. A meghozott rendeletek 92 százaléka
határidõben született, s a rendeletek 8 százalékát fogadták
el április 30-át követõen. A helyi önkormányzatok költség-
vetési rendeleteihez képest a zárszámadási rendeleteknél
kisebb arányú volt a törvénysértések száma. A törvényes-
ségi észrevétellel érintett zárszámadási rendeletek aránya
33,5 százalék, s a rendeletek 66,5 százalékában nem tettek
törvényességi észrevételt a közigazgatási hivatalok.



A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi
kisebbségi önkormányzat költségvetése elkülönítetten épül
be. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket és zár-
számadásukat határozatban állapítják meg. A 2064 helyi ki-
sebbségi önkormányzatból – melyben szerepelnek a területi
és az országos kisebbségi önkormányzatok is – 2011 helyi
kisebbségi önkormányzat (97,4%) hozott a 2007. évre költ-
ségvetési határozatot. Az elfogadott határozatok 92,6 száza-
lékát határidõben hozták meg – figyelembe véve a helyi ön-
kormányzatok számára elõírt és a helyi önkormányzat, vala-
mint a települési kisebbségi önkormányzat költségvetési
rendelettervezet megalkotására vonatkozó megállapodásá-
ban foglalt határidõ teljesítését –, a költségvetési határoza-
tok 7,4 százaléka született határidõn túl. A határozatok jel-
lemzõen megfeleltek a jogszabályi elõírásoknak, ugyanis a
költségvetési határozatok 13 százalékával kapcsolatban tet-
tek a közigazgatási hivatalok törvényességi észrevételt,
s 87 százalék volt azon határozatok aránya, amelyeket a tör-
vényességi észrevételek nem érintettek.

A helyi kisebbségi önkormányzatok nem minden esetben
fogadták el a 2006. évre vonatkozó zárszámadásukat,
ugyanis 1782 kisebbségi önkormányzat (86,9%) hozott zár-
számadási határozatot. Az elfogadott határozatok 89,8 szá-
zalékát határidõben alkották meg, s a határozatok 10,2 szá-
zalékát fogadták el határidõt követõen. A törvényességi
észrevétellel érintett zárszámadási határozatok aránya
20 százalék, s a határozatok 80 százaléka esetén nem tettek
törvényességi észrevételt a közigazgatási hivatalok.

Az egyes régiók helyi önkormányzatainak költségvetési
rendeletalkotását tekintve megállapítható, hogy költség-
vetési rendeleteket a legmagasabb arányban (98,3%)
a Nyugat-dunántúli régió önkormányzatai alkották meg
határidõben, míg a határidõn túl elfogadott rendeletek
aránya a Dél-alföldi régió önkormányzataiban volt a leg-
magasabb (21%).

A zárszámadási rendeletek határidõben történõ elfoga-
dása a Dél-alföldi és az Észak-magyarországi régió önkor-
mányzataiban volt a legmagasabb arányú (95%-os), határ-
idõn túl pedig a Közép-dunántúli régió önkormányzatai
fogadták el a legnagyobb arányban (13,4%) a zárszámadá-
sukat.

A Dél-alföldi régió kisebbségi önkormányzatainak
96,7 százaléka határidõben hozta meg a költségvetési
határozatát, a legmagasabb arányú, 13,7 százalékos határ-
idõn túli határozathozatal az Észak-alföldi régió kisebb-
ségi önkormányzatainál fordult elõ, míg a Dél-dunántúli
régió kisebbségi önkormányzatainak 7 százaléka egyálta-
lán nem alkotott költségvetési határozatot.

Az Észak-alföldi régió kisebbségi önkormányzatai hoz-
ták meg legnagyobb arányban (98%) határidõben a zár-
számadási határozatukat, és a legnagyobb arányú (28,5%)
határidõn túl hozott zárszámadási határozat a Közép-
dunántúli régióban volt.

A költségvetési és a zárszámadási rendeletek vonatko-
zásában a legtöbb törvényességi észrevételt (2776 db, il-
letve 1485 db) az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási

Hivatal tette, mely a költségvetési rendeletek 92,3 százalé-
kát, valamint a zárszámadási rendeletek 83,8 százalékát
érintette. A régión belül is kimagasló volt Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében a költségvetési és a zárszámadási
rendeletekre tett törvényességi észrevételek száma
(2130 db, illetve 1167 db); ez a megye minden önkor-
mányzatának költségvetési rendeletét, valamint a zár-
számadási rendeletek 99 százalékát érintette.

A legkevesebb törvényességi észrevételt (127 db) a
költségvetési rendeleteket illetõen a Közép-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal, míg a zárszámadási
rendeletekre vonatkozóan (1 db észrevételt) a Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal tette.

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési hatá-
rozataira szintén az Észak-alföldi Regionális Közigazgatá-
si Hivatal tette a legtöbb törvényességi észrevételt (69 db),
míg a zárszámadási határozatokra vonatkozó törvényes-
ségi észrevételek száma (135 db) a Dél-alföldi régióban
volt a legmagasabb.

A költségvetési és a zárszámadási határozatokat tekint-
ve a legkevesebb törvényességi észrevételt (8 db, illetve
22 db) a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal tette.

A nagy számban elõforduló törvénysértések elsõsorban
mulasztásban nyilvánultak meg, és jórészt nem magához a
költségvetési rendelethez, hanem az azt megelõzõ elõké-
szítõ eljáráshoz, illetve az elõterjesztéshez kapcsolódtak.
A feltárt törvénysértések leginkább az egyeztetési szabá-
lyok megszegésébõl adódtak.

Jellemzõ törvénysértés volt a költségvetés és zárszám-
adás egyes részelemeinek figyelmen kívül hagyása, a jog-
szabályszerkesztésre vonatkozó szabályok be nem tartása,
valamint a kisebbségi költségvetési határozatok késedel-
mes elkészítése és azoknak az önkormányzati költség-
vetési rendeletbe való késedelmes beépítése.

A költségvetési és zárszámadási rendeletekkel kapcso-
latos valamennyi elõírás ellenõrzését nagymértékben meg-
nehezítette az, hogy sok esetben a jegyzõkönyveket és a
szükséges dokumentumokat nem, vagy nem teljeskörûen,
és jóval határidõn túl küldték meg a közigazgatási hiva-
talok részére. Így a hivatalok ezekben az esetekben a tör-
vénysértést csak jelezni tudták, de a mulasztást már nem
lehetett minden esetben orvosolni.

A közigazgatási hivatalok – amellett, hogy a kibocsátott
szempontrendszer egyes vizsgálati szempontjai alapján
összefoglalták a költségvetés és zárszámadás készítésével
kapcsolatban felmerült tapasztalatokat – tájékoztatást ad-
tak arról is, hogy milyen egyéb törvényességi problémák
merültek fel a célellenõrzés során. Hibaként állapították
meg például, hogy a költségvetési rendelet szabályozást
tartalmaz a képviselõk tiszteletdíjára, de az nincs össz-
hangban a tiszteletdíjat szabályozó helyi rendelettel,
továbbá a költségvetési rendeletben szabályozták a polgár-
mester és az alpolgármester tiszteletdíját és költségtéríté-
sét, valamint a közalkalmazottak garantált illetményére
vonatkozó szabályokat. A költségvetési rendelet tör-
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vénysértõen tartalmazta például az önkormányzati tulaj-
donú helyiségek bérleti díját, ami ellentétes a lakástör-
vényben foglaltakkal, amely szerint ezt határozattal kell
megállapítania a testületnek.

A költségvetési rendeletek vonatkozásában megállapít-
ható tehát, hogy minden második költségvetési rendelet
jogszabálysértést tartalmaz, annak ellenére, hogy a jogsza-
bálysértések megelõzése, megszüntetése érdekében a köz-
igazgatási hivatalok elõzetesen felhívták az önkormányza-
tok figyelmét a költségvetési rendelet megalkotásával kap-
csolatos határidõkre, valamint ismertették a rendeletalko-
tási eljárás folyamatát és azt, hogy mit kell tartalmazni
a költségvetési rendeleteknek. Figyelemmel arra, hogy
országos szinten a közigazgatási hivatalok 6544 tör-
vényességi észrevételt tettek, megállapítható, hogy átlago-
san minden törvénysértõ költségvetési rendeletre 4 tör-
vényességi észrevétel jut.

A költségvetési és zárszámadási rendeletek elkészítését
segítették a közigazgatási hivatalok különbözõ rendezvé-
nyei, továbbképzései, kiadványai, a Magyar Államkincs-
tárral való jó együttmûködés, a rendeletek felülvizsgála-
tára szerkesztett szempontrendszer alkalmazása; ezt a gya-
korlatot a továbbiakban is folytatni szükséges.

Mindezek ellenére továbbra is magas a törvénysértõ
rendeletek aránya, ezért fontos, hogy összetett intézkedé-
sekkel tovább ösztönözzük a helytelen gyakorlat megvál-
toztatását, külön figyelmet fordítsunk azon településekre,
melyek visszatérõen törvénysértést követnek el. A jegyzõk
többsége például tisztában van a rendelet elfogadását meg-
elõzõ eljárás kiemelkedõ szerepével, mégsem szentelnek
neki elég figyelmet, hogy az egyeztetéseket hiánytalanul
lefolytassák és maradéktalanul dokumentálják. Vannak
olyan önkormányzatok, amelyek az elmúlt évek tör-
vényességi észrevételeinek megfelelõen kijavították a ren-
deletüket, azonban 2007-ben ugyanazt a hibás rendeletet
fogadták el, mint amire korábban a közigazgatási hivatal
észrevételt tett. Ez legtöbbször abból adódott, hogy a
jegyzõ az elõzõ évi minta alapján készítette a rendelet-
tervezetet, a szöveges részben csak a számokat javította,
azonban az egyéb rendelkezéseket nem vezette át.

Ezért fontos, hogy a közigazgatási hivatalok készítse-
nek összefoglalót, amelyben felhívják az önkormányzatok
figyelmét a hibákra, hiányosságokra, valamint arra, hogy
mely dokumentumok milyen határidõben való megküldé-
se szükséges az ellenõrzés lefolytatásához.

II.

A költségvetés elkészítésének és végrehajtásának
tapasztalatai

1. A költségvetés elõkészítése, elfogadása

1.1. A helyi önkormányzati mûködés egyik meghatá-
rozó dokumentuma a gazdasági program, mely több évre,

de legalább egy választási ciklusra nézve tartalmazza az
önkormányzat gazdálkodást érintõ fõbb fejlesztési elkép-
zeléseit, célkitûzéseit. A gazdasági program szorosan kap-
csolódik a költségvetéshez, annak zsinórmértékéül szol-
gál. A helyi önkormányzatoknak a megalakulásuktól szá-
mított fél éven belül kell megalkotniuk, vagy ez idõn belül
felül kell vizsgálniuk gazdasági programjukat.

A közigazgatási hivatalok vizsgálati tapasztalatai alap-
ján megállapítható, hogy egy régió kivételével az önkor-
mányzatok többsége határidõben elfogadta, illetve felül-
vizsgálta a gazdasági programját (a Dél-dunántúli régió-
ban ez az arány 83,2%, az Észak-alföldi régióban 80%, a
Közép-magyarországi régióban 79,7%, a Dél-alföldi régi-
óban 70,8%, a Nyugat-dunántúli régióban 70,5%, a
Közép-dunántúli régióban 60,8%). Egyedül az Észak-
magyarországi régióból jelezték azt, hogy az ellenõrzött
önkormányzatok csupán 48 százaléka tett eleget a gazda-
sági programkészítés törvényi kötelezettségének, s e régi-
óban a városi önkormányzatok 12,5 százalékának nincs el-
fogadott gazdasági programja.

A gazdasági program tartalmára nincs kötelezõ elõírás,
önkormányzati típusonként eltérõ lehet. Jellemzõ, hogy a
kisebb települések a gazdasági programokban a mûködõ-
képesség fenntartását, a pénzügyi egyensúly biztosítását
helyezték a középpontba, s csak visszafogott fejlesztési el-
képzeléseket fogalmaztak meg. Átfogó, minden részletre
kiterjedõ programot általában csak a városok és néhány
községi önkormányzat alkotott.

A gazdasági program elkészítésének szükségességére
egyes közigazgatási hivatalok még a 2006. évben, a vá-
lasztásokhoz és az azt követõ alakuló ülésekhez kapcsoló-
dóan több fórumon hívták fel az önkormányzatok fi-
gyelmét.

1.2. A helyi önkormányzatok Szervezeti és mûködési
szabályzatukban (SzMSz) rögzítik a költségvetési rendelet
megalkotására vonatkozó szabályokat. Az SzMSz-ek pél-
dául a kétfordulós tárgyalásra, az egyeztetési eljárásra,
a költségvetés elõterjesztésére és annak elfogadásának
rendjére tartalmazhatnak rendelkezéseket. A költségvetési
rendelet megalkotása során be kell tartani az önkormány-
zat SzMSz-ében foglalt elõírásokat.

A vizsgálati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy
egy régió kivételével szinte valamennyi SzMSz tartal-
mazza az önkormányzati gazdálkodás fõbb szabályait, an-
nak ellenõrzését, a költségvetési, zárszámadási rendeletal-
kotás tartalmának és tárgyalásának fõbb szabályait. A költ-
ségvetésrõl szóló rendeletek megalkotásához a legtöbb
esetben írásos elõterjesztést, kétfordulós tárgyalást írnak
elõ. Az Észak-magyarországi régióban a helyi önkor-
mányzatok költségvetési tárgyú rendeleteik megalkotásá-
ról jellemzõen nem rendelkeztek az SzMSz-ekben, az
ilyen típusú szabályozási mód fõleg a városokra jellemzõ.

Az önkormányzatok a költségvetési rendeletek megal-
kotása során figyelemmel voltak az SzMSz rendelet-
alkotási eljárást szabályozó szakaszaira. Az SzMSz elõ-
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írásainak betartása az önkormányzatok körében jellem-
zõen teljesült.

A jogszabályi elõírások be nem tartása körében egy
esetben merült fel, hogy a képviselõ-testület zárt ülésen al-
kotta meg költségvetési rendeletét. Az érintett közigazga-
tási hivatal törvényességi észrevételt tett, a rendelet nyil-
vános kihirdetésére sor került.

1.3. Az önkormányzat költségvetésének elkészítésében
fontos szerepe van a költségvetési koncepció megalkotá-
sának. A koncepció elfogadása nem rendelet formájában,
hanem határozattal történik. A testület ebben a költségve-
tés készítésének további tartalmi és eljárási feladatairól ha-
tároz.

A jegyzõ által elkészített, a következõ évre vonatkozó
költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig
terjeszti a képviselõ-testület elé. A helyi önkormányzati
képviselõ-testület tagjai általános választásának évében a
költségvetési koncepciót legkésõbb december 15-éig kell
benyújtani a képviselõ-testületnek. A polgármester a helyi
önkormányzatnál mûködõ bizottságok véleményét az
SzMSz-ben foglaltak szerint kikéri, és a települési kisebb-
ségi önkormányzatnak a koncepciótervezetrõl alkotott vé-
leményével együtt a koncepcióhoz csatolja. Ahol pénz-
ügyi bizottság mûködik, annak az egész koncepcióról
véleményt kell alkotnia. A képviselõ-testület a koncepciót
megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés
további munkálatairól. A költségvetési koncepciónak a
települési kisebbségi önkormányzatra vonatkozó részérõl
a kisebbségi önkormányzat elnökét tájékoztatni kell.

Tekintettel arra, hogy a 2006. évben a helyi önkormány-
zati képviselõ-testület tagjai általános választására került
sor, ezért a költségvetési koncepciót 2006-ban legkésõbb
december 15-ig kellett benyújtani a képviselõ-testület
részére.

A vizsgálati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy
a költségvetési koncepciót az önkormányzatok döntõ
többsége határidõben elfogadta, s csupán néhány napos
csúszásra került sor. Azokban az esetekben, amikor az ön-
kormányzatok egyáltalán nem döntöttek a költségvetési
koncepcióról (pl. a Fõvárosi Önkormányzat, Pest megye
két települése és Békés megye egy települése, valamint az
Észak-magyarországi régió önkormányzatainak 1%-a ese-
tében), a közigazgatási hivatalok törvényességi észrevételt
tettek.

A koncepció kialakításakor csupán elvétve nem kérték
ki a bizottságok, illetve a kisebbségi önkormányzatok
véleményét. Gyakori hiba volt, hogy amikor a bizottságok,
kisebbségek véleményezték a koncepciót, a véleményeket
nem csatolták a képviselõ-testületi ülésre készített elõter-
jesztéshez, hanem a bizottság elnöke vagy a kisebbségi ön-
kormányzat elnöke a testületi ülésen szóban ismertette
azokat.

Az elfogadott költségvetési koncepciók hiányossága
volt továbbá az, hogy csak szövegesen tartalmazták a költ-
ségvetés fõ céljait és feladatait, vagy csak a központi költ-

ségvetési prognózisok adataira terjedtek ki. Számszakilag
nem mutatták be az önkormányzatok várható bevételi-
kiadási keretszámait, a tárgyévi költségvetés elõzetes mér-
legét, valamint az azokat megalapozó helyi intézkedé-
seket.

Gondot okozott, hogy egyes önkormányzatok tartalmát
tekintve formális döntést hoztak a költségvetési koncepci-
óról. Ezek a határozatok leginkább a jegyzõ részére tartal-
maztak elõírást – a rendelettervezet elõkészítése során tart-
sa szem elõtt a takarékos gazdálkodás megvalósításával,
valamint a meglévõ intézmények biztonságos mûködteté-
sével kapcsolatban –, s ritkán rögzítettek konkrét, a költ-
ségvetési rendelet tartalmát és a jövõ évi költségvetés ter-
vezését megalapozó döntéseket.

A képviselõ-testületek döntõ többsége határozatot
hozott a költségvetés-készítés további munkálatairól,
valamint tájékoztatták a kisebbségi önkormányzat elnökét
a költségvetési koncepciónak a települési kisebbségi
önkormányzatra vonatkozó részérõl.

1.4. A jegyzõ feladata a költségvetési rendelet ter-
vezetének elkészítése is. Ennek során – a koncepcióhoz
hasonlóan – szükséges a jogszabályban rögzített kötelezõ
véleményeztetési, egyeztetési eljárásokat lefolytatni a kö-
vetkezõk szerint:

– A jegyzõ a költségvetési rendelet tervezetét a költ-
ségvetési szervek vezetõivel egyezteti.

– A helyi önkormányzat és a települési kisebbségi ön-
kormányzat költségvetésére – a költségvetési törvénybõl
adódó részletes információk megismerése után – a helyi
önkormányzat költségvetési rendelettervezetének elõké-
szítése során a helyi önkormányzat által megbízott sze-
mély folytatja az egyeztetést a települési kisebbségi önkor-
mányzat elnökével.

– Az önkormányzat döntése elõtt az érintett megfelelõ
szintû szakszervezetekkel véleményeztetni kell a közal-
kalmazotti illetmény-elõmeneteli rendszer pénzügyi fede-
zetéül szolgáló költségvetés tervezetét.

– A fenntartó az intézmény költségvetésének meghatá-
rozásával, módosításával összefüggõ döntése elõtt beszer-
zi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszék-
nek, a szülõi szervezetnek, a diákönkormányzatnak a véle-
ményét; a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illetve
a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul
nevelõ és oktató nevelési-oktatási intézmény esetén a tele-
pülési (területi) kisebbségi önkormányzat véleményét.

– A pénzügyi bizottság véleményezi az éves költségve-
tési javaslatot.

A vizsgálati tapasztalatok alapján az alábbiak állapít-
hatóak meg:

– A költségvetési rendelettervezetnek a költségvetési
szervek vezetõivel való egyeztetésére az esetek többségé-
ben sor került, azonban a kisebb települések jegyzõi ritkán
készítenek írásos feljegyzést az egyeztetésrõl, így annak
megtörténtét nem tudják hitelt érdemlõen bizonyítani.
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– Az elõzetes egyeztetéseket jellemzõen a kisebbségi
önkormányzatokkal is megtették. Elõfordult, hogy a ki-
sebbségi önkormányzat csak hosszas vita és egyeztetés
után adta egyetértését a helyi önkormányzat költségveté-
séhez. A tapasztalatok szerint az egyeztetés lefolytatására
kifejezett megbízást a képviselõ-testületek nem adnak,
„szokásjog” alapján a jegyzõ vagy a polgármester egyeztet
a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével. A nagyobb te-
lepüléseken és városokban külön kisebbségi referens fog-
lalkozik a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos
ügyekkel, az egyeztetés is az õ feladata.

– Szakszervezetekkel való egyeztetésre általában csak
a nagyobb községekben, illetve egyes városokban került
sor. Az önkormányzatok egy része ezen egyeztetések
indokoltságát megkérdõjelezi, életszerûtlennek tartja
(pl. Észak-magyarországi régió), mert álláspontjuk szerint
annak nincs érdemi hatása a költségvetés megalkotására.

– A véleményezési eljárást illetõen a legnagyobb ará-
nyú mulasztásos törvénysértés az intézményt fenntartó ön-
kormányzatok intézményi költségvetésének meghatározá-
sával, módosításával kapcsolatban az intézmény alkalma-
zotti közössége, az iskolaszék, a szülõi szervezet, a diák-
önkormányzat véleményének beszerzése kapcsán merült
fel. Tapasztalat, hogy ezek az elõírások a gyakorlatban
szinte egyáltalán nem érvényesülnek, még a több intéz-
ménnyel rendelkezõ települések önkormányzatai is csak
elvétve kérnek véleményt a különbözõ érdek-képviseleti
szervektõl (pl. a Dél-alföldi régióban a mulasztás aránya
eléri az 50%-ot is). Természetesen adódik ellenpélda is,
ugyanis az Észak-magyarországi régióból azt jelezték,
hogy a vizsgált önkormányzatok mindössze 5,5 százaléka
nem szerezte be az érintett szervek véleményét.

– Megfogalmazódott, hogy a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ának (3) bekezdésében
meghatározott tárgykörök között szükséges-e az intéz-
mény költségvetésének meghatározásával kapcsolatos
egyeztetési kötelezettség fenntartása, hiszen az érintett kö-
zösségeknek érdemi hatása nincs a költségvetés alakulásá-
ra, az egyeztetés pedig komoly nehézséget és idõbeli elhú-
zódást jelenthet a gyakorlatban (pl. Dél-alföldi régió).

– Azoknál az önkormányzatoknál, ahol pénzügyi
bizottság mûködik, a bizottság ülésén a tagok a rendelet-
tervezetet megtárgyalták, véleményüket kialakították.

A véleményeztetési, egyeztetési eljárásokkal kapcsolat-
ban a feltárt hiányosságokat a közigazgatási hivatalok a
jegyzõk részére jelezték, akik a mulasztás okaként több-
nyire a rendelettervezet elkészülte és a rendeletet elfogadó
testületi ülés között rendelkezésre álló idõ rövidségét
jelölték meg.

A közigazgatási hivatalok tapasztalatai azt mutatják,
hogy a költségvetési rendelet elfogadását tartalmazó jegy-
zõkönyvekbõl hiányoztak a véleményeztetési eljárás
lefolytatásáról szóló tájékoztatások. A szükséges informá-
cióról a hivatalok a testületi ülésrõl készült jegyzõkönyv
felterjesztésétõl eltérõ idõben megküldött bizottsági jegy-
zõkönyvek, érdekegyeztetõ fórumról készült jegyzõköny-

vek alapján, ezek hiányában pedig a jegyzõ szóbeli tájé-
koztatása útján szereztek tudomást.

1.5. A jegyzõ által elkészített költségvetési rendeletter-
vezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képvise-
lõ-testületnek. Amennyiben a költségvetési törvény kihir-
detésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási ha-
táridõ a költségvetési törvény kihirdetését követõ 45. nap.

A helyi önkormányzatok költségvetésének elõterjesz-
tésekor a képviselõ-testület részére tájékoztatásul a követ-
kezõ mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indoko-
lással együtt – bemutatni:

– az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadá-
sát, elõirányzat-felhasználási tervét,

– a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
tartalommal:

a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési
mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat
mérlegét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerûsítését
évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket,
adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

Be kell mutatni továbbá a költségvetési évet követõ
két év várható elõirányzatait, amelyeket a költségvetési
év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági
elõrejelzések szerint állapítottak meg.

Tekintettel arra, hogy a 2007. évi költségvetésrõl szóló
törvény kihirdetésére még a 2006. évben sor került, így a
költségvetési rendelettervezet benyújtásának határideje a
2007. évben a polgármesterek számára február 15-e volt.

Az 1. ábra szemlélteti, hogy a helyi önkormányzatok
milyen arányban fogadták el határidõben a költségvetési
rendeleteiket.

1. ábra. A helyi önkormányzatok 2007. évi költségvetési
rendeleteinek megalkotása

A vizsgálati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy
a polgármesterek döntõ többségében a törvényi határidõn
belül nyújtották be a képviselõ-testületeknek a rendelet-
tervezeteket. A február 15-i határidõt követõ elõterjesz-
tésének aránya például a Dél-alföldi régióban 21 százalék,
az Észak-magyarországi régióban 14 százalék. A közigaz-
gatási hivatalok szerint a határidõcsúszás többnyire nem
volt jelentõs, csupán néhány napos. A február 15-e utáni
rendeletalkotást az elõírt elõzetes véleményeztetési-
egyeztetési eljárások elhúzódása, a rendelkezésre álló szû-
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kös pénzügyi források felhasználása, elosztása körül kiala-
kult heves viták, a hibásan elõkészített elõterjesztések, az
azok kijavításának szükségessége, a kis létszámú appará-
tusok nagy munkaleterheltsége, valamint a kisebbségi ön-
kormányzatok költségvetésének késedelme váltotta ki.

A rendelettervezet egyes elemeinek meghatározása, az
elõírt mellékletek, szöveges indokolások mind azt szolgál-
ják, hogy az önkormányzati képviselõk az önkormányzat
gazdasági helyzetének teljes körû ismerete mellett hozza-
nak olyan lényeges, az önkormányzat jövõjét befolyásoló
döntést, mint a költségvetés elfogadása, külön bemutatva a
többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek késõbbi
évekre vonatkozó kihatásait is.

Ezzel kapcsolatban a közigazgatási hivatalok az alábbi
jellemzõ hiányosságokat tapasztalták:

– hiányzott a szöveges indokolással ellátott tájékoz-
tató, mérleg az önkormányzat összes bevételérõl;

– a kisebbségi önkormányzat mérlegétõl nem különült
el az önkormányzat költségvetési mérlege;

– elmaradt az önkormányzat több évre kiható gazda-
sági döntéseinek, folyamatban lévõ beruházásainak szöve-
ges bemutatása évenkénti bontásban és összesítve;

– nem tartalmazta az elõterjesztés az önkormányzat
közvetett támogatások mérlegeit, azok szöveges indokolá-
sait;

– az önkormányzatok nem mutatták be tájékoztatásul a
költségvetési évet követõ két év várható elõirányzatait.

A közigazgatási hivatalok jelzése szerint az elõzõ költ-
ségvetési rendeletek célvizsgálatának tapasztalatait, hiá-
nyosságait megosztották a jegyzõkkel, ennek ellenére gya-
korlatilag ugyanazok a hibák, hiányosságok jelentek meg
a 2007. évi költségvetések tervezésekor is.

A 2. ábra szemlélteti a helyi önkormányzatok költség-
vetési rendeleteit érintõ törvényességi észrevételek meg-
oszlásának arányát:

2. ábra. A helyi önkormányzatok költségvetési
rendeleteit érintõ törvényességi észrevételek

1.6. A költségvetési rendelet tartalmára vonatkozóan
az Áht. és a végrehajtási rendeletei tartalmaznak elõ-
írásokat.

Ennek megfelelõen a költségvetési rendelettervezetnek
tartalmaznia kell az önkormányzat és az önállóan, illetve
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevé-
teleit forrásonként; a mûködési, fenntartási elõirányzato-
kat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervenként, intézményen belül kiemelt elõirányzatonként

részletezve; a felújítási elõirányzatokat célonként; a fel-
halmozási kiadásokat feladatonként; az önkormányzati
hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tétel-
ben az általános és a céltartalékot; az éves létszámkeretet
önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervenként; a többéves kihatással járó feladatok elõirány-
zatait éves bontásban; a mûködési és a felhalmozási célú
bevételi és kiadási elõirányzatok bemutatását tájékoztató
jelleggel mérlegszerûen, egymástól elkülönítetten, de a fi-
nanszírozási mûveleteket is figyelembe véve együttesen,
egyensúlyban; a települési kisebbségi önkormányzatok
költségvetését elkülönítetten is; az év várható bevételi és
kiadási elõirányzatainak teljesülésérõl elõirányzat-fel-
használási ütemtervet; elkülönítetten az európai uniós tá-
mogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen pro-
jektekhez történõ hozzájárulásokat.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartal-
maznia kell a mûködési és felhalmozási célú bevételeket
és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a sze-
mélyi jellegû kiadásokat, a munkaadókat terhelõ járuléko-
kat, a dologi jellegû kiadásokat, az ellátottak pénzbeni jut-
tatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési lét-
számkeretet, a felhalmozások elõirányzatait, melyeket a
helyi önkormányzatra és költségvetési szerveire, a telepü-
lési kisebbségi önkormányzatra és költségvetési szerveire
elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia
kell; valamint a megállapodásban meghatározott (gesztor)
önkormányzatnak az 1997. évi CXXXV. törvény és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 43. §-a alapján létrejött társulások
költségvetését.

A költségvetési rendelet tartalmi elemeit illetõen hiá-
nyosságok kisebb számban fordultak elõ. Régiónként álta-
lában a jogszabályban elõírt egyes tartalmi elemek elmara-
dása 10–20 százalék között mozog. A költségvetési rende-
letek tartalmának meghatározását segítette, hogy a köz-
igazgatási hivatalok mintarendeletek és költségvetési tár-
gyú rendeletek elfogadásával, módosításával kapcsolatos
tájékozató anyagot is eljuttattak a jegyzõk részére.

A költségvetési rendeletek szerkezetét illetõen az alábbi
tipikus törvénysértések emelhetõk ki:

– elmaradt a polgármesteri hivatal költségvetésének fe-
ladatonkénti, valamint ezen belül külön tételben az általá-
nos és céltartalékok elõirányzatainak bemutatása;

– hiányzott a felújítási elõirányzatok célonkénti és a
felhalmozási kiadások feladatonkénti meghatározása;

– nem mutatták be az éves létszámkeretet önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként;

– nem, vagy nem teljeskörûen részletezték kiemelt elõ-
irányzatonként az önállóan és részben önállóan gazdál-
kodó költségvetési szerveik kiadásait, vagy azok önkor-
mányzati szintû összegzése maradt el;

– nem tartalmazta a rendelet az elõirányzat-felhaszná-
lási ütemtervet;
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– a rendelet nem elkülönítetten, illetõleg egyáltalán
nem tartalmazta az EU-s támogatással megvalósuló pro-
jektek bevételeit, kiadásait;

– hiányzott a mûködési és felhalmozási célú bevételi és
kiadási elõirányzatok mérlegszerû tájékoztató jellegû be-
mutatása;

– a rendelet nem megfelelõen tartalmazta a települési
kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatában
foglaltakat;

– az önkormányzat rendelete nem tartalmazott címren-
det, illetõleg azt hiányosan állapították meg.

1.7. A helyi önkormányzat képviselõ-testülete az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ korlátozottan forgalomké-
pes és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatá-
rozott körére – a közfeladat átadásához kapcsolódva –
2007. január 1-jétõl vagyonkezelõi jogot létesíthet. 2007.
január 1-jét megelõzõen az önkormányzat a közfeladat
ellátását szolgáló korlátozottan forgalomképes vagyonát
csak üzemeltetésre adhatta át.

A vagyonkezelõi jog létesítésének alapvetõ feltételeit
az Ötv. tartalmazza. A vagyonkezelõi jog létesítéséhez
azonban szükséges az Áht.-ban foglalt rendelkezéseket is
figyelembe venni, amelyek a vagyonkezelésbe adás rész-
letes eljárási szabályait, a vagyonkezelõ jogait és kötele-
zettségeit, a vagyonnal való gazdálkodás, elszámolás,
adatszolgáltatás szabályait, a vagyonkezelési szerzõdés
kötelezõ tartalmi elemeit, a vagyonkezelésbe vett vagyon,
valamint annak használatából, mûködtetésébõl származó
bevételek, illetve költségek és ráfordítások elkülönített
nyilvántartására, a vagyon után elszámolt és a bevételek-
ben megtérülõ értékcsökkenés összegének felhasználá-
sára, a vagyonkezelõ feletti tulajdonosi ellenõrzésre stb.
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. A helyi önkor-
mányzat rendeletben rögzíti továbbá a vagyonkezelõi jog
megszerzésének, gyakorlásának és a vagyonkezelés ellen-
õrzésének részletes szabályait.

Ha az önkormányzat költségvetési rendeletében vagyon-
kezelõi jogot létesít, ellenõrizni kell annak Ötv., illetve
Áht.-nek való megfelelését.

A vizsgálati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy
vagyonkezelõi jog létesítésérõl költségvetési rendelet-
ben az önkormányzatok jellemzõen nem rendelkeztek.
Vagyonkezelõi jog létesítése inkább a vagyonrendeletek
egyidejû módosításával fordult elõ. Az önkormányzatok
célszerûbbnek tartják a vagyontárgyak körének vagyon-
rendeletben történõ meghatározását, ugyanis a költség-
vetési rendelet költségvetési évre szól, s azt minden évben
újból el kell fogadni.

A közigazgatási hivatalok tapasztalatai megoszlanak
azon a téren, hogy milyen arányban volt szükséges tör-
vényességi észrevételt tenni a vagyonkezelõi jog létesíté-
sére vonatkozó, az önkormányzati rendeletekben elõírt
szabályozásokra. A Dél-alföldi és a Közép-magyarországi
régióban a hivatalok egy-egy esetben tapasztaltak tör-
vénysértést, ezzel szemben az Észak-magyarországi régió-

ból azt jelezték, hogy a hivatalnak két alkalommal is a köz-
beszerzési tanács döntõbizottságához kellett fordulnia
azért, mert az önkormányzatok a vagyonkezelõi jog létesí-
tése során a közbeszerzési törvény rendelkezéseit figyel-
men kívül hagyták.

A Dél-dunántúli és az Észak-magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatal jelezte, hogy szakmai napok, illetõ-
leg képzési programok keretében tájékoztatták a polgár-
mestereket a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokról, il-
letve a vagyonkezelõi jog alapításában rejlõ lehetõségekrõl.

1.8. Még a legkörültekintõbb költségvetés-készítés
esetén is elõfordul, hogy valamely, a képviselõ-testület
által ténylegesen jóváhagyott feladat az elõirányzottnál
többe kerül, illetve nem tervezett feladatot kell megvalósí-
tani. Ilyen esetekben szükség van a költségvetési rendelet
módosítására. Az Áht. lehetõvé tette, hogy a testület az ál-
tala meghatározott keretek között az átcsoportosítás jogát,
beleértve a tartalékkal való rendelkezést is, a bizottságaira
és a polgármesterre átruházhatja. Átruházás esetén a tény-
leges elõirányzat-módosítást meghatározott körben a
bizottságok, illetve a polgármester gyakorolja, de a költ-
ségvetési rendeletet jogilag továbbra is csak a képvi-
selõ-testület módosíthatja utólag.

Az elõbbiek szerint tehát a képviselõ-testület által jóvá-
hagyott elõirányzatok és létszámkeretek között átcsopor-
tosítást a képviselõ-testület engedélyezhet, illetve az
átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek
között bizottságaira és a polgármesterre átruházhatja.
A helyi önkormányzat költségvetésében elkülönítetten
szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék-elõirány-
zatok. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képvise-
lõ-testület az általa meghatározott keretek között a bizott-
ságaira és a polgármesterre átruházhatja.

Általánosságban megállapítható, hogy a költségvetési
elõirányzatok évközi módosítását a központi költségvetési
támogatások, a saját bevételekben bekövetkezett változá-
sok, az elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele, a tartalé-
kok felhasználása, valamint a kiadási jogcímek közötti át-
csoportosítások indokolták.

A vizsgálati tapasztalatok arra utalnak, hogy a képvi-
selõ-testületek ritkán élnek az elõirányzatok és létszám-
keretek közötti átcsoportosítási jog polgármesterre vagy
bizottságra való átruházásával. Amennyiben mégis átru-
házzák átcsoportosítási jogosítványukat, azt általában a
polgármester részére teszik meg. Ebben az esetben a ren-
deletben rögzítik a polgármester képviselõ-testület elõtti
beszámolási kötelezettségét. Az átruházott hatáskör gya-
korlásáról rendszerint negyedévente számol be a polgár-
mester a testület elõtt.

Súlyos törvénysértésnek minõsíthetõ, hogy egy esetben
a képviselõ-testület az Áht. rendelkezéseit figyelmen kívül
hagyva a jegyzõre ruházta át az átcsoportosítási jogát.

A vizsgálati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy
több település egyáltalán nem képez tartalékot. Egyes ren-
deletekben szerepel annak rögzítése, hogy az önkormány-
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zatnak nincs lehetõsége tartalék képzésére. Abban az eset-
ben, amikor a képviselõ-testületek éltek a tartalék feletti
rendelkezési jog átruházásával, hatáskörüket rendszerint a
polgármesterre, s csupán néhány esetben a bizottságra
ruházták át.

Azon települések közül, amelyek nem, vagy hibásan
rendelkeztek a tartalékról, kevés volt, aki tévedésbõl
mulasztott volna, jellemzõ volt inkább, hogy a települések
tudatosan nem képeztek tartalékot. Néhány esetben elõfor-
dult, hogy a céltartalék képzése esetén elmulasztották
megjelölni, hogy milyen célokra képzik a tartalékot, vala-
mint az is, hogy általában rendelkeztek tartalékról, de nem
különítették el általános és céltartalékra.

A tartalékképzés kapcsán tapasztalt anomáliák egyik
oka, hogy az önkormányzatok döntõ többsége igénybe
veszi az önhibájukon kívül hátrányos helyzetû önkor-
mányzatok számára nyitva álló forrást. Az ÖNHIKI mérté-
kének kiszámításakor azonban az önkormányzat rendele-
tében feltüntetett tartalék összegét negatív elõjellel veszik
figyelembe, azaz a tartalék mértékével csökken az igénybe
vehetõ ÖNHIKI összege. Ennek elkerülése érdekében ta-
pasztalták a tartalékképzés tudatos elhagyását, illetve nul-
la forintban való meghatározását a rendeletekben. A tarta-
lékképzés elmulasztása nem fogadható el, ezzel összefüg-
gésben szükséges a jogszabályi rendelkezések összhangjá-
nak megteremtése is.

1.9. A körjegyzõség költségvetését – mint önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetését – a körjegy-
zõség székhelye szerinti önkormányzat költségvetési ren-
delete tartalmazza. A körjegyzõség költségvetésérõl az ér-
dekelt önkormányzatok – saját költségvetési rendeletüket
tárgyaló képviselõ-testületi ülésük elõtt – együttes testületi
ülésen döntenek.

A körjegyzõségek költségvetési döntéshozatali eljárá-
sával kapcsolatosan megállapítható, hogy többségében a
szabályok betartásával fogadták el a költségvetési határo-
zatokat, és azokat beépítették a székhely önkormányzat
költségvetési rendeletébe.

1.10. A költségvetés tervezetének összeállítása és a
költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkor-
mányzat és a települési kisebbségi önkormányzatok
együttmûködésére vonatkozó részletes szabályokat
– külön kormányrendeletben foglaltak figyelembevéte-
lével – a helyi önkormányzat és a települési kisebbségi ön-
kormányzat megállapodásban rögzíti. A helyi önkormány-
zatnak és a települési kisebbségi önkormányzatnak a költ-
ségvetési rendelet megalkotására vonatkozó megállapodá-
sa tartalmazza az egyes önkormányzatokra vonatkozó
határidõket is annak érdekében, hogy a helyi és a kisebb-
ségi önkormányzat számára a jogszabályokban elõírt köte-
lezettségek határidõben teljesíthetõk legyenek, a kisebb-
ségi önkormányzat költségvetése beépíthetõ legyen a helyi
önkormányzat költségvetésébe. Az érintett önkormányza-
tok e megállapodást január 15-éig kötik meg, és azt min-
den évben eddig az idõpontig módosíthatják.

A helyi önkormányzatok és a települési kisebbségi ön-
kormányzatok együttmûködési megállapodásával kapcso-
latosan megállapítható, hogy azok többsége minta alapján
készült, ezért hasonló tartalmúak, és nagyobb súlyú jog-
szabálysértéseket nem tartalmaznak. Az önkormányzatok
többsége határidõben megkötötte az együttmûködési meg-
állapodást, illetve a meglévõ megállapodások évenkénti
felülvizsgálatát és módosítását elvégezte.

Az együttmûködési megállapodásokban az alábbi tipi-
kus jogszabálysértések jelölhetõk meg:

– az Áht.-ben foglaltaktól eltérõen rögzítették, hogy az
elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult el-
járni;

– a megállapodást aláírás nélkül nyújtották be, a képvi-
selõ-testületi határozatot tartalmazó záradék nélkül;

– nem szabályozták az ellenjegyzési jogosultságot;
– a kisebbségi önkormányzat a megállapodás megköté-

sét feltételhez kötötte, vagyis csak abban az esetben fogad-
ja azt el, ha a helyi önkormányzat képviselõ-testülete is el-
fogadja az általa elkészített – más témájú, nem a költség-
vetési szabályokra vonatkozó – megállapodástervezetét;

– nem rögzítették azt, hogy az adott kisebbségi önkor-
mányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az önkor-
mányzati hivatal;

– nem szerepelt a megállapodásban a jegyzõ felkérése a
költségvetési, elõirányzat-módosítási és zárszámadási ha-
tározattervezetek elõkészítésére;

– nem tartalmazták a megállapodások az éves költség-
vetés tervezésének feladatait;

– nem rögzítették a költségvetési és a zárszámadási
határozat benyújtási határidejét;

– nem tartalmazták a megállapodások a költségvetésrõl
szóló határozat települési önkormányzat részére történõ
átadásának határidejét.

1.11. A települési kisebbségi önkormányzat költségve-
tését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a telepü-
lési kisebbségi önkormányzat költségvetése, a települési
kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján
elkülönítetten épül be. A helyi önkormányzat képvise-
lõ-testülete a települési kisebbségi önkormányzat költség-
vetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosult-
sággal.

A települési kisebbségi önkormányzat költségvetési
határozatának a települési kisebbségi önkormányzatra és
költségvetési szerveire elkülönítetten és összesítve együt-
tesen az alábbi szerkezet szerint kell tartalmaznia az elõ-
irányzatokat: mûködési és felhalmozási célú bevételeket
és kiadásokat, ezen belül költségvetési szervenként a sze-
mélyi jellegû kiadásokat, a munkaadókat terhelõ járuléko-
kat, a dologi jellegû kiadásokat, az ellátottak pénzbeli jut-
tatásait, a speciális célú támogatásokat, valamint a költség-
vetési létszámkeretet.
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A települési kisebbségi önkormányzat testülete a költ-
ségvetési határozatában az általa jóváhagyott elõirányza-
tok átcsoportosítási jogát a bizottságaira és a települési ki-
sebbségi önkormányzat elnökére átruházhatja.

A vizsgálati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy
a települési kisebbségi önkormányzatok költségvetési
határozata általában egyszerû szerkezetben készül, több-
ségük tartalmilag megfelel a jogszabályi elõírásoknak,
hiányosságok inkább a határozatok szerkezetére vonat-
kozó jogszabályi elõírások figyelmen kívül hagyásában,
valamint a kisebbségi költségvetési határozatok késedel-
mes elkészítésében és az önkormányzati költségvetési ren-
deletbe való beépítésével kapcsolatosan mutatkoznak.

A 3. ábra azt mutatja, hogy a helyi kisebbségi önkor-
mányzatok milyen arányban alkották meg költségvetési
határozataikat, a 4. ábrán pedig az látható, hogy a határo-
zatokat milyen arányban fogadták el határidõben.

3. ábra. A helyi kisebbségi önkormányzatok alkottak-e
költségvetési határozatot

4. ábra. A helyi kisebbségi önkormányzatok határidõben
alkották-e meg költségvetési határozatukat

A költségvetési határozatokban a kiadási oldalon általá-
ban csak a dologi jellegû kiadások, valamint a személyi
jellegû kiadások és a munkaadókat terhelõ járulékok talál-
hatók. A költségvetési határozatok szerkezetileg az alábbi
hiányosságokat mutatták:

– hiányzott a személyi jellegû kiadásról, a munkaadó-
kat terhelõ járulékról, a költségvetési létszámkeretrõl való
rendelkezés, illetve egyes esetekben csak a dologi jellegû
kiadásokról rendelkeztek;

– a határozatok nem az elõírt címrend szerint épültek
fel, hanem az egyes konkrét kiadások tételes felsorolását
tartalmazták;

– csak a bevételi és kiadási fõszámot rögzítették, annak
részletezése nélkül;

– a határozatok a költségvetés elfogadásának tényét
tartalmazták, de a tényleges tartalmi elemeket nem;

– problémát jelentett a kisebbségi önkormányzat költ-
ségvetési határozatának beépítése a költségvetési rendelet-
be. A jogszabálysértések ezen a téren többfélék voltak:

= teljesen elmaradt a kisebbségi költségvetés beépítése
a rendeletbe,

= a kisebbségi önkormányzat határozathozatala hiányá-
ban építették be a kisebbségi költségvetést a rendeletbe,

= a rendeletbe a kisebbségi határozattól eltérõ kisebb-
ségi költségvetést építettek be,

= a költségvetési rendelet elfogadása után hozott költ-
ségvetési határozatot a kisebbségi önkormányzat,

= egy fõvárosi kerületi önkormányzat költségvetési
rendeletének a hatálya kiterjedt a kerületi kisebbségi ön-
kormányzatokra is.

Az 5. ábra szemlélteti a helyi kisebbségi önkormányza-
tok költségvetési határozatait érintõ törvényességi észre-
vételek megoszlásának arányát.

5. ábra. A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési
határozatait érintõ törvényességi észrevételek

A települési kisebbségi önkormányzat testülete a költ-
ségvetési határozatában az általa jóváhagyott elõirányza-
tok átcsoportosítási jogát – a fõvárosi szintû kisebbségi
önkormányzatok kivételével – nem ruházta át egy esetben
sem.

1.12. Ha a költségvetési rendeletet azon év január
1-jéig, amelyre szól, a képviselõ-testület nem alkotta
meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet hozhat,
amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a
helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszed-
hesse, kiadásait fedezhesse, illetve meghatározza, hogy
milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletnek meg kell
határoznia a felhatalmazás idõtartamát is. A felhatalma-
zás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján
megszûnik. Az e felhatalmazás idõtartama alatt beszedett
bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési ren-
deletbe be kell illeszteni.

Ha a képviselõ-testület a költségvetési rendeletet a naptá-
ri év kezdetéig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálko-
dásról sem hozott rendeletet, vagy az átmeneti gazdálkodás-
ról szóló rendelet hatályát vesztette, ekkor a polgármester
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jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megilletõ be-
vételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és
az elõzõ évi kiadási elõirányzatokon belül a kiadások ará-
nyos teljesítésére. Errõl a képviselõ-testület elõtt el kell szá-
molni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az
új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

A közigazgatási hivatalok tapasztalatai megoszlanak az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásának
elõfordulási gyakoriságáról. Egyes megyékben a települé-
sek nagyobb része élt a rendeletalkotási felhatalmazással,
például Csongrád megyében a települések 72 százaléka,
Békés megyében az önkormányzatok 58 százaléka alko-
tott átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, azonban
régiós összesítésben – Bács-Kiskun megye településeinek
4,1 százalékos rendeletalkotására tekintettel – ez az arány
35 százalékot tesz ki. A többi régióban igen alacsony az
aránya azon önkormányzatoknak, amelyek átmeneti gaz-
dálkodásról szóló rendeletet alkottak (pl. a Közép-magyar-
országi régióban ez az arány 8,9%, a Közép-dunántúli
régióban 5,6%, az Észak-magyarországi régióban 3,4%,
a Dél-dunántúli régióban 1,8%). Ennek elsõsorban az
a magyarázata, hogy az önkormányzatok a gyakorlatban
inkább azt a megoldást alkalmazták, hogy nem alkotnak az
átmeneti gazdálkodásról rendeletet, azonban a polgármes-
ter az elõzõ évi kiadási elõirányzatok idõarányos mértékén
belül teljesíti a kiadásokat.

A rendeletekkel kapcsolatos törvényességi probléma jel-
lemzõen nem alakult ki. Az esetenként tapasztalt jogsza-
bálysértések abból adódtak, hogy a képviselõ-testületek az
átmeneti idõszakról semmilyen formában nem rendelkez-
tek, azaz nem alkottak átmeneti gazdálkodásról rendeletet,
és a polgármester sem számolt be az átmeneti gazdálkodás
körében tett intézkedésekrõl a képviselõ-testület elõtt. To-
vábbi elõfordult jogszabálysértés volt, hogy amennyiben az
átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkottak, a rendelet nem
tartalmazta a felhatalmazás idõtartamát.

1.13. Ha év közben a körülmények oly módon változ-
nak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésé-
nek teljesítését jelentõsen veszélyeztetik, akkor a polgár-
mester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képvi-
selõ-testület elé.

A vizsgálati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy
a helyi önkormányzatoknál pótköltségvetési rendelet-
tervezet elõterjesztésére egyetlen önkormányzat esetében
sem került sor.

2. A költségvetés végrehajtása

Ha év közben az Országgyûlés, a kormány, illetve vala-
melyik költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénz-
alap a helyi önkormányzat számára pótelõirányzatot biz-
tosít, arról a polgármester a képviselõ-testületet tájékoztat-
ja. A képviselõ-testület negyedévenként, de legkésõbb a
költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló fel-
ügyeleti szervhez való megküldésének külön jogszabály-
ban meghatározott határidejéig, december 31-ei hatállyal

dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelõ módo-
sításával.

Ha év közben az Országgyûlés elõirányzatot zárol a
helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követõen hala-
déktalanul a képviselõ-testület elé kell terjeszteni a költ-
ségvetési rendelet módosítását.

A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának
I. félévi helyzetérõl szeptember 15-ig, míg III. negyedéves
helyzetérõl a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan
(november 30-ig) tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájé-
koztató tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a tele-
pülési kisebbségi önkormányzat – költségvetési elõirányza-
tainak idõarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hi-
ány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkor-
mányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

Általánosságban megállapítható, hogy a költségvetési
rendeletek rendelkeznek a költségvetési többlet felhaszná-
lásának, valamint a költségvetési hiány fedezésének mód-
járól. Utóbbi jellemzõen hitelfelvételt, és pályázati támo-
gatás igénylését jelenti. A hitelmûveletekkel kapcsolatos
döntési hatáskört az önkormányzatok többsége szintén
szabályozza. A rendeletek tartalmazzák továbbá, hogy az
önkormányzati szintû költségvetés végrehajtásáért a pol-
gármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátá-
sáért a jegyzõ a felelõs, valamint meghatározzák a költség-
vetési rendeletek a költségvetési szervek kötelezettségeit a
költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. A rendeletek
többsége elõírja azt is, hogy az önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és
kiadási elõirányzatai felett az intézmények vezetõi elõ-
irányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

Jelentõs jogszabálysértést csak az elõirányzatok módo-
sításával kapcsolatosan lehetett tapasztalni. A tipikus
hibák az alábbiak voltak:

– a költségvetési rendeletet – annak indokoltsága elle-
nére – egyes önkormányzatok egyetlen alkalommal sem
módosították, és ilyen tartalmú elõterjesztést sem készí-
tettek;

– a rendeletek nem a költségvetéssel összehasonlítható
módon tartalmazták a módosításokat, csak az aktuális mó-
dosító tételeket tüntették fel, vagyis nem szerepeltek ben-
nük az eredeti elõirányzatok és a korábban már végrehaj-
tott módosítások, valamint nem jelölték meg, hogy melyik
bevételi és kiadási elõirányzatot érintette a módosítás;

– a rendeletmódosítások határidejére vonatkozó köz-
ponti elõírásokat az önkormányzatok nem tartották be;

– az önkormányzatok a jogszabályi elõírásokat megsért-
ve, visszamenõleges hatállyal pótelõirányzatokat engedé-
lyeztek a többletbevételek terhére, továbbá a bevételi és ki-
adási elõirányzatokon belül olyan átcsoportosításokat haj-
tottak végre, amelyeket még a tárgyévben, az elõirányzatok
felhasználását megelõzõen kellett volna végrehajtaniuk;

– a módosítások elõtt még olyan arányban sem végez-
ték el az elõzetes egyeztetési feladatokat, mint az alapren-
delet elfogadásakor, pedig nem egy esetben intézményeket
is érintõ zárolásokról, átcsoportosításokról döntöttek;
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– egy-egy pályázat benyújtásához a szükséges önrész
fedezetének biztosítása érdekében módosították a költség-
vetési rendeletet, azonban sikertelen pályázat esetén elma-
radt a visszamódosítás.

3. A többcélú kistérségi társulások költségvetése

A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási
tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.
A társulás költségvetésére, gazdálkodására az Áht., vala-
mint az Ámr. szabályait kell alkalmazni.

Ennek megfelelõen vizsgálni kellett, hogy a munkaszer-
vezet vezetõje készített-e költségvetési koncepciót, és
azt a tanács elnöke határidõre beterjesztette-e a tanács elé,
az elnök határidõben nyújtotta-e be a tanács elé a költség-
vetési határozattervezetet, a költségvetési határozat tartal-
mában és szerkezetében megfelel-e az Áht., valamint az
Ámr. rendelkezéseinek, valamint hogy az elnök a koncep-
cióhoz kapcsolódóan nyújtott-e tájékoztatást a gazdálko-
dás háromnegyed éves helyzetérõl.

A többcélú kistérségi társulás költségvetési döntéshoza-
tali eljárásával kapcsolatosan általánosságban megállapít-
ható, hogy a társulások elnökei a munkaszervezet vezetõje
által készített költségvetési koncepciót többségében határ-
idõben beterjesztették a társulási tanácsok elé. A koncep-
cióval egyidejûleg megtörtént a tanács elnökei által a gaz-
dálkodás háromnegyed éves helyzetérõl szóló tájékoztatás
is. Az elnökök határidõben benyújtották továbbá a tanács
elé a költségvetési határozattervezetet is. A többcélú kis-
térségi társulások mûködése a kezdeti nehézségek után ru-
galmas, jogszerû, a társulás költségvetési döntéshozatali
eljárása, a költségvetés tartalma és szerkezete megfelel az
Áht. és az Ámr. rendelkezéseinek. Köszönhetõ ez annak,
hogy a társulások többsége felismerte annak fontosságát,
hogy pénzügyeiket csak szakmailag jól felkészült, hozzá-
értõ munkatársak alkalmazásával képesek megfelelõ szin-
ten biztosítani.

A költségvetési koncepciót, illetve a költségvetési hatá-
rozattervezetet illetõen az alábbi hiányosságokat lehetett
tapasztalni:

– késve nyújtották be azokat;
– nem voltak kellõképpen részletezettek;
– az elõzõ évi gazdálkodás háromnegyed éves helyze-

térõl nem volt tájékoztatás, illetve ez nem állapítható meg
a beérkezett jegyzõkönyvekbõl;

– a költségvetési határozat nem tartalmazta a társulás
költségvetési szerveire, illetve a költségvetésben szereplõ
nem intézményi kiadásokra és bevételekre vonatkozó cím-
rendet, valamint az elõbbiek nem alkottak önálló címeket
sem;

– a költségvetési határozat a mûködési és felhalmozási
célú bevételeket és kiadásokat nem az Áht. által elõírt rend
szerinti megbontásban tartalmazta;

– a költségvetési határozatban nem szerepelt a tárgy-
évet követõ két évben várható bevételeket és kiadásokat
bemutató melléklet.

III.

A zárszámadással kapcsolatos tapasztalatok

A képviselõ-testület a költségvetés végrehajtásáról (zár-
számadásról) rendeletet alkot. A költségvetés végrehaj-
tásáról szóló zárszámadást költségvetés-évenként, az el-
fogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év
utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek
megfelelõen kell elkészíteni. A zárszámadáskor rendel-
kezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve
jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának
módját. A jegyzõ által elkészített zárszámadási rendelet-
tervezetet, valamint külön törvény szerinti könyvvizsgálói
záradékkal ellátott egyszerûsített tartalmú – a helyi önkor-
mányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó –
éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénz-
maradvány-kimutatást és eredménykimutatást a polgár-
mester a költségvetési évet követõ 4 hónapon belül terjesz-
ti a képviselõ-testület elé.

A helyi önkormányzatok zárszámadásának elõterjesz-
tésekor a képviselõ-testület részére tájékoztatásul a követ-
kezõ mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indoko-
lással együtt – bemutatni:

1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadá-
sát, pénzeszközének változását;

2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
tartalommal:

a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési
mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat
mérlegét,

b) az adósságállományát lejárat, eszközök, bel- és kül-
földi hitelezõk szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást,
d) a többéves kihatással járó döntések számszerûsítését

évenkénti bontásban és összesítve,
e) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket,

adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.
A települési kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyzõ

készíti elõ a zárszámadási határozat tervezetét, amelyet a
kisebbségi önkormányzat elnöke terjeszt a testület elé.
A települési kisebbségi önkormányzat zárszámadási hatá-
rozatát az elnök a helyi önkormányzat zárszámadási ren-
delet tervezetének elkészítéséhez továbbítja a polgármes-
ter részére.

A törvényességi ellenõrzési tapasztalatok alapján a tele-
pülési és települési kisebbségi önkormányzatok, továbbá a
többcélú kistérségi társulások a zárszámadási rendeletal-
kotási (határozathozatali) kötelezettségüknek a vizsgált
idõszakban alapvetõen jó színvonalon tettek eleget. Meg-
jegyzendõ, hogy a zárszámadási rendeletek megalkotása-
kor jóval kevesebb elõírást kellett figyelembe venni, mint
a költségvetési rendeletek esetében, ezért arányaiban sok-
kal kevesebb törvénysértés fordult elõ. Ezzel összefüggés-
ben a jövõben is nélkülözhetetlen a helyi és a települési ki-
sebbségi önkormányzatok segítése a zárszámadással
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összefüggõ jogszabályok alkalmazásában, értelmezésé-
ben. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az
önkormányzatok egységes jogértelmezés és jogalkalma-
zás révén mind tartalmi, mind formai szempontból egysé-
ges zárszámadási rendeleteket alkossanak.

A 6. ábra azt mutatja, hogy a helyi önkormányzatok mi-
lyen arányban alkottak zárszámadási rendeletet, a 7. ábra
pedig azt, hogy e rendeleteket milyen arányban alkották
meg határidõben.

6. ábra. A helyi kisebbségi önkormányzatok alkottak-e
zárszámadási rendeletet

7. ábra. A helyi kisebbségi önkormányzatok határidõben
alkották-e meg zárszámadási rendeletüket

A jogsértések zöme a jegyzõkönyvek késedelmes fel-
terjesztésében, a zárszámadás egyes részelemeinek alkal-
mankénti figyelmen kívül hagyásában valósult meg, vala-
mint megállapítható, hogy a zárszámadási rendeletet az el-
fogadott költségvetéssel nem összehasonlító módon készí-
tették el.

A 8. ábra szemlélteti a helyi önkormányzatok zárszám-
adási rendeleteit érintõ törvényességi észrevételek meg-
oszlásának arányát.

8. ábra. A helyi önkormányzatok zárszámadási
rendeleteit érintõ törvényességi észrevételek

A zárszámadási rendeletek szerkezetére, tartalmára, rész-
letezettségére utaló jellemzõ hibaként jelentek meg, hogy az
önkormányzatok zárszámadásai nem tartalmazták:

– a mûködési, fenntartási elõirányzatok önkormányzati
szintû teljesítését, ezen belül az egyes kiemelt elõirányza-
tok és a tényleges létszámok bemutatása is elmaradt;

– a mûködési, fenntartási elõirányzatok költségvetési
szervenkénti teljesítését;

– a részben önállóan gazdálkodó intézmények elõ-
irányzatainak, az intézményenkénti tényleges létszámok-
nak a bemutatását;

– az intézmények kiadásainak teljesítését feladaton-
ként, a felújítási elõirányzatok teljesítését célonként és a
felhalmozási kiadásokat feladatonként;

– a mûködési és felhalmozási célú bevételeket és kiadá-
sokat mérlegszerûen;

– az adósságállományt az elõírt bontásban;
– a költségvetési hiány finanszírozásának módjára és a

költségvetési többlet felhasználására vonatkozó rendelke-
zéseket;

– a könyvvizsgálói záradékot egyes könyvvizsgálatra
kötelezett önkormányzatok körében (itt pozitívumként
megjegyzendõ, hogy több olyan önkormányzat is mellé-
kelt könyvvizsgálói jelentést, amely egyébként nem
könyvvizsgálatra kötelezett);

– elkülönítetten a kisebbségi önkormányzat zárszám-
adását vagy annak valamennyi kötelezõ elemét;

– a címrendet, illetve a címrend nem a valóságnak meg-
felelõen készült.

Az önkormányzatok a zárszámadási rendelettervezet
elõterjesztéséhez nem csatolták a mérlegeket és kimutatá-
sokat, és ezek tartalmi követelményeit az önkormányzatok
egy része nem határozta meg rendeletben. A zárszámadá-
sok elõterjesztésekor tipikus hiba, hogy elmaradt:

– a helyi önkormányzat összevont mérlegének és a va-
gyoni állapotot tükrözõ kimutatásnak az elkészítése,

– a többéves kihatással járó döntések számszerûsített,
évenkénti bontásban történõ bemutatása és indokolása,

– a közvetett támogatások (adókedvezmények, adóel-
engedések) bemutatása és szöveges indokolása.

A zárszámadási rendeletekben súlyos formai tör-
vénysértések is fellelhetõk:

– nem írták alá a rendeletet, vagy azt nem a polgármes-
ter és a jegyzõ írta alá, illetve hiányzott a kihirdetési zá-
radék;

– a rendeletet a kihirdetés napján léptették hatályba;
– a felhatalmazó jogszabályhely hiányzott, vagy az

nem volt pontos;
– eltérés volt a rendelet szövege és a táblázat között;
– olyan mellékletekre utalt a rendelet, amelyeket nem

csatoltak.
A települési kisebbségi önkormányzatok zárszámadásá-

val kapcsolatosan általánosságban megállapítható, hogy
azokat többségében a határidõ betartásával, határozattal
hagyták jóvá.
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A 9–10. ábrák szemléltetik, hogy a helyi kisebbségi ön-
kormányzatok milyen arányban, illetve hogy határidõben
fogadták-e el a zárszámadási határozataikat.

9. ábra. A helyi kisebbségi önkormányzatok alkottak-e
zárszámadási határozatot

10. ábra. A helyi kisebbségi önkormányzatok
határidõben alkották-e meg zárszámadási határozatukat

A zárszámadási határozatok jellemzõen az Áht. szabá-
lyai alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító
módon készültek. Erre vonatkozó hiányosságokat megál-
lapított azonban a Közép-dunántúli, az Észak-alföldi, az
Észak-magyarországi, a Dél-alföldi, a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatás Hivatal.

A 11. ábra szemlélteti a helyi kisebbségi önkormányza-
tok zárszámadási határozatait érintõ törvényességi észre-
vételek megoszlásának arányát.

11. ábra. A helyi önkormányzatok zárszámadási
határozatait érintõ törvényességi észrevételek

A kisebbségi önkormányzatok zárszámadási határoza-
tával kapcsolatosan jellemzõ hiba volt, hogy a pénzmarad-
vány kimutatása nem volt megfelelõ, valamint a bemuta-
tandó mérlegek és kimutatások hiányoztak.

A többcélú kistérségi társulások zárszámadásával
összefüggésben kijelenthetõ, hogy a társulások zárszám-
adási határozataikat törvényes határidõn belül elfogad-
ták, szerkezetük a költségvetéssel összehasonlító módon
lett összeállítva. A társulások többségében a tanácsok jó-
váhagyták a pénzmaradványokat, és csatolták a vagyon-
kimutatást. Hiányosság volt, hogy a zárszámadási határo-
zatok nem tartalmazták az elõírt mellékletek közül vala-
mennyit.

A körjegyzõségek zárszámadásai kapcsán tipikus hiá-
nyosságként merült fel, hogy azok nem épültek be a szék-
hely települések zárszámadási rendeleteibe.
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Melléklet

A helyi önkormányzatok költségvetési rendeleteinek száma és aránya megyénként (2006–2007)

Megye A helyi önkormányzatok száma
A 2007. évi költségvetési

rendeletek száma (db)
és aránya (%)

Határidõben megalkotott
költségvetési rendeletek
száma (db) és aránya (%)

Határidõn túl megalkotott
költségvetési rendeletek
száma (db) és aránya (%)

Az önkormányzatok száma (db)
és aránya (%), amelyek nem

alkottak költségvetési rendeletet

Bács-Kiskun 120 1191 (100%) 87 (73%) 32 (27%) –

Baranya 302 302 (100%) 284 (94%) 18 (6%) –

Békés 76 76 (100%) 62 (82%) 14 (18%) –

Borsod-Abaúj-Zemplén 359 359 (100%) 309 (86,1%) 50 (13,9%) –

Budapest fõváros 1 1 (100%) – 1 (100%)2 –

– fõvárosi kerületek 23 23 (100%) 19 (83%) 4 (17%) –

Csongrád 61 61 (100%) 54 (89%) 7 (11%) –

Fejér 109 109 (100%) 90 (82,6%) 19 (17,4%) –

Gyõr-Moson-Sopron 183 183 (100%) 183 (100%) – –

Hajdú-Bihar 83 83 (100%) 83 (100%) – –

Heves 122 122 (100%) 111 (91%) 11 (9%) –

Jász-Nagykun-Szolnok 79 79 (100%) 78 (99%) 1 (1%) –

Komárom-Esztergom 77 77 (100%) 65 (85%) 12 (15%) –

Nógrád 132 132 (100%) 107 (81,1%) 25 (18,9%) –

Pest 188 188 (100%) 166 (88%) 22 (12%) –

Somogy 246 246 (100%) 219 (89%) 27 (11%) –

Szabolcs-Szatmár-Bereg 230 230 (100%) 204 (89%) 26 (11%) –

Tolna 110 110 (100%) 109 (99%) 1 (1%) –

Vas 217 217 (100%) 207 (95,4%) 10 (4,6%) –

Veszprém 218 218 (100%) 195 (89,4%) 23 (10,6%) –

Zala 258 258 (100%) 257 (99,6%) 1 (0,4%) –

ÖSSZESEN 3194 3193 (100%) 2889 (90,5%) 304 (9,5%) –

1 Bugac–Bugacpusztaháza (Bács-Kiskun megye) társult képviselõ-testületek, ezért közös költségvetéssel rendelkeznek, így 100% az arány (dél-alföldi régió).

2 A forrásmegosztást szabályozó 2006. évi CXXXIII. törvényt 2006. december 27-én hirdették ki, a fõvárosi önkormányzatnak kevés idõ állt rendelkezésére a forrásmegosztási rendelet és a költségvetés elõkészí-
tésére. A költségvetési rendeletet 2007. március 1. napján elfogadta a Közgyûlés (közép-magyarországi régió).
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A helyi önkormányzatok költségvetési rendeleteinek száma és aránya régiónként (2006–2007)

Régió A helyi önkormányzatok száma
A 2007. évi költségvetési

rendeletek száma (db)
és aránya (%)

A határidõben megalkotott
költségvetési rendeletek
száma (db) és aránya (%)

A határidõn túl megalkotott
költségvetési rendeletek
száma (db) és aránya (%)

Az önkormányzatok száma (db)
és aránya (%), amelyek nem

alkottak költségvetési rendeletet

Közép-magyarországi 212 212 (100 %) 185 (87%) 27 (13%) –

Észak-magyarországi 613 613 (100%) 527 (86%) 86 (14%) –

Észak-alföldi 392 392 (100%) 365 (93,1%) 27 (6,9%) –

Közép-dunántúli 404 404 (100%) 350 (86,6%) 54 (13,4%) –

Nyugat-dunántúli 658 658 (100%) 647 (98,3%) 11 (1,7%) –

Dél-dunántúli 658 658 (100%) 612 (93%) 46 (7%) –

Dél-alföldi 257 2563 (100%) 203 (79%) 53 (21%) –

ÖSSZESEN 3194 3193 (100%) 2889 (90,5%) 304 (9,5%) –

3 Bugac–Bugacpusztaháza (Bács-Kiskun megye) társult képviselõ-testületek, ezért közös költségvetéssel rendelkeznek, így 100% az arány (dél-alföldi régió).

A helyi önkormányzatok zárszámadási rendeleteinek száma és aránya megyénként (2006–2007)

Megye A helyi önkormányzatok száma
A 2006. évre vonatkozó
zárszámadási rendeletek
száma (db) és aránya (%)

A határidõben megalkotott
zárszámadási rendeletek
száma (db) és aránya (%)

A határidõn túl megalkotott
zárszámadási rendeletek
száma (db) és aránya (%)

Az önkormányzatok száma (db)
és aránya (%), amelyek nem

alkottak zárszámadási rendeletet

Bács-Kiskun 120 1194 (100%) 111 (93%) 9 (7%) –

Baranya 302 301 (99,6%) 278 (92%) 23 (7%) 1 (0,4%)

Békés 76 76 (100%) 75 (99%) 1 (1%) –

Borsod-Abaúj-Zemplén 359 359 (100%) 345 (96,1%) 14 (3,9%) –

Budapest fõváros 1 1 (100%) 1 (100%) – –

– fõvárosi kerületek 23 23 (100%) 22 (96%) 1 (4%) –

Csongrád 61 61 (100%) 59 (97%) 2 (3%) –

Fejér 109 108 (99,1%) 98 (90,7%) 10 (9,3%) 1 (0,9%)

Gyõr-Moson-Sopron 183 183 (100%) 170 (92,9%) 13 (7,1%) –

Hajdú-Bihar 83 83 (100%) 80 (96%) 3 (4%) –

Heves 122 122 (100%) 113 (92,6%) 9 (7,4%) –

Jász-Nagykun-Szolnok 79 78 (99%) 71 (91%) 7 (9%) 1 (1%)
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Megye A helyi önkormányzatok száma
A 2006. évre vonatkozó
zárszámadási rendeletek
száma (db) és aránya (%)

A határidõben megalkotott
zárszámadási rendeletek
száma (db) és aránya (%)

A határidõn túl megalkotott
zárszámadási rendeletek
száma (db) és aránya (%)

Az önkormányzatok száma (db)
és aránya (%), amelyek nem

alkottak zárszámadási rendeletet

Komárom-Esztergom 77 77 (100%) 66 (86%) 11 (14%) –

Nógrád 132 130 (100%)5 123 (95%) 7 (5%) –

Pest 188 186 (99%) 165 (88%) 21 (11%) 2 (1%)

Somogy 246 246 (100%) 244 (99%) 2 (1%) –

Szabolcs-Szatmár-Bereg 230 230 (10 %) 218 (95%) 12 (5 %) –

Tolna 110 101 (92%) 90 (89%) 11 (11%) 9 (8%)

Vas 217 217 (100%) 173 (79,7%) 44 (20,3%) –

Veszprém 218 218 (100%) 185 (84,9%) 33 (15,1%) –

Zala 258 258 (100%) 235 (91,1%) 23 (8,9%) –

ÖSSZESEN 3194 3177 (99,5%) 2922 (92%) 256 (8%) 14 (0,5%)

4 A forrásmegosztást szabályozó 2006. évi CXXXIII. törvényt 2006. december 27-én hirdették ki, a fõvárosi önkormányzatnak kevés idõ állt rendelkezésére a forrásmegosztási rendelet és a költségvetés elõkészí-
tésére. A költségvetési rendeletet 2007. március 1. napján elfogadta a Közgyûlés (közép-magyarországi régió).

5 Bugac–Bugacpusztaháza (Bács-Kiskun megye) társult képviselõ-testületek, ezért közös költségvetéssel rendelkeznek, így 100% az arány (dél-alföldi régió).

A helyi önkormányzatok zárszámadási rendeleteinek száma és aránya régiónként (2006–2007)

Régió A helyi önkormányzatok száma
A 2006. évre vonatkozó
zárszámadási rendeletek
száma (db) és aránya (%)

A határidõben megalkotott
zárszámadási rendeletek
száma (db) és aránya (%)

A határidõn túl megalkotott
zárszámadási rendeletek
száma (db) és aránya (%)

Az önkormányzatok száma (db)
és aránya (%), amelyek nem

alkottak zárszámadási rendeletet

Közép-magyarországi 212 210 (99%) 188 (89,5%) 22 (10,5%) 2 (1%)

Észak-magyarországi 613 611 (100%) 581 (95%) 30 (5%) –

Észak-alföldi 392 391(99,7%) 369(94,3%) 22 (5,7%) 1 (0,3%)

Közép-dunántúli 404 403 (99,8%) 349 (86,6%) 54 (13,4%) 1 (0,2%)

Nyugat-dunántúli 658 658 (100%) 578 (87,8%) 80 (12,2%) –

Dél-dunántúli 658 648 (98,5%) 612 (94,5%) 36 (5,5%) 10 (1,5%)

Dél-alföldi 257 2566 (100%) 245 (95%) 12 (5%) –

ÖSSZESEN 3194 3177 (99,5%) 2922 (92%) 256 (8%) 14 (0,5%)

6 Bugac–Bugacpusztaháza (Bács-Kiskun megye) társult képviselõ-testületek, ezért közös költségvetéssel rendelkeznek, így 100% az arány (dél-alföldi régió).
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A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak száma és aránya megyénként (2006–2007)

Megye
A helyi kisebbségi

önkormányzatok száma7

A 2007. évi költségvetési
határozatok száma (db)

és aránya (%)

A határidõben megalkotott
költségvetési határozatok
száma (db) és aránya (%)

A határidõn túl megalkotott
költségvetési határozatok
száma (db) és aránya (%)

A helyi kisebbségi
önkormányzatok száma (db)

és aránya (%),
amelyek nem alkottak

költségvetési határozatot

Bács-Kiskun 87 84 (97%) 82 (94%) 2 (2%) 3 (3%)

Baranya 272 242 (89%) 231 (95,5%) 11 (4,5%) 30 (11%)

Békés 72 66 (92%) 63 (95,5%) 3 (4,5%) 6 (8%)

Borsod-Abaúj-Zemplén 208 208 (100%) 198 (95%) 10 (5%) –

Budapest Fõváros 11 11 (100%) 11 (100%) – –

– fõvárosi kerületek 202 200 (99%) 191 (95,5%) 9 (4,5%) 2 (1%)

Csongrád 37 37 (100%) 36 (97%) 1 (3%) –

Fejér 51 50 (98%) 46 (92 %) 4 (8 %) 1 (2%)

Gyõr-Moson-Sopron 52 52 (100 %) 52 (100 %) – –

Hajdú-Bihar 67 67 (100%) 65 (97%) 2 (3%) –

Heves 70 70 (100%) 66 (94,3%) 4 (5,7%) –

Jász-Nagykun-Szolnok 42 40 (95%) 30 (75%) 10 (25%) 2 (5%)

Komárom-Esztergom 59 59 (100 %) 52 (88 %) 7 (12 %) –

Nógrád 105 105 (100%) 100 (95%) 5 (5%) –

Pest 185 176 (95%) 146 (83%) 30 (17%) 9 (5%)

Somogy 95 95 (100%) 93 (97%) 2 (3%) –

Szabolcs-Szatmár-Bereg 135 135 (100 %) 114 (84 %) 21 (16 %) –

Tolna 94 94 (100%) 91 (97%) 3 (3%) –

Vas 52 52 (100 %) 51 (98,1 %) 1 (1,9 %) –

Veszprém 92 92 (100 %) 80 (87 %) 12 (13 %) –

Zala 76 76 (100 %) 64 (84,2 %) 12 (15,8 %) –

ÖSSZESEN 2064 2011 (97,4%) 1862 (92,6%) 149 (7,4%) 53 (2,6%)

7 Bugac–Bugacpusztaháza (Bács-Kiskun megye) társult képviselõ-testületek, ezért közös zárszámadással rendelkeznek, így 100% az arány (dél-alföldi régió).

2008/14.szám
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

1925



A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak száma és aránya régiónként (2006–2007)

Régió
A helyi kisebbségi

önkormányzatok száma

A 2007. évi költségvetési
határozatok száma (db)

és aránya (%)

A határidõben megalkotott
költségvetési határozatok
száma (db) és aránya (%)

A határidõn túl megalkotott
költségvetési határozatok
száma (db) és aránya (%)

A helyi kisebbségi
önkormányzatok száma (db)

és aránya (%),
amelyek nem alkottak

költségvetési határozatot

Közép-magyarországi 398 387 (97%) 348 (87%) 39 (10%) 11 (3%)

Észak-magyarországi 383 383 (100%) 364 (95%) 19 (5%) –

Észak-alföldi 244 242 (99,2%) 209 (86,3%) 33 (13,7%) 2(0,8%)

Közép-dunántúli 202 201 (99,5%) 178 (88,6%) 23 (11,4%) 1 (0,5%)

Nyugat-dunántúli 180 180 (100%) 167 (92,8%) 13 (7,2%) –

Dél-dunántúli 461 431 (93%) 415 (96,2%) 16 (3,8%) 30 (7%)

Dél-alföldi 196 187 (95%) 181 (96,7%) 6 (3,3%) 9 (5%)

ÖSSZESEN 2064 2011 (97,4%) 1862 (92,6%) 149 (7,4%) 53 (2,6%)

A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási határozatainak száma és aránya megyénként (2006–2007)

Megye
A helyi kisebbségi

önkormányzatok száma8

A 2006. évre vonatkozó
zárszámadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A határidõben megalkotott
zárszámadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A határidõn túl megalkotott
zárszámadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A helyi kisebbségi
önkormányzatok száma (db)

és aránya (%),
amelyek nem alkottak

zárszámadási határozatot

Bács-Kiskun 87 77 (89%) 64 (83,1%) 13 (16,9%) 10 (11%)

Baranya 272 189 (69,5%) 170 (89,9%) 19 (10,9%) 83 (30,5%)

Békés 72 53 (74%) 51 (96,2%) 2 (0,8%) 19 (26%)

Borsod-Abaúj-Zemplén 208 208 (100%) 208 (100%) – –

Budapest fõváros 11 11 (100%) 11 (100%) – –

– fõvárosi kerületek 202 193 (96%) 168 (87%) 25 (13 %) 9 (4%)

Csongrád 37 33 (89%) 32 (97%) 1 (3%) 4 (11%)

Fejér 49 48 (98%) 43 (89,6%) 5 (10,4%) 1 (2%)

Gyõr-Moson-Sopron 49 47 (96%) 42 (89,4%) 5 (10,6%) 2 (4%)

Hajdú-Bihar 67 66 (98,5%) 64 (97%) 2 (3%) 1 (1,5%)

Heves 70 54 (77%) 51 (94%) 3 (6%) 16 (23%)

Jász-Nagykun-Szolnok 42 39 (93%) 39 (100%) – 3 (7%)
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Megye
A helyi kisebbségi

önkormányzatok száma8

A 2006. évre vonatkozó
zárszámadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A határidõben megalkotott
zárszámadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A határidõn túl megalkotott
zárszámadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A helyi kisebbségi
önkormányzatok száma (db)

és aránya (%),
amelyek nem alkottak

zárszámadási határozatot

Komárom-Esztergom 56 55 (98 %) 38 (69%) 17 (31%) 1 (2%)

Nógrád 105 76 (100%) 67 (86%) 9 (14%) –

Pest 185 142 (77%) 120 (84,5%) 22 (15,5%) 43 (23%)9

Somogy 95 81 (85%) 65 (80%) 16 (20%) 14 (15%)

Szabolcs-Szatmár-Bereg 135 134 (99,03%) 131 (97%) 3 (3 %) 1 (0,07%)

Tolna 94 63 (67%) 60 (95%) 3 (5%) 31 (33%)

Vas 49 49 (100%) 48 (98%) 1 (2%) –

Veszprém 90 90 (100%) 57 (63,3%) 33 (36,7%) –

Zala 74 74 (100%) 71 (95,9%) 3 (4,1%) –

ÖSSZESEN 2049 1782 (86,9%) 1600 (89,8%) 182 (10,2%) 238 (13,1%)

8 Két olyan település van, amely újonnan jött létre, és ezért nem alkotott még 2006. évre vonatkozóan zárszámadási rendeletet (Ipolyszög, Somoskõújfalu).
9 Bugac–Bugacpusztaháza (Bács-Kiskun megye) társult képviselõ-testületek, ezért közös zárszámadással rendelkeznek, így 100% az arány (dél-alföldi régió).

A helyi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási határozatainak száma és aránya régiónként (2006–2007)

Régió
A helyi kisebbségi

önkormányzatok száma10

A 2006. évre vonatkozó
zárszámadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A határidõben megalkotott
zárszámadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A határidõn túl megalkotott
zárszámadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A helyi kisebbségi
önkormányzatok száma (db)

és aránya (%),
amelyek nem alkottak

zárszámadási határozatot

Közép-magyarországi 398 346 (87%) 299 (86,4%) 47 (13,5%) 52 (13 %)

Észak-magyarországi 383 338 (88,2%) 326 (96,4%) 12 (3,6%) 16 (4,1%)11

Észak-alföldi 244 239(98%) 234 (98%) 5(2%) 5(2%)

Közép-dunántúli 195 193 (99%) 138 (71,5%) 55 (28,5%) 2 (1%)

Nyugat-dunántúli 172 170 (98,8%) 161 (94,7%) 9 (5,3%) 2 (1,2%)

Dél-dunántúli 461 333 (72%) 295 (88,5%) 38 (11,5%) 128 (28%)

Dél-alföldi 196 163 (83%) 147 (90,2%) 16 (9,8%) 33 (17%)

ÖSSZESEN 2049 1782 (86,9%) 1600 (89,8%) 182(10,2%) 238 (13,1%)

10 Két olyan település van, amely újonnan jött létre, és ezért nem alkotott még 2006. évre vonatkozóan zárszámadási rendeletet (Ipolyszög, Somoskõújfalu).
11 Bugac–Bugacpusztaháza (Bács-Kiskun megye) társult képviselõ-testületek, ezért közös zárszámadással rendelkeznek, így 100% az arány (dél-alföldi régió).
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A helyi önkormányzatok költségvetési és zárszámadási rendeleteire tett törvényességi észrevételek száma és aránya megyénként (2006–2007)

Megye

A 2007. évi költségvetési
rendeletekre tett törvé-
nyességi észrevételek

száma (db)

A törvényességi észrevéte-
lek által érintett költségve-
tési rendeletek száma (db)

és aránya (%)

A törvényességi észrevéte-
lek által nem érintett költ-

ségvetési rendeletek
száma (db) és aránya (%)

2006. évre vonatkozó
zárszámadási rendeletekre
tett törvényességi észrevé-

telek száma (db)

A törvényességi észrevéte-
lek által érintett zárszám-
adási rendeletek száma

(db)
és aránya (%)

A törvényességi észrevéte-
lek által nem érintett zár-

számadási rendeletek
száma (db) és aránya (%)

Bács-Kiskun 331 113 (95%) 6 (5%) 146 102 (86%) 17 (14%)

Baranya 383 160 (53%) 142 (47%) 28 28 (9,3%) 274 (90,7%)

Békés 612 76 (100%) – 157 76 (100%) –

Borsod-Abaúj-Zemplén 280 127 (35,4%) 232 (64,6%) 239 99 (27,6%) 260 (72,4%)

Budapest fõváros 1 1 (100%) – – – 1 (100%)

– fõvárosi kerületek 25 11 (48%) 12 (52%) – – 23 (100%)

Csongrád 126 52 (85%) 9 (15%) 162 38 (62%) 23 (38%)

Fejér 66 53 (48,6%) 56 (51,4%) 48 31 (28,7%) 77 (71,3%)

Gyõr-Moson-Sopron 124 71 (38,8%) 112 (61,2%) 115 66 (36,1%) 117 (63,9%)

Hajdú-Bihar 508 79 (95%) 4 (5%) 253 67 (80%) 16 (20%)

Heves 267 84 (68,8%) 38 (31,2%) 103 47 (38,5%) 75 (61,5%)

Jász-Nagykun-Szolnok 138 53 (67%) 26 (33%) 65 33 (42%) 45 (58%)

Komárom-Esztergom 50 33 (42,9%) 44 (57,1%) 58 37 (48%) 40 (52%)

Nógrád 197 58 (44%) 74 (56%) 110 41 (31%) 89 (69%)

Pest 348 115 (61%)12 73 (39%) 1 1 (0,5%) 187 (99,5%)

Somogy 255 54 (22%) 192 (88%) 3 1 (0,4%) 245 (99,6%)

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2130 230 (100%) – 1167 228 (99%) 2 (1%)

Tolna 298 107 (98%) 3 (2%) 18 9 (9%) 92 (91%)

Vas 310 85 (39,2%) 132 (60,8%) 97 56 (25,8%) 161 (74,2%)

Veszprém 11 11 (5 %) 207 (95%) 18 17 (7,8%) 201 (92,2%)

Zala 84 66 (25,6%) 192 (74,4%) 117 90 (34,9%) 168 (65,1%)

ÖSSZESEN 6544 1639 (51,3%) 1554 (48,7%) 2905 1067 (33,5%) 2113 (66,5%)

12 Bugac–Bugacpusztaháza (Bács-Kiskun megye) társult képviselõ-testületek, ezért közös zárszámadással rendelkeznek, így 100% az arány (dél-alföldi régió).
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A helyi önkormányzatok költségvetési és zárszámadási rendeleteire tett törvényességi észrevételek száma és aránya régiónként (2006–2007)

Megye

A 2007. évi költségvetési
rendeletekre tett törvényes-

ségi észrevételek száma
(db)

A törvényességi észrevéte-
lek által érintett költségve-
tési rendeletek száma (db)

és aránya (%)

A törvényességi észrevéte-
lek által nem érintett költ-

ségvetési rendeletek
száma (db)

és aránya (%)

A 2006. évre vonatkozó
zárszámadási rendeletekre
tett törvényességi észrevé-

telek száma (db)

A törvényességi észrevéte-
lek által érintett zárszám-

adási rendeletek száma (db)
és aránya (%)

A törvényességi észrevéte-
lek által nem érintett zár-

számadási rendeletek
száma (db) és aránya (%)

Közép-magyarországi 374 127 (60%) 85 (40%) 1 1 (0,5%) 211 (99,5%)

Észak-magyarországi 744 269 (42,2%) 344 (57,8%) 452 187 (30,5%) 426 (69,5%)

Észak-alföldi 2776 362(92,3%) 30 (7,7%) 1485 328 (83,8%) 63 (16,2%)

Közép-dunántúli 127 97 (24%) 307 (76%) 124 85 (21%) 318 (79%)

Nyugat-dunántúli 518 222 (33,7%) 436 (66,3%) 329 212 (32,2%) 446 (67,8%)

Dél-dunántúli 936 321 (49%) 337 (51%) 49 38 (6%) 610 (94%)

Dél-alföldi 1069 241 (94%) 15 (6%) 465 216 (84%) 40 (16%)

ÖSSZESEN 6544 1639 (51,3%) 1554 (48,7%) 2905 1067 (33,5%) 2114 (66,5%)

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési és zárszámadási határozataira tett törvényességi észrevételek száma és aránya megyénként13

(2006–2007)

Megye

A 2007. évi költségvetési
határozatokra tett

törvényességi észrevételek
száma (db)

A törvényességi észrevéte-
lek által érintett

költségvetési határozatok
száma (db)

és aránya (%)

A törvényességi észrevéte-
lek által nem érintett

költségvetési határozatok
száma (db)

és aránya (%)

A 2006. évre vonatkozó
zárszámadási határozatok-
ra tett törvényességi észre-

vételek száma (db)

A törvényességi észrevéte-
lek által érintett zárszám-

adási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A törvényességi észrevéte-
lek által nem érintett zár-

számadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

Bács-Kiskun 5 5 (6%) 82 (94%) 48 48 (55%) 39 (45%)

Baranya 50 50 (18%) 222 (82%) – – 189 (100%)

Békés 62 49 (68%) 23 (32%) 49 42 (58%) 30 (42%)

Borsod-Abaúj-Zemplén 19 19 (9,1%) 189 (90,9%) 15 15 (7,2%) 193 (92,8%)

Budapest fõváros – – 11 (100%) – – 11 (100%)

– fõvárosi kerületek 2 2 (1 %) 200 (99%) – – 202 (100%)

Csongrád 5 4 (11%) 33 (89%) 38 28 (76%) 9 (24%)

Fejér 4 4 (8%) 46 (92%) 17 17 (35,4%) 31 (64,6%)

Gyõr-Moson-Sopron 2 2 (3,8 %) 50 (96,2%) 10 10 (21,3%) 37 (78,7%)

Hajdú-Bihar 15 13 (20%) 54 (80%) 10 10 (15%) 56 (85%)

Heves 18 17 (13,9%) 53 (86,1%) 16 16 (13,1%) 54(86,8%)

Jász-Nagykun-Szolnok 8 7 (17,5%) 33 (82,5%) 5 4 (10,2%) 35 (89,8%)
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Megye

A 2007. évi költségvetési
határozatokra tett

törvényességi észrevételek
száma (db)

A törvényességi észrevéte-
lek által érintett

költségvetési határozatok
száma (db)

és aránya (%)

A törvényességi észrevéte-
lek által nem érintett

költségvetési határozatok
száma (db)

és aránya (%)

A 2006. évre vonatkozó
zárszámadási határozatok-
ra tett törvényességi észre-

vételek száma (db)

A törvényességi észrevéte-
lek által érintett zárszám-

adási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A törvényességi észrevéte-
lek által nem érintett zár-

számadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

Komárom-Esztergom 18 15 (25%) 44 (74%) 27 26 (46%) 30 (53%)

Nógrád 16 8 (8%) 97 (92%) 6 6 (6%) 70 (94%)

Pest 9 9 (5%) 176 (95%) 37 37 (20%) 148 (80%)

Somogy 3 3 (3%) 92 (97%) 9 9 (12%) 72 (88%)

Szabolcs-Szatmár-Bereg 73 41 (30%) 94 (70%) 67 32 (23,7%) 102 (76,3%)

Tolna 7 7 (7%) 87 (93%) 34 34 (54%) 29 (46%)

Vas 2 2 (3,8%) 50 (96,2%) 1 1 (2%) 48 (98%)

Veszprém – – 92 (100%) 15 15 (16,7%) 75 (83,3%)

Zala 4 4 (5,3%) 72 (94,7%) 11 11 (14,9%) 63 (85,1%)

ÖSSZESEN 322 261 (13%) 1800 (87%) 415 361 (20%) 1523 (80%)

13 A települési kisebbségi önkormányzatokra vonatkoztatva töltöttük ki a táblázatot. A dél-alföldi régióban 7 területi kisebbségi önkormányzat mûködik, illetve az Országos Román Kisebbségi Önkormányzat tör-
vényességi ellenõrzését a DARKH Békéscsabai Kirendeltsége végzi. Bács-Kiskun megyében 3, Békés megyében 3, Csongrád megyében 1 területi kisebbségi önkormányzat mûködik. A Békés megyében mûködõ 3
területi kisebbségi önkormányzat egyike sem alkotta meg határidõben költségvetését, a régió többi 4 területi kisebbségi önkormányzata határidõben elfogadta költségvetését.

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési és zárszámadási határozataira tett törvényességi észrevételek száma és aránya régiónként
(2006–2007)

Megye

A 2007. évi költségvetési
határozatokra tett

törvényességi észrevételek
száma (db)

A törvényességi észrevéte-
lek által érintett költségve-
tési határozatok száma (db)

és aránya (%)

A törvényességi észrevéte-
lek által nem érintett költ-

ségvetési határozatok
száma (db) és aránya (%)

A 2006. évre vonatkozó
zárszámadási határozatokra
tett törvényességi észrevé-

telek száma (db)

A törvényességi észrevéte-
lek által érintett zárszám-

adási határozatok
száma (db) és aránya (%)

A törvényességi észrevéte-
lek által nem érintett

zárszámadási határozatok
száma (db) és aránya (%)

Közép-magyarországi 11 11 (3%) 387 (97%) 37 37 (9%) 361 (91%)

Észak-magyarországi 53 44 (11,4%) 339 (102%) 37 37 (9,6%) 346 (90,4%)

Észak-alföldi 96 61 (25%) 181 (75%) 82 46 (19,2%) 193 (80,8%)

Közép-dunántúli 22 19 (9,4%) 182 (90,6%) 59 58 (30,1%) 135 (69,9%)

Nyugat-dunántúli 8 8 (4,4%) 172 (95,6%) 22 22 (12,9%) 148 (87,1%)

Dél-dunántúli 60 60 (13%) 401 (87%) 43 43 (13%) 290 (87%)

Dél-alföldi 72 58 (30%) 138 (70%) 135 118 (60%) 78 (40%)

ÖSSZESEN 322 261 (13%) 1800 (87%) 415 361 (20%) 1552 (80%)
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei

Közlemény
az Országos szakmai szakértõi névjegyzék kiegészítésének közzétételérõl

Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási névjegyzékrõl, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szak-
mai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. § (3) be-
kezdésében és az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § b) pontjában foglaltaknak megfele-
lõen a közlemény mellékleteként közzéteszem az Oktatási Közlöny XLIX. évfolyam 3. számában 2005. február 18-án,
az L. évfolyam 6. számában 2006. március 13-án és az LI. évfolyam 4. számában 2007. március 8-án megjelent Országos
szakmai szakértõi névjegyzék kiegészítését azon szakképesítések tekintetében, amelyek esetén az Országos Képzési
Jegyzékrõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján az oktatási miniszter a szakmai és vizsgáztatási követelmények
meghatározására feljogosított miniszter.

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal elnöke
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Adatvédelmi nyilvántartás azonosítója: 348-0003

Országos szakmai szakértõi névjegyzék kiegészítése

(Az oktatási miniszter – mint szakképesítésért felelõs miniszter – illetékességébe tartozó szakképesítések tekintetében)

Sor-
szám

Név Szakmacsoport(ok) Lakcím Munkahely

1. Barcza Jenõné 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (iparmûvészet) 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 20. nyugdíjas

2. Dr. Bottkáné Égetõ Mária 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció [zenemûvészet
– Egyházzenész (Kántor-énekvezetõ, Kántor-kórusvezetõ,
Kántor-orgonista)]

6723 Szeged, Csuka u. 10/A Király-König Péter Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
6722 Szeged, Tábor u. 3.

3. Dr. Gálos Júlia 3. Oktatás; 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
(sajtó); 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
(Könyvesbolti eladó, Antikváriumi kereskedõ,
Kultúrcikk-kereskedõ, Hírlapárus, trafikos, Kazetta- és
lemezeladó, -kölcsönzõ, Óra-ékszer és díszmûáru eladó,
Papír, írószer eladó)

1205 Budapest, Bádogos u. 38/A nyugdíjas

4. Gengné Valachi Margit 3. Oktatás (oktatás, pedagógia) 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal
u. 23. IV/3.

Kolping Katolikus Szakiskola
2500 Esztergom, Petõfi Sándor u. 22.

5. Gór Nagy Mária 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (tánc-,
színmûvészet)

1014 Budapest, Táncsics u. 13. GNM Színitanoda Egyesület
Mûvészeti Szakközépiskola
1062 Budapest, Andrássy út 62.

6. Hidasné Tóth Edit 3. Oktatás (oktatás, pedagógia) 2100 Gödöllõ, Kör u. 8. Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.

7. Horváth Gréta 3. Oktatás; 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció;
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
(Könyvesbolti eladó, Antikváriumi kereskedõ,
Kultúrcikk-kereskedõ, Hírlapárus, trafikos, Kazetta- és
lemezeladó, -kölcsönzõ, Óra-ékszer és díszmûáru eladó,
Papír, írószer eladó)

2040 Budaörs, Szépkilátó u. 32. H&H Quality Bt. 1122 Budapest,
Városmajor u. 32. 1/A

8. Dr. Kadocsa László 3. Oktatás (oktatás, pedagógia) 2458 Kulcs, Arany János u. 129. Dunaújvárosi Fõiskola
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.

9. Koloss István 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció [zenemûvészet
– Egyházzenész (Kántor-énekvezetõ, Kántor-kórusvezetõ,
Kántor-orgonista)]

1118 Budapest, Villányi u. 83–85/G nyugdíjas

10. Körmendi Miklós Lászlóné 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció [zenemûvészet
– Egyházzenész (Kántor-énekvezetõ, Kántor-kórusvezetõ,
Kántor-orgonista)]

1122 Budapest, Ráth György u. 46.
fszt. 2.

Budapesti Zsidó Hitközség
1075 Budapest, Síp u. 12.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport(ok) Lakcím Munkahely

11. Magyar Attila 3. Oktatás (oktatás, pedagógia) 3529 Miskolc, Pattantyús u. 3. II/3. Kecskeméti Fõiskola GAMF Kar
6000 Kecskemét, Izsáki u. 10.

12. Nagyné Ujvárosi Magdolna 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (Lakberendezõ,
Mûemlékfenntartó technikus)

4033 Debrecen, Paptava u. 4. Péchy Mihály Építõipari
Szakközépiskola 4024 Debrecen,
Varga u. 5.

13. Rostás Erika Mária 3. Oktatás (oktatás, pedagógia) 6723 Szeged, Tápai u. 26. Békéscsabai Regionális Képzõ
Központ Szegedi Kirendeltsége
6725 Szeged, Felhõ u. 17.

14. Szabó Károlyné 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció
(iparmûvészet)

2330 Dunaharaszti, Király u. 15. nyugdíjas (Kézmûipari
Szakközépiskola és Szakiskola)

15. Tóka Szabolcs 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció [zenemûvészet
– Egyházzenész (Kántor-énekvezetõ, Kántor-kórusvezetõ,
Kántor-orgonista)]

8000 Székesfehérvár, Komjáti u. 10. Hermann László Zeneiskola és
Zenemûvészeti Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.

16. Tóth József Miklós 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció [zenemûvészet
– Egyházzenész (Kántor-énekvezetõ, Kántor-kórusvezetõ,
Kántor-orgonista)]

2500 Esztergom, Dobozy Mihály
u. 23.

EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
Iskola 2500 Esztergom, Kis-Duna
sétány 11.
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Közlemény az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítésének közzétételérõl

Az oktatási miniszter 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletének 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közlemény mellékleteként közzéteszem az Oktatási Közlöny
LI. évfolyam 19. számában 2007. július 9-én megjelent Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítését azon szakképesítések tekintetében, amelyek ese-
tén az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján az oktatási és kulturális miniszter a szakmai és vizsgáztatási követelmények megha-
tározására feljogosított miniszter.

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal elnöke

Adatvédelmi nyilvántartás azonosítója: 348-0003

Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítése

(Az oktatási miniszter – mint szakképesítésért felelõs miniszter – illetékességébe tartozó szakképesítések tekintetében)

Sor-
szám

Név Szakmacsoport (Szakképesítés) Lakcím Munkahely

1. Bakosné Vörös
Andrea

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000
Pedagógiai asszisztens)

3000 Hatvan, Lehel u. 2. Gróf Batthyány Lajos Alapítványi
Szakközépiskola és Szakiskola
3000 Hatvan, Tanács út 9.

2. Bánáti Antal 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (52 341 07 0000
0000 Kultúrcikk-kereskedõ)

6726 Szeged, Derkovits fasor
93/A

Szegedi Fürdõk Kft. 6720 Szeged, Tisza L.
krt. 24.

3. Batyik István 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai
asszisztens, 54 140 01 0001 5401 Autisták gyógypedagógiai
asszistense, 54 140 01 0001 5402 Beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5403 Értelmileg
sérültek gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5404
Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001
5405 Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01
0001 5406 Pszichés fejlõdésben akadályozottak gyógypedagógiai
asszisztense, 54 140 01 0001 5407 Súlyosan és halmozottan
fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5408
Testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 55 140 01 0000
0000 Képzési szakasszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka,
52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

2500 Esztergom, Bánomi
ltp. 4.

Montágh Imre Általános Iskola és Speciális
Szakiskola 2500 Esztergom, Dobogókõi
út 29.

4. Bereczki Judit 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens,
31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens)

3021 Lõrinci, Cukorgyári
ltp. 13.

Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézmény 3021 Lõrinci, Erõmû tér 37.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport (Szakképesítés) Lakcím Munkahely

5. Bihariné Zsebõk
Erika

3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai
asszisztens, 55 140 01 0000 0000 Képzési szakasszisztens, 31 140 01
0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens); 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (55 213 01
0000 0000 Kommunikátor, 55 213 01 0010 5501 Idegen nyelvi
kommunikátor, 55 213 01 0010 5502 Intézményi kommunikátor,
55 213 01 0010 5503 Sajtótechnikus, 55 213 01 0010 5504
Sportkommunikátor)

2500 Esztergom, Becket
Tamás u. 23.

Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola
és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent
István tér 4-6.

6. Dr. Bottkáné
Égetõ Mária

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0000 0000
Egyházzenész, 54 212 02 0010 5401 Kántor-énekvezetõ, 54 212 02
0010 5402 Kántor-kórusvezetõ, 54 212 02 0010 5403
Kántor-orgonista)

6723 Szeged, Csuka u. 10/A Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 6722 Szeged,
Tábor u. 3.

7. Cserhalmi Imre 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (55 213 01 0000 0000
Kommunikátor, 55 213 01 0010 5501 Idegen nyelvi kommunikátor,
55 213 01 0010 5502 Intézményi kommunikátor, 55 213 01 0010
5503 Sajtótechnikus, 55 213 01 0010 5504 Sportkommunikátor,
55 213 02 0000 0000 Moderátor, 54 321 01 0000 0000 Újságíró,
konferanszié, 54 321 01 0100 5201 Fotóriporter, 54 321 01 0100 5202
Lapkiadói újságíró-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5203
Rádiómûsor-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5204
Televíziómûsor-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5205 Újságíró
II., 54 321 01 0010 5401 Rádiómûsor-vezetõ, konferanszié, 54 321 01
0010 5402 Televíziómûsor-vezetõ, konferanszié, 54 321 01 0010
5403 Újságíró I.)

2340 Kiskunlacháza,
Rákóczi u. 25.

nyugdíjas

8. Csernyiné
Tóth Éva

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 55 140 01 0000 0000 Képzési
szakasszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000
0000 Pedagógiai asszisztens); 4. Mûvészet, közmûvelõdés,
kommunikáció (55 213 01 0000 0000 Kommunikátor, 55 213 01 0010
5502 Intézményi kommunikátor, 61 345 01 0000 0000
Közmûvelõdési szakember I., 61 345 01 0010 6101 Közmûvelõdési
menedzser, 61 345 01 0010 6102 Kulturális menedzser, 52 345 02
0000 0000 Közmûvelõdési szakember II., 52 345 02 0100 5201
Kulturális rendezvényszervezõ, 52 345 02 0001 5401
Közösségfejlesztõ, 54 322 01 0000 0000 Segédkönyvtáros, 54 322 01
0100 5201 Könyvtári asszisztens, 54 322 02 0000 0000
Segédlevéltáros, 52 213 05 0000 0000 Szerkesztõ munkatársa, 52 213
05 0100 5201 Könyvkiadói szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0000
0000 Újságíró, konferanszié, 54 321 01 0100 5202 Lapkiadói
újságíró-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5205 Újságíró II.);
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (52 341 06 0000
0000 Könyvesbolti eladó, 52 341 07 0100 3101 Hírlapárus, trafikos)

3300 Eger, Vörösmarty u. 11/A Eszterházy Károly Fõiskola Gyakorló Ált.
Iskola, Középiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 3300 Eger,
Bartók Béla tér 4.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport (Szakképesítés) Lakcím Munkahely

9. Csizi Krisztina 3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens,
31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens)

2081 Piliscsaba, Egyetem u. 7.
2. lph. fszt. 19.

Mezõgazdasági és Erdészeti Szakképzõ
Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola
2081 Piliscsaba, József Attila u. 2.

10. Dániel Péter Pál 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (31 215 02 0000 0000
Népi kézmûves, 54 211 13 0000 0000 Ötvös)

4400 Nyíregyháza, Alkony
u. 31.

Nyíregyházi Fõiskola Apáczai Csere János
Gyakorló Ált. Iskola 4400 Nyíregyháza,
Erdõsor 7.

11. Dankó Márta 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens,
31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 55 140 01 0000 0000 Képzési
szakasszisztens, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

4400 Nyíregyháza,
Ferenc krt. 3. VIII/24.

Nyíregyházi Fõiskola 4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/B

12. Ditzendy Károly
Arisztid

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ) 6000 Kecskemét,
Szent-Györgyi Albert u. 5. I/1.

egyéni vállalkozó

13. Fábiánné Szabó
Sarolta

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ),
3. Oktatás (55 140 01 0000 0000 Képzési szakasszisztens, 31 140 01
0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens), 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (61 345 01
0000 0000 Közmûvelõdési szakember I., 61 345 01 0010 6101
Közmûvelõdési menedzser, 61 345 01 0010 6102 Kulturális
menedzser, 52 345 02 0000 0000 Közmûvelõdési szakember II.,
52 345 02 0100 5201 Kulturális rendezvényszervezõ, 52 345 02 0001
5401 Közösségfejlesztõ, 52 213 02 0001 5406 Szerkesztõ, 54 322 02
0100 5201 Levéltári kezelõ, iratkezelõ, irattáros)

4400 Nyíregyháza,
Kandó K. u. 25.

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 13.

14. Falvay Károly 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 07 0000 0000
Táncos)

1145 Budapest,
Gyarmat u. 15/A

nyugdíjas

15. Füredi Istvánné 3. Oktatás (31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka); 4. Mûvészet,
közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0010 5401
Kántor-énekvezetõ, 54 213 02 0100 5101 Hangmester, 54 212 04
0010 5404 Zeneelmélet-szolfézs szak)

8174 Balatonkenese,
Berek u. 35.

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport (Szakképesítés) Lakcím Munkahely

16. Dr. Gálos Júlia 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens,
31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens); 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (55 213 01
0000 0000 Kommunikátor, 55 213 01 0010 5501 Idegen nyelvi
kommunikátor, 55 213 01 0010 5502 Intézményi kommunikátor,
55 213 01 0010 5503 Sajtótechnikus, 55 213 01 0010 5504
Sportkommunikátor, 61 345 01 0000 0000 Közmûvelõdési szakember
I., 61 345 01 0010 6101 Közmûvelõdési menedzser, 61 345 01 0010
6102 Kulturális menedzser, 52 345 02 0000 0000 Közmûvelõdési
szakember II., 52 345 02 0100 5201 Kulturális rendezvényszervezõ,
52 345 02 0001 5401 Közösségfejlesztõ, 31 215 02 0001 5401 Népi
játék és kismesterségek oktatója, 54 321 01 0000 0000 Újságíró,
konferanszié, 54 321 01 0100 5201 Fotóriporter, 54 321 01 0100 5202
Lapkiadói újságíró-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5203
Rádiómûsor-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5204
Televíziómûsor-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5205
Újságíró II.)

1205 Budapest,
Bádogos u. 38/A

nyugdíjas

17. Gór Nagy Mária 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (52 212 02 0010 5201
Bábszínész, 52 212 02 0000 0000 Színész II., 52 212 02 0001 5401
Színész I., 52 212 02 0010 5202 Színházi és filmszínész, 52 212 02
0010 5203 Vers- és prózamondó elõadómûvész, 52 345 04 0010 5202
Szórakoztató táncos, 54 212 07 0010 5404 Színházi táncos)

1014 Budapest, Táncsics u. 13. GNM Színitanoda Egyesület Mûvészeti
Szakközépiskola 1062 Budapest, Andrássy
út 62.

18. Dr. Gubán Gyula 3. Oktatás (52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens) 1133 Budapest, Váci út 90.
IV/18.

19. Horilláné
Hajdu Éva

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 140 01
0000 0000 Képzési szakasszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai
dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

4700 Mátészalka, Csillag u. 4. Mátészalkai Szakképzõ Iskola és
Kollégium 4700 Mátészalka, Baross L.
u. 9–11.

20. Horváth Gréta 52 1499 03 Pedagógiai asszisztens, 52 1812 04 Bútormûves,
52 5293 08 Hangszerkészítõ- és javító

2040 Budaörs,
Szépkilátó u. 32.

H&H Quality Bt. 1122 Budapest,
Városmajor u. 32. 1/A

21. Ivanics Katalin 3. Oktatás (52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens, 54 140 01
0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens), 4. Mûvészet,
közmûvelõdés, kommunikáció (61 345 01 0000 0000 Közmûvelõdési
szakember I., 61 345 01 0010 6101 Közmûvelõdési menedzser,
61 345 01 0010 6102 Kulturális menedzser, 52 345 02 0000 0000
Közmûvelõdési szakember II.)

5600 Békéscsaba,
Bánszki u. 10. fszt. 2.

Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 20.

22. Kerek János
Árpádné

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai
asszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000
Pedagógiai asszisztens)

3000 Hatvan,
Tizeshonvéd út 32.

Heves Megyei Önkormányzat „Négy
Kincs” Gyermekotthona 3021 Lõrinci,
Erõmû tér 32.
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23. Dr. Kiss János 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 211 04 Dekoratõr);
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (51 341 06
Könyvesbolti eladó, 51 341 07 Kultúrcikk-kereskedõ)

6000 Kecskemét, Kapisztrán
János u. 2.

nyugdíjas (Szintézis Modern Tudományok
Szakközépiskola)

24. Koloss István 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0000 0000
Egyházzenész, 54 212 02 0010 5401 Kántor-énekvezetõ, 54 212 02
0010 5402 Kántor-kórusvezetõ, 54 212 02 0010 5403
Kántor-orgonista)

1118 Budapest, Villányi
u. 83–85/G

nyugdíjas

25. Körmendi
Miklós Lászlóné

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0000 0000
Egyházzenész, 54 212 02 0010 5401 Kántor-énekvezetõ, 54 212 02
0010 5402 Kántor-kórusvezetõ, 54 212 02 0010 5403
Kántor-orgonista)

1122 Budapest, Ráth György
u. 46. fszt. 2.

Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest,
Síp u. 12.

26. Letenyeiné
Mráz Márta

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ) 7100 Szekszárd, Népfront u. 1. Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza Polip Ifjúsági Iroda
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

27. Mihályka
Tiborné Hargitai
Alice

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 211 04 0000 0000
Dekoratõr, 52 214 01 0000 0000 Lakberendezõ)

1143 Budapest, Tábornok
u. 12/A

Budai Speciális Szakiskola 1119 Budapest,
Leiningen u. 27.

28. Móni Zsuzsanna 3. Oktatás (31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000
Pedagógiai asszisztens)

4029 Debrecen, Fényes udvar
2. VIII/51.

Bessenyei György Szakközépiskola
4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 9–11.

29. Nagy István 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (31 215 03 Famûves) 3535 Miskolc, Puskás Tivadar
u. 14.

NAGY-BÜKK Oktató, Oktatásszervezõ és
Kereskedelmi Bt. 3535 Miskolc, Puskás
Tivadar u. 14.

30. Nagyné Ujvárosi
Magdolna

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (52 214 01 0000 0000
Lakberendezõ, 54 215 01 0000 0000 Mûemlékfenntartó technikus)

4033 Debrecen, Paptava u. 4. Péchy Mihály Építõipari Szakközépiskola
4024 Debrecen, Varga u. 5.

31. Dr. Pálffyné
Tárnoky Éva

3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens,
31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 55 140 01 0000 0000 Képzési
szakasszisztens, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens);
4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (55 341 01 0000 0000
Mozgóképgyártó szakasszisztens, 55 341 01 0010 5502
Médiatechnológus asszisztens)

1137 Budapest, Szent István
park 16.

Pedagógiai Szolgáltató Központ
1051 Budapest, Szent István tér 16.

32. Pappné
Szabó Alexandra

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai
asszisztens, 55 140 01 0000 0000 Képzési szakasszisztens, 52 140 01
0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

9330 Kapuvár, Kossuth u. 25. Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és
Felsõfokú Szakképzõ Iskola és Kollégium
9371 Vitnyéd-Csermajor

33. Somogyi Mária 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (55 146 01 0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000
0000 Gyógypedagógiai asszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai
dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

3021 Lõrinci, Hársfa út 3. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézmény 3021 Lõrinci, Erõmû tér 37.

34. Steiglerné
Bali Katalin

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (52 341 07 0000
0000 Kultúrcikk-kereskedõ)

8200 Veszprém, Tiszafa u. 64. Jendrassik-Venesz Szakközépiskola és
Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15.
u. 5.
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35. Szabó András 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ) 1131 Budapest, Reitter Ferenc
u. 103. fszt. 1.

Kapocs Ifjúsági Önsegítõ Szolgálat
Alapítvány 1146 Budapest, Zichy Mihály
u. 14.

36. Szolnoky
Kálmán

3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 55 140 01 0000 0000 Képzési
szakasszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000
0000 Pedagógiai asszisztens)

9023 Gyõr, Kodály u. 36. Lloyd Szakiskola 9021 Gyõr, Arany János
u. 31.

37. Szombati Lajos
Géza

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 54 140 01
0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens, 31 140 01 0000 0000
Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens);
4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (55 213 01 0000 0000
Kommunikátor, 61 345 01 0000 0000 Közmûvelõdési szakember I.,
52 345 02 0000 0000 Közmûvelõdési szakember II., 52 214 01 0000
0000 Lakberendezõ, 55 213 02 0000 0000 Moderátor);
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztáció (52 341 06 0000
0000 Könyvesbolti eladó, 52 341 07 0000 0000
Kultúrcikk-kereskedõ)

3000 Hatvan, Kertész út 18. Gróf Batthyány Lajos Alapítványi
Szakközépiskola és Szakiskola
3000 Hatvan, Tanács út 9.

38. Tóka Szabolcs 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0000 0000
Egyházzenész, 54 212 02 0010 5401 Kántor-énekvezetõ, 54 212 02
0010 5402 Kántor-kórusvezetõ, 54 212 02 0010 5403
Kántor-orgonista)

8000 Székesfehérvár,
Komjáti u. 10.

Hermann László Zeneiskola és
Zenemûvészeti Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.

39. Tokai Ágnes 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 55 140 01 0000 0000 Képzési
szakasszisztens, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens);
4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (52 213 04 0000 0000
Rendezvénytechnikus)

7623 Pécs, Ungvár u. 26. Simonyi Károly Szakközépiskola és
Szakiskola 7632 Pécs, Malomvölgyi u 1/B

40. Tóth József
Miklós

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0000 0000
Egyházzenész, 54 212 02 0010 5401 Kántor-énekvezetõ, 54 212 02
0010 5402 Kántor-kórusvezetõ, 54 212 02 0010 5403
Kántor-orgonista)

2500 Esztergom, Dobozy
Mihály u. 23.

EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ Iskola
2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.

41. Varga Lajos 3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens,
31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens)

1033 Budapest, Szérûskert
u. 3. III/10.

nyugdíjas
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42. Világosné
Rozsonits Erika

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai
asszisztens, 54 140 01 0001 5401 Autisták gyógypedagógiai
asszistense, 54 140 01 0001 5402 Beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5403 Értelmileg
sérültek gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5404
Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001
5405 Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01
0001 5406 Pszichés fejlõdésben akadályozottak gyógypedagógiai
asszisztense, 54 140 01 0001 5407 Súlyosan és halmozottan
fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5408
Testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 55 140 01 0000
0000 Képzési szakasszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka,
52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

9300 Csorna, Soproni u. 56/A
II/5.

Hunyadi János Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
9300 Csorna, Soproni u. 97.

43. Wéber Gyula 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (33 215 01 0010 3301
Porcelánfestõ)

8440 Herend, Fasor út 14/B
2. lh. 2.

nyugdíjas

44. Wéber László 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ) 8174 Balatonkenese,
Pince köz 8/A

VMGYIK – Megyei Ifjúsági Információs
és Tanácsadó Iroda 8200 Veszprém, Diófa
u. 2.

45. Dr. Závodny
László

3. Oktatás (55 140 01 0000 0000 Képzési szakasszisztens, 52 140 01
0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

1173 Budapest, Kistanya u. 18. Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézet 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
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HIVATALI BÉLYEGZÕ ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

A Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Neurológiai osztályának hosszú bélyegzõje 2008. március 19-én
elveszett.

A bélyegzõ használata ettõl az idõponttól érvénytelen.

A bélyegzõ szövege:

Fõvárosi Önkormányzat
Heim Pál Gyermekkórháza

Neurológiai Osztály
1089 Budapest, Üllõi út 86.

Tel.: 210-07-20/1223.
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. március 20–26.)

(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

81. 51. évfolyam L 81. szám (2008. március 20.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 261/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a Kínai Népköztársaságból származó
egyes kompresszorok behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetésérõl

A Bizottság 262/2008/EK rendelete (2008. március 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 263/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem
állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

A Bizottság 264/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a baromfihúsra vonatkozó export-visszaté-
rítések mértékének megállapításáról

A Bizottság 265/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a tojásra vonatkozó export-visszatérítések
megállapításáról

A Bizottság 266/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

A Bizottság 267/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes,
valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet módosí-
tásáról

A Bizottság 268/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

* A Bizottság 269/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a Spanyolország lobogója alatt köz-
lekedõ hajók által az ICES VI és VII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik or-
szágok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, kék menyhalra
irányuló halászat tilalmáról

A Bizottság 270/2008/EK rendelete (2008. március 19.) a borágazat termékeire vonatkozó kiviteli
engedélyek kiállításáról

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/24/EK irányelve (2008. március 11.) a hitelintéze-
tek tevékenységének megkezdésérõl és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvnek a Bizott-
ságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/25/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi
konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások
kiegészítõ felügyeletérõl szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/26/EK irányelve (2008. március 11.) a bennfentes
kereskedelemrõl és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló 2003/6/EK irányelvnek a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosítá-
sáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/27/EK irányelve (2008. március 11.) a géntechnoló-
giával módosított szervezetek környezetbe történõ szándékos kibocsátásáról szóló
2001/18/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekin-
tetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/28/EK irányelve (2008. március 11.) az energiafel-
használó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításá-
nak kereteirõl, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK irányelv
módosításáról szóló 2005/32/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskö-
rök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/29/EK irányelve (2008. március 11.) az emberi fel-
használásra szánt gyógyszerek közösségi kódexérõl szóló 2001/83/EK irányelvnek a Bizott-
ságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/30/EK irányelve (2008. március 11.) az éves és
összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK
irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében tör-
ténõ módosításáról1

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/31/EK irányelve (2008. március 11.) a biocid termé-
kek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/32/EK irányelve (2008. március 11.) a vízpolitika
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelvnek a Bi-
zottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/33/EK irányelve (2008. március 11.) az elhasználó-
dott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatás-
körök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/34/EK irányelve (2008. március 11.) az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvnek a Bizottságra ru-
házott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/35/EK irányelve (2008. március 11.) egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló 2002/95/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása
tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/36/EK irányelve (2008. március 11.) az életbiztosí-
tás körén kívül esõ közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések összehangolásáról szóló 92/49/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruhá-
zott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/37/EK irányelve (2008. március 11.) a viszontbizto-
sításról szóló 2005/68/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gya-
korlása tekintetében történõ módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/260/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 18.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes
kerékpárok tekintetében a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett és legutóbb az
1095/2005/EK rendelettel fenntartott és módosított dömpingellenes vám bizonyos kerék-
pár-alkatrészekre történõ kiterjesztése vonatkozásában egyes felek számára biztosított
mentességrõl, valamint a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpár-alkatrészekre
kiterjesztett dömpingellenes vám kifizetése vonatkozásában a 88/97/EK bizottsági rendelet
alapján egyes feleknek biztosított felfüggesztés hatálytalanításáról [az értesítés a C(2008)
1044. számú dokumentummal történt]

Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA Felügyeleti Hatóság

* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 388/06/COL (2006. december 13.) az állami támo-
gatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak hatvanegyedik módosítása

83. 51. évfolyam L 83. szám (2008. március 26.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 272/2008/EK rendelete (2008. március 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/261/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci
Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az
Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszö-
vetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló
társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzõkönyvnek az Európai
Unió nevében történõ aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról
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2008/262/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci
Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az
Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszö-
vetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló
társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzõkönyvnek az Európai
Unió nevében történõ aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról

Bizottság

2008/263/EK:

* A Bizottság határozata (2007. június 27.) az Ausztria által a BAWAG-PSK javára nyújtott
C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006) sz. állami támogatásról [az értesítés a C(2007)
3038. számú dokumentummal történt]1

2008/264/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 25.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv értelmében a cigarettákra vonatkozó európai szabványok által követendõ tûzvé-
delmi elõírásokról1

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGA-
DOTT JOGI AKTUSOK

2008/265/EK:

* Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, Svájcnak
a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásá-
ról szóló megállapodás alapján létrehozott EU–Svájci Vegyes Bizottság 1/2008 számú hatá-
rozata (2008. február 28.) az eljárási szabályok módosításáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/266/KKBP határozata (2008. január 28.) az Európai Unió által vezetett erõk
csádi köztársasági jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Csádi Köztársaság közötti meg-
állapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Unió és a Csádi Köztársaság között az Európai Unió által vezetett
erõk csádi köztársasági jogállásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 36. számának (2008. március 26.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

12654 Budapest Fõváros Önkormányzata [Budapest VIII., Nép-
színház utca (Teleki tér és Fiumei út közötti szakaszá-
nak) felújítása – K. É. – 4290/2008]

12660 Diósd Község Önkormányzata (folyékony hulladék
– K. É. – 3680/2008)

12665 Fejér Megyei Szent György Kórház (élelmiszerek beszer-
zése 1 évre – K. É. – 3846/2008)

12669 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (keretszerzõdés elektronikus jogszabály és cég-
információ szolgáltatás igénybevételére – K. É. –
3104/2008)

12673 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Bor-
bála Kórháza (étkezési utalvány szállítása – K. É. –
3897/2008)

12678 Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala, Komá-
rom (élelmezési nyersanyag beszerzése – K. É. –
4536/2008)

12685 Zala Megyei Kórház (az intézmény laboratóriumában a
meglévõ gépparkkal folyó vizsgálatokhoz szükséges la-
borreagensek, vegyszerek szállítása – K. É. –
3487/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

12690 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (különféle hevederek,
alátétlemezek és speciális felépítményi anyagok beszer-
zése – K. É. – 4224/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

12694 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (ELMÛ
Nyrt.–ÉMÁSZ Nyrt. részére túláramvédelmi megsza-
kító szállítása – K. É. – 3849/2008)

12700 MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. (szennyvíziszap-szállítás és
-elhelyezés II. – K. É. – 4211/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

12707 Kaposvári Egyetem (keretmegállapodás a Kaposvári
Egyetem számára különféle növényvédõ szerek beszer-
zésének biztosítása érdekében – K. É. – 3881/2008)

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

12713 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [részvételi felhívás a
8119. j. út és Tatabánya ipari park csomópont (Brid-
gestone) kivitelezési munkáinak elvégzésére – K. É. –
4354/2008]

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás

megindítására

12719 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségve-
tési Elszámoló Szervezete (Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévõ Diák-
étkeztetési Kft. által mûködtetett konyhák alapanyag-
igényének ellátása – K. É. – 4220/2008)

Módosítás

12726 Magyar Nemzeti Bank módosítása (gépészet-, víz- és köz-
pontifûtés-szerelés, -üzemeltetés, -karbantartás, -javí-
tás 012/2008 – K. É. – 4023/2008)

Visszavonás

12735 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség visszavonása (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz 2008. január 3-án K. É. – 19648/2007 számmal fel-
adott ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 4215/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás

megindítására

12739 Bugyi Nagyközség Önkormányzata (óvoda korszerûsíté-
se – K. É. – 4155/2008)

12744 Diákhitel Központ Zrt. (étkezési, ajándék- és kultúra-
utalványok beszerzése – K. É. – 4605/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

12750 Kurucz Farm Kft. (almostrágya-tároló és csurgalék-
víz-átemelõ építése – K. É. – 3830/2008)

12755 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Budapest V. ker.,
Nádor u. 31. szám alatti épület III–IV. emeletén iroda-
helyiségek kialakítása és felújítása – K. É. – 4600/2008)
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Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

12761 AGRICOLA Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt.
(rakodógépek beszerzése – K. É. – 4445/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

12766 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Õszirózsa Gondozó
Szolgálat (közétkeztetés – K. É. – 3625/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

12771 Bajavíz Baja és Térsége Víz- és Csatornamû Kft. (a Baja-
víz Kft. részére a bajai külterület 0737/12 hrsz.-on hé-
vízkutató fúrás, hévíztermelõ kút kiépítése – K. É. –
4500/2008)

12774 Baranya Megyei Önkormányzat (önkormányzati biztos
– K. É. – 4089/2008)

12776 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
(4/Gyula/2008, az intézmény 1 éves szükségletét biztosító
csípõízületi, nyeregízületi, térd-, vállízületi, csontsebé-
szeti anyagok, csontcementek adásvétele – K. É. –
3709/2008)

12781 Budapest XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
(2008. évi nyári napközbeni foglalkoztatás a Budapest
XXII. kerületi tanulók részére – K. É. – 4177/2008)

12784 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (aktív lignitkoksz szál-
lítása – K. É. – 4383/2008)

12786 Heves Város Önkormányzata (társasház hõszigetelése,
nyílászárók cseréje – K. É. – 4459/2008)

12790 HM Térképészeti Kht. (ofszetnyomtatásra alkalmas mû-
nyomó papír, mûnyomó karton és ofszetpapír beszer-
zése – K. É. – 3812/2008)

12793 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (általános is-
kola takarítása – K. É. – 3940/2008)

12797 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzata és intézményei könyvvizs-
gálata – K. É. – 4356/2008)

12801 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(tárolórendszer szállítása – K. É. – 4347/2008)

12805 Zselic-Farm Mezõgazdasági Termelõ, Kutató, Szolgál-
tató Kft. (Gálosfa, külterület 090/8 helyrajzi számon
húsmarhatelep korszerûsítése – K. É. – 4174/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

12810 BME Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (BME Martos
Flóra Kollégium homlokzati nyílászáróinak cseréje
– K. É. – 4602/2008)

12815 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség (étkezési
utalvány – K. É. – 4514/2008)

12820 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (kémény – K. É. –
2864/2008)

12826 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (útépítési
munkák elvégzése – K. É. – 4332/2008)

12831 Csongrád Megyei Fõügyészség (étkezési utalvány
– K. É. – 4489/2008)

12837 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centruma (EM-231 1 db csúcskategóriás
color Doppler cardiovascularis echocardiograph kar-
diológiai vizsgálatokhoz és 1 db csúcskategóriás color
Doppler-ultrahangkészülék elsõsorban cardiovascula-
ris vizsgálatokhoz – K. É. – 4323/2008)

12840 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [Magyar Honvédség gépjármûveinek külföldön
történõ üzemanyag-ellátása üzemanyagkártya felhasz-
nálásával 2008–2010-ben (eljárásazonosító:
26002/08-10/12) – K. É. – 4071/2008]

12845 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [üzemanyag-szaktechnikai eszközök üzemelteté-
séhez szükséges alkatrészek beszerzése a 2008–2009. év-
ben (eljárásazonosító: 25500/08-10/13) – K. É. –
4072/2008]

12849 Marcali Város Önkormányzata (Marcali–Boronka kö-
zötti kerékpárút építése – K. É. – 4687/2008)

12854 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (utalványok
beszerzése 2008 májusától 2009. április 30-ig – K. É. –
3295/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

12860 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. [Debrecen, Fényes udva-
ri lakótelep távhõkörzetben 35 db (jellemzõen
160/60 kW teljesítményû) fûtési-használati melegvíz-
termelõ hõközpont gépészeti berendezéseinek építése,
távfûtési vezetékek felújítása, építése, szerelvények
beépítésével együtt – K. É. – 4527/2008]

12865 Jászkun Volán Rt. (utasinformációs, utastájékoztatási és
informatikai rendszer beszerzése és kiépítése – K. É. –
4510/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

12872 Borsod Volán Zrt. (12 db + 100% db autóbusz zárt végû
pénzügyi lízingje – K. É. – 3938/2008)

12873 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (étkezési utalványok beszerzése – K. É. –
2532/2008)

12875 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (Fõtáv Zrt. üzemegysé-
geinek területén lévõ hõközpontokban és a FÕTÁV
Zrt. tulajdonában lévõ épületekben építõmesteri és
szakipari munkák elvégzése – K. É. – 4549/2008)

12879 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (étkezési
utalványok beszerzése a 2008. évre – K. É. – 4158/2008)

12881 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (10 db ipa-
rosított technológiával épült lakóépület energiatakaré-
kos felújítása – K. É. – 4299/2008)

2008/14. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1947



12889 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (kémény-
seprõ-ipari közszolgáltatási feladatok ellátása – K. É. –
4429/2008)

12892 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapít-
vány (560 m2 alapterületû irodahelyiség bérlete
– K. É. – 3067/2008)

12894 Gödöllõi Királyi Kastély Kht. (gödöllõi Grassalko-
vich-kastély 1., 2., 7., 8. szárny, lovarda, márványistál-
ló, barokkistálló, Horthy-bunker, alagút, Erzsébet-te-
rasz, bástya alatti tér rekonstrukciója – építési engedé-
lyezési és kiviteli terv – K. É. – 4038/2008)

12896 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [elektromos ágy, kórtermi ágy és betegszállító
kocsi beszerzése (22052/07-10/81) – K. É. – 4322/2008]

12898 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (üditõital, ásványvíz beszerzése – K. É. –
4373/2008)

12902 HUNLAND GÉP Kft. (szilárdszervestrágya-szóró pót-
kocsi és teleszkópos rakodók beszerzése – K. É. –
3606/2008)

12904 Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága (zöldte-
rület – K. É. – 3677/2008)

12914 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tata, in-
gatlanvásárlás – K. É. – 4671/2008)

12916 Komárom Város Önkormányzata (komáromi Selye János
Kórház belgyógyászati, sebészeti és szülészeti-nõgyó-
gyászati osztályának belsõ átalakítása során felmerült
kiegészítõ munkálatok elvégzése – K. É. – 4019/2008)

12918 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság [nagy teljesítmé-
nyû tárolórendszerek (EMC) – K. É. – 4487/2008]

12922 MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG
Zrt. részére médiavásárlási feladatok lebonyolítása, va-
lamint kapcsolódó ügynökségi szolgáltatás nyújtása
– K. É. – 4521/2008)

12925 Magyar Közút Kht. (Infosys rendszer 2008. évi szoftver-
követése – K. É. – 4033/2008)

12927 Magyar Közút Kht. (ipari gázok szállítása 2008–2010.
– K. É. – 4598/2008)

12930 Magyar Nemzeti Bank (építõmesteri munkák – K. É. –
3569/2008)

12933 Magyar Országos Levéltár [levéltári dokumentumok
(középkori oklevelek) digitalizálása – K. É. –
4518/2008]

12935 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység [nyári és téli védõitalok/ásványvíz, filteres tea,
instant tea, teaszörp (sûrítmény), kristálycukor, édesítõ-
szer, teaízesítõ tabletta (citrompótló), citromlé szállítása
– K. É. – 4258/2008]

12939 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [18 kV-os 70–72 MVA-es söntfojtó teker-
csek és 72,5 kV-os csillagponti zárlatkorlátozó fojtóte-
kercsek szállítása (2007-0030) – K. É. – 4532/2008]

12941 Nagymaros Város Önkormányzata (élelmiszer-alapanya-
gok beszerzése – K. É. – 4262/2008)

12945 Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Kft. (csa-
padékcsatorna tisztítása – K. É. – 3990/2008)

12947 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (rádiórend-
szerek karbantartása – K. É. – 4003/2008)

12949 Országos Mentõszolgálat (mentõgépjármûvekben hasz-
nált különféle orvosi eszközök beszerzése – K. É. –
4496/2008)

12955 Ózd Város Önkormányzata (az ózdi Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskola pótlása vállalkozási
szerzõdés keretében – K. É. – 3992/2008)

12958 Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. (tanácsadói szol-
gáltatás teljesítése – K. É. – 4133/2008)

12960 Semmelweis Egyetem (SE I. Sebészeti Klinika, NET,
Hök vagyonvédelem és takarítás – K. É. – 4545/2008)

12962 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(01. rész: 11-es Huszár úti 1140 m2 játszótérépítés,
02. rész: Tószer téri 540 m2 játszótérépítés – K. É. –
4093/2008)

12965 Zalaszentgrót Város Önkormányzata (parkfenntartási
munkák – K. É. – 4009/2008)

Idõszakos elõzetes tájékoztató egyes ágazatokban

12971 Gemenc Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. [Szekszárd,
Tartsay Vilmos u. 4. sz. alatti (hrsz.: 4091/2) telephe-
lyén egy új autóbusz javító-szerelõ csarnok építése
– K. É. – 4144/2008]

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

12976 Oroszlány Város Önkormányzata (káptalanfüredi tábor
üzemeltetése – K. É. – 4517/2008)

12977 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Csap u. 9. és Fecske u. 9. szám alatti volt Nagy
László Általános Iskola átalakítása a Veszprémi Köz-
gazdasági Szakközépiskola elhelyezése érdekében
– K. É. – 4284/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

12980 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (I. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása, XIV. részfel-
adat: Tûzoltó u. 17–19–21–23. szám alatti lakóépület
homlokzati nyílászárócseréje – K. É. – 3164/2008]

12980 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hézagkezelés/2007.
– K. É. – 4578/2008)

12981 APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága [APEH
Fejér Megyei Igazgatóságához a megye adóalanyai ál-
tal 2007. január 1-jétõl 2008. január 31-ig beküldendõ,
az SZJ 123000 adatfeldolgozás (7230) tevékenységi kör-
be tartozó számítógépes adatrögzítés és az ahhoz kap-
csolódó adminisztratív tevékenység – K. É. –
3335/2008]

12981 APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága (aján-
latkérõ veszprémi szervezeti egységénél az adatfeldol-
gozás körébe tartozó számítógépes adatrögzítés és az
ahhoz kapcsolódó adminisztratív tevékenység elvég-
zése – K. É. – 3336/2008)
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12982 BAUMART Asztalos-szakipari Szolgáltató és Kereske-
delmi Kft. (gépbeszerzés – az ajánlatkérõ szakoktatási
helyszínén, a szakoktatás feltételeinek javítása céljából
– K. É. – 3162/2008)

12983 Békés Megye Képviselõ-testülete Önkormányzati Hivata-
la (orvosi eszköz beszerzése – K. É. – 4166/2008)

12984 Budapest Fõváros XVII. Kerület Önkormányzata
(1 200 000 000 Ft folyószámla-hitelkeret biztosítása
– K. É. – 3735/2008)

12985 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (doku-
mentum- és iratkezelési rendszer, valamint kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése tárgyában kötött vállalkozói
szerzõdés részteljesítésérõl szóló tájékoztató – K. É. –
4547/2008)

12986 Budapesti Közlekedési Zrt. (11 db metróállomás felújítá-
sa szigetelési, belsõ beépítési és építészeti munkákkal
együtt, IV. ütem: Stadionok, Pillangó utca, Örs vezér
tere állomások és vonalszakaszok felújítása – K. É. –
3161/2008)

12986 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ egyetemen felsõoktatásban részt vevõ
hallgatók elszállásolását biztosító kollégiumi férõhe-
lyek bérlése maximum 4 ágyas szobákban – K. É. –
3483/2008)

12987 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2007. évi hõköz-
pont-szétválasztások tervezése III. ütem – K. É. –
4418/2008)

12988 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2007. évi hõköz-
pont-szétválasztások tervezése III. ütem – K. É. –
4420/2008)

12989 ESZA Kht. (a vállalkozói készség és a munkavállalók al-
kalmazkodóképességének fejlesztését célzó képzések
támogatása – K. É. – 2677/2008)

12989 Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
(debreceni mûködési hely takarítása – K. É. –
4479/2008)

12990 Forray Máté Általános Iskola, Szegvár (fûszerek, száraz-
áruk beszerzése – K. É. – 4650/2008)

12991 Fõvárosi Állat- és Növénykert (õrzés-védelmi és porta-
szolgálati feladatok ellátása, járõrszolgálat biztosítása
a fûtésrendszer ellenõrzésére – K. É. – 3408/2008)

12991 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (8015,66 m2 napi
takarítandó felületen a berendezési és felszerelési tár-
gyakra kiterjedõ, teljes körû takarítási feladatok ellá-
tása – K. É. – 3469/2008)

12992 Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Ren-
delõintézet (ajánlatkérõ volt gyógyszertára felújítása
izotópdiagnosztika áthelyezése és korszerûsítése
– K. É. – 2951/2008)

12992 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és
Rendelõintézet (zárt vérvételi rendszer fogyóanyagai-
nak szállítása – K. É. – 2235/2008)

12993 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal (hús és húsipari termékek beszerzése
– K. É. – 2448/2008)

12993 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Ren-
delõintézet belgyógyászati pavilonjának bõvítése és tel-
jes körû rekonstrukciója összesen 5135 m2 alapterüle-
ten 187 aktív ágyszám kialakítására – K. É. –
4197/2008)

12994 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (közbeszerzések indítása, monitoring, érté-
kelés, szakértõi részvétel – K. É. – 4589/2008)

12995 Központi Statisztikai Hivatal (ajánlatkérõ épületei-
nek élõerõs vagyonvédelme személyportai szolgálattal
– K. É. – 3484/2008)

12995 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a VTK Zrt.
2007. évi médiavásárlási feladatainak lebonyolítása, va-
lamint kapcsolódó ügynökségi szolgáltatás nyújtása
– K. É. – 4454/2008)

12996 Magyar Nemzeti Bank [tájékoztató a szerzõdés
(rész)teljesítésérõl – vezetõi, személyes és egyéb kész-
ségfejlesztési programok elõkészítése és lebonyolítása
– K. É. – 4526/2008]

12998 Magyar Országos Levéltár [levéltári dokumentumok (ka-
taszteri térképek) digitalizálása – K. É. – 4513/2008]

12998 Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata (Nyírábrány
szennyvízcsatornázása II. ütem tervezése és kivitelezése
– K. É. – 3468/2008)

12999 Országos Mentõszolgálat (tájékoztató az OMSZ által
– segélyhívó rendszerek szállítása és karbantartása tár-
gyában – közbeszerzési eljárás alapján megkötött szer-
zõdés teljesítésérõl – K. É. – 4657/2008)

13000 Országos Vérellátó Szolgálat (13/OVSZ/2005. számú,
kötszerek megnevezésû eljárás eredményeként kötött
szerzõdés teljesítésérõl szóló tájékoztató – K. É. –
4181/2008)

13001 Paksi Atomerõmû Zrt. (a Paksi Atomerõmû kondenzá-
tor hõátadó csöveinek örvényáramos vizsgálata
2007–2010. között – K. É. – 4483/2008)

13001 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (gerincimplantátum
13 tételben – K. É. – 3317/2008)

13002 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (érprotézisek
– K. É. – 3397/2008)

13003 Pócspetri Község Önkormányzata (szennyvízcsator-
na-hálózat építése, szennyvíztelep-bõvítés – K. É. –
3219/2008)

13004 Sándorfalva Város Önkormányzata (vízjogi engedélyezé-
si terv elkészítése volt bányatavak fejlesztése, további
hasznosítása tárgyában – K. É. – 3428/2008)

13004 Sándorfalva Város Önkormányzata (belterületi ingatlan
adásvétele – K. É. – 3429/2008)

13005 Somogy Megyei Bíróság (Fonyódi Városi Bíróság új
épületének kivitelezése a kapcsolódó parkosítási, par-
kolóépítési és közmûkiváltási munkákkal együtt
– K. É. – 3318/2008)

13005 Széchenyi István Egyetem, Gyõr (ajánlatkérõ zenemûvé-
szeti intézete tetõ- és homlokzatfelújítása – K. É. –
3334/2008)

13006 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre, Hamvas
Béla u. 1. szám alatti bölcsõde bútorszállítása – K. É. –
3438/2008)
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13007 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre, Hamvas
Béla u. 1. szám alatti bölcsõde környezetrendezése
– K. É. – 3441/2008)

13007 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Buda-
pest X., Száva u. 7. és a Budapest XXI., Petróleum u. 4.
szám alatti csarnoképületekben központi okmány-
tár/irattár kialakítása – K. É. – 4298/2008)

13008 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelési
Önkormányzati Társulás (mérnök-mûszaki felügyelet
– K. É. – 4501/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

13010 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Bem Úti
Általános Iskola és Óvoda, Ózd (élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 3854/2008)

13010 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
anyagok beszerzése – K. É. – 4229/2008)

13011 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
anyagok beszerzése – K. É. – 4231/2008)

13011 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
anyagok beszerzése – K. É. – 4232/2008)

13012 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
anyagok beszerzése – K. É. – 4235/2008)

13013 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
anyagok beszerzése – K. É. – 4237/2008)

13013 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (tervezé-
si feladatok a szennyvíztisztítás és csatornázás fejleszté-
séhez – K. É. – 3712/2008)

13015 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (a budapesti központi szennyvíztisztító telep csatla-
kozó útjának megépítésére szóló szerzõdés módosítása
– K. É. – 4566/2008)

13016 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (Bp. I., Szalag
u. 18. szám alatti épület komplett felújítása tárgyú szer-
zõdés módosítása – K. É. – 4604/2008)

13017 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [VII. ker., Bajza u.
(Városligeti fasor–Damjanich u. között) fõvárosi csa-
tornák rekonstrukciójának tervezése – K. É. –
3590/2008]

13018 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. ker., Halom u.
(Ászok u.–Martinovics tér között) fõvárosi csatornák
rekonstrukciójának tervezése – K. É. – 3591/2008]

13018 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [X. ker., Fertõ u. (Bi-
hari út–Hizlaló tér között) fõvárosi csatornák rekonst-
rukciójának tervezése – K. É. – 3592/2008]

13019 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ 24 auto-
mata átemelõtelepén 63 darab szivattyú cseréje, öntisz-
tuló aknafenék kialakításával – K. É. – 3725/2008)

13019 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (orvos-
technikai gépek, mûszerek, kórházi bútorok – K. É. –
4460/2008)

13020 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (bútorok
és más elsõ beszerzésû berendezések – K. É. –
4466/2008)

13021 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (a Környezet és Energia Operatív Prog-
ramra beérkezõ környezetvédelmi pályázatok értékelé-
séhez szükséges szakértõk biztosítása – K. É. –
4540/2008)

13021 Kunszentmárton Város Önkormányzata (a 2006. évi árvíz
okozta károk helyreállítási munkái, út- és intézmény-
felújítás – K. É. – 3939/2008)

13022 Naszály–Galga TISZK Kht. (szolgáltatóközpont tervezé-
se, központi szerver kialakítása – K. É. – 3761/2008)

13023 Oroszlány Város Önkormányzata (általános iskolák és
középiskolák gyermek- és felnõttétkeztetésének biz-
tosítása tárgyú vállalkozási szerzõdés módosítása
– K. É. – 4484/2008)

13024 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (a szélessávú há-
lózatok önkormányzatok általi kiépítésének támogatá-
sa Magyarország kevésbé vonzó településein projekt
megvalósítása Szeghalom, Füzesgyarmat, Körösla-
dány, Vésztõ és Bucsa településeken – K. É. –
3715/2008)

13025 Vác Város Önkormányzata (10 fõzõkonyha 4 évi élelmi-
szer-szükségletének biztosítása – K. É. – 3808/2008)

13025 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (fordí-
tási, lektorálási és tolmácsolási feladatok – K. É. –
4345/2008)

Helyesbítés

13027 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. helyesbítése (felületi csú-
szásellenállás-mérés/2008. – K. É. – 4538/2008)

13027 Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 14-i 32. számá-
ban K. É. – 3574/2008 számon megjelent egyszerû eljá-
rás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
4706/2008)

13027 Társasház Szeged, Ûrhajós utca 1. helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. március 17-i 33. számában
K. É. – 3495/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
4669/2008)

Módosítás

13028 Nyergesújfalu Város Önkormányzata módosítása (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2008. március 14-i 32. számában
K. É. – 3385/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 4556/2008)

13029 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítása
(zöldfelület-gondozás, parkfenntartás – K. É. –
4618/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 37. számának (2008. március 28.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

13045 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajárnyékoló fal tervezé-
se/2008. – K. É. – 4581/2008)

13050 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gépjármû-karbantar-
tás/2008. – K. É. – 4591/2008)

13055 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
(4339/Kecskemét/08 „Takarítás” – K. É. – 3366/2008)

13060 BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemelteté-
si és Közbeszerzési Zrt. [a BMSK Zrt. részére tehergép-
jármûvek (kishaszonjármûvek), valamint személygép-
kocsik biztosítása bérleti szerzõdés keretében flotta-
rendszerû üzemeltetéssel – K. É. – 4472/2008]

13066 Fõvárosi Fõügyészség (étkezési utalvány – K. É. –
4506/2008)

13071 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (egységes
híd-költségvetési tételrend – K. É. – 4447/2008)

13078 Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (megbízási szerzõ-
dés a VPOP új székházának építési beruházásával kap-
csolatos közbeszerzési, beruházáslebonyolítói, felelõs
mûszaki ellenõri, valamint egyéb mérnöki szolgáltatá-
sok nyújtására – K. É. – 4465/2008)

13087 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Budapest–Lõkös-
háza és Szolnok–Debrecen vasútvonal felújítására irá-
nyuló Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szüksé-
ges dokumentációk elkészítése – K. É. – 4388/2008)

13094 Pest Megyei Fõügyészség (étkezési utalvány – K. É. –
4542/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

13100 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (lámpatestek be-
szerzése – K. É. – 4452/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

13110 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezetéki tech-
nológiai szerelési, helyreállítási és általános javítási
munkák – K. É. – 4603/2008)

Módosítás

13117 Magyar Nemzeti Bank módosítása (MNB központi adat-
tároló megvalósítása és üzemeltetésének támogatása
– K. É. – 4535/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

13128 Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormány-
zati Társulás (Tótkomlós, állatihulladék-kezelés – gép-
jármûbeszerzés – K. É. – 4539/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

13134 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (rókák ve-
szettség elleni orális vakcinázása – K. É. – 4450/2008)

13137 Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (házi-
orvosi ügyelet ellátása 6 településen 1 ügyeleti központ-
tal határozatlan idõre – Zsadány, Okány, Mezõgyán,
Geszt, Biharugra, Körösnagyharsány – K. É. –
3459/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

13142 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (különleges célú kisgépek,
berendezések szállítása/2008. – K. É. – 4827/2008)

13149 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (röntgen-
film és vegyszer 2008. – K. É. – 4180/2008)

13154 Csongrád Megyei Önkormányzat (ajánlatkérõ ápolóott-
hona, pszichiátriai otthona és vakok otthona építészeti
felújításának kivitelezése – K. É. – 2932/2008)

13157 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (az Educatio Tár-
sadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság részére Java-
és MQ-alapú alkalmazások megtervezése és kivitelezé-
se a meglévõ igényspecifikáció alapján – K. É. –
4469/2008)

13163 Péteri Község Önkormányzata (Pittner Dénes Általános
és Mûvészeti Iskola eszközbeszerzése – K. É. –
4855/2008)

13167 VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (veszprémi
regionális kommunális szilárdhulladék-lerakó tovább-
üzemeltetésének alkalmassá tételére vonatkozó építési
beruházás – K. É. – 4217/2008)

13171 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (étke-
zési utalványok beszerzése – K. É. – 4557/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

13176 Békés Város Önkormányzata (Békés Város Önkormány-
zatának és intézményeinek 2008. augusztus 1-jétõl
2009. május 31-ig tartó idõszakra történõ villamosener-
gia-beszerzése – K. É. – 4400/2008)
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13180 Budapest Galéria (Budapest XI., Gellért-hegy, Citadella
sétány, hrsz.: 5412, támfalmellvéd megerõsítése, mész-
kõelemek készítése, öntöttvas korlát gyártása, szállítá-
sa, felszerelése – K. É. – 4346/2008)

13185 Dunaújvárosi Fõiskola (Dunaújvárosi Fõiskola informa-
tikai épülete felújításának befejezése – K. É. –
4722/2008)

13190 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület, Ber-
zenczey u. 30. számú lakóépület felújítása – K. É. –
4529/2008)

13195 Fõvárosi Önkormányzat Csecsemõket, Kisgyerekeket és
Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (élelmezési
alapanyagok beszerzése 12 hónapra – K. É. –
4480/2008)

13200 HAGE Zrt. (HAGE Zrt. hajdúszoboszlói sertéstelep trá-
gyatelepének korszerûsítése – K. É. – 4314/2008)

13205 Kõbányai Vagyonkezelõ Zrt. (ajánlatkérõ tulajdonában
lévõ épületekben végzendõ vegyes karbantartási és fel-
újítási munkák elvégzése – K. É. – 3898/2008)

13212 Magyar Televízió Zrt. (médiatervezés és -vásárlás
– K. É. – 4524/2008)

13215 Siklós Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (élelme-
zési anyagok beszerzése – K. É. – 4015/2008)

13222 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség (étkezési
utalvány – K. É. – 4709/2008)

13227 Várpalotai Városi Kincstár (élelmiszerek, alapanyagok
beszerzése – K. É. – 4398/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

13233 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH Közép-
dunántúli Regionális Igazgatósága, Székesfehérvár,
Mátyás király krt. 8. szám alatti irodaépület elektro-
mos rendszerének teljes felújítása – K. É. – 4363/2008)

13235 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatósága (ingatlan bérlése Szombathe-
lyen – K. É. – 4743/2008)

13237 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (lokális burkolatjaví-
tás/2008. – K. É. – 4678/2008)

13240 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (vízelvezetõ rendszerek,
rézsûk, padkák fenntartása/2008. – K. É. – 4680/2008)

13242 Békés Város Önkormányzata (Békés Város Önkormány-
zatának és intézményeinek 2008. április 1-jétõl 2009.
január 31-ig tartó idõszakra történõ villamosener-
gia-beszerzése – K. É. – 4378/2008)

13244 Budapest Fõváros Önkormányzata (vállalkozási szerzõ-
dés, amelynek tárgya a Budapest, Margit híd felújítási
engedélyezési tervdokumentáció felhasználásával meg-
valósíthatósági tanulmány készítése – K. É. –
4461/2008)

13247 Budapest Fõváros Önkormányzata (ügyvédi megbízási
szerzõdés – K. É. – 2780/2008)

13249 Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata [Budapest VII. ker., Dob u. 23–27. szám alatti kivi-
telezés (32 lakás, 4 fszt.-i üzlethelyiség) – K. É. –
4340/2008]

13251 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. [a Fõtáv Zrt. kezelésében
lévõ – lakóépületek és közületi fogyasztók fûtési, és/vagy
használatimelegvíz-ellátását biztosító – hõközpontokban
helyreállítási és általános javítási és hibaelhárítási mun-
kák végzése (hat részfeladat) – K. É. – 4662/2008]

13257 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. [Debrecen, nyugati gerinc-
vezeték (Déli sor–István út közötti szakaszán) szigete-
lést védõ lemezek pótlása, cseréje – K. É. – 4414/2008]

13259 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (akkreditált pedagó-
gus-továbbképzésekre vonatkozó oktatásszervezési fel-
adatok ellátása Magyarország 19 megyéjében és Buda-
pesten, megbízási szerzõdés keretében – K. É. –
4145/2008)

13273 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest VIII. kerület,
Füvészkert utca 4–6. szám közötti szakaszán (hrsz.:
36113) gázelosztó vezeték rekonstrukciójának alépít-
ményi munkái – K. É. – 4358/2008]

13275 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIII. kerület,
Pannónia utca–Gogol utca keresztezõdésében (hrsz.:
25470/2) gázelosztó vezeték rekonstrukciójának alépít-
ményi munkái – K. É. – 4360/2008]

13277 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (11 db kistehergépko-
csi beszerzése – K. É. – 3498/2008)

13279 Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (42 000 db + 20% Ma-
gyarországon forgalmazott könyv adásvétele – K. É. –
2803/2008)

13281 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [keretszerzõdés a DSR digitális hangrögzítõk ja-
vítására és karbantartására (2008–2010-ig) – K. É. –
4759/2008]

13284 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [Motorola trönkölt rádiórendszerek javítása,
karbantartása, továbbá eseti bérlete és rendszerhaszná-
lata (2008–2010.) 5 helyszínen – K. É. – 4760/2008]

13286 ITD Hungary Zrt. (kiadvány, hírlevél tartalmi szerkeszté-
se, kivitelezése és terjesztése – K. É. – 4771/2008)

13289 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet [egyszer használatos mûtéti textíliák be-
szerzése (SG-321) – K. É. – 4749/2008]

13293 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (OTP-
hitelkeret-szerzõdés – K. É. – 4667/2008)

13296 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (a MÁV Cargo Árufuva-
rozási Zrt. számára különbözõ irodaszerek és nyomtat-
ványok szállítása – K. É. – 3741/2008)

13298 Miskolci Hõszolgáltató Kft. (hosszú lejáratú, azonna-
li felhasználású fejlesztési hitel felvétele – K. É. –
4822/2008)

13300 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 76. sz. fõút
61,7–77,5 km-sz. közötti szakaszának 11,5 tonnás bur-
kolatmegerõsítésének engedélyezési és kiviteli tervei-
nek elkészítése – K. É. – 4405/2008)

13303 Pomáz Város Önkormányzata (települési szilárd hulla-
dék elszállítása – K. É. – 4195/2008)
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13305 Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása (jelzõrendszer
szállítása, már meglévõ rendszerhez való integrálása,
üzembe helyezése házi segítségnyújtást végzõ intéz-
mény részére – K. É. – 3738/2008)

13308 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem részére
mobil távközlési szolgáltatás igénylése tárgyú eljárás
– K. É. – 4502/2008)

13310 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VTT
I. ütem – alpári nyárigát rekonstrukciója I. ütem
– K. É. – 3207/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

13313 Csongrád Város Önkormányzata (homokhátsági hulla-
dékgazdálkodási rendszer keretében megvalósuló léte-
sítmények, illetve beszerzett eszközök vagyonkezelése,
illetve a rendszerben részt vevõ önkormányzatok részé-
re településihulladék-kezelési közszolgáltatás ellátása
– K. É. – 4404/2008)

13315 Kunszentmárton Város Önkormányzata (a 2006. évi árvíz
okozta károk helyreállítása – K. É. – 3127/2008)

13316 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat (Panel XI.
csomag – K. É. – 4331/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

13318 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (I. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása – K. É. –
3403/2008]

13318 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Thorma J. fejl.
– K. É. – 4698/2008)

13319 Bakonybél Község Önkormányzata (bakonybéli közössé-
gi ház építése – K. É. – 3792/2008)

13320 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Réthy
Pál Kórház röntgenbeszerzése – K. É. – 3713/2008)

13321 BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt. (Magyar Sport Háza irodaházának
õrzés-védelme, portaszolgálat ellátása – K. É. –
4713/2008)

13321 Budapest Fõváros Levéltára (az ajánlatkérõ épületének
napi takarítása, idõszakos nagytakarítása, udvartisztí-
tás, parkgondozás – K. É. – 3782/2008)

13322 Budapesti Fegyház és Börtön (tej és tejtermékek – K. É. –
3720/2008)

13323 Budapesti Gazdasági Fõiskola (az 1149 Budapest, Buzo-
gány u. 10–12. szám alatt BGF PSZFK részére többcélú
közösségi tér és tantermi toldalék építése, továbbá
szintráépítés, és kiviteli tervdokumentáció készítése
– K. É. – 3877/2008)

13323 Budapesti Közlekedési Zrt. [HÉV (közúti rendszerû, Fis-
cher–Jelinek-rendszerû, MÁV-rendszerû), villamos és
trolibusz (Kummler & Matter típusú) felsõvezeték-sze-
relvények szállítása – K. É. – 3911/2008]

13324 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vil-
lamosmérnöki és Informatikai Kar (pásztázószondás
mikroszkóp atomerõ- és pásztázó alagútmikroszkóp
mérési modulokkal készülék beszerzése – K. É. –
3811/2008)

13325 Debreceni Egyetem [HEFOP-3.3.1 képzési eszközök be-
szerzése (SG-390.) – K. É. – 4750/2008]

13326 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornák re-
konstrukciójának tervezése II. ker., Pasaréti út (Sö-
vény u.–Virágárok u. között) – K. É. – 3726/2008]

13326 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XXI. kerület, Vasút
sor (Kórház u.–Vasút u. 1.) csatornarekonstrukció
– K. É. – 3728/2008]

13327 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (fürdõberuhá-
zás megvalósítása II. ütem – K. É. – 3213/2008)

13327 Komárom Város Önkormányzata (1. rész: meglévõ asz-
faltburkolat felújításának tervezése összesen 14 db utca
vonatkozásában, 2. rész: útépítési engedélyezési és kivi-
teli tervek készítése összesen 15 db utca vonatkozásá-
ban, 3. rész: útépítési engedélyezési és kiviteli tervek
készítése összesen 17 db utca vonatkozásában – K. É. –
3777/2008)

13328 Kõrös Ker-TÉSZ Termelõi Értékesítõ Szövetkezet
[anyagmozgatási és -szállítási mezõgazdasági eszkö-
zök vásárlása (hûtõfélpótkocsi, nyerges vontató, hom-
lokvillás targonca) – K. É. – 3730/2008]

13329 Közoktatási és Közmûvelõdési Intézmények Gazdasági
Ellátó Szervezete, Óvodai Konyha, Pápa [élelmiszer-be-
szerzés (I., II., III., IV., V., VI. csoportok) – K. É. –
4014/2008]

13330 Magyar Államkincstár (Eger, támfal – K. É. –
4648/2008)

13330 Magyar Nemzeti Múzeum (INTERREG III/A
HU–SK–UA program keretében a Rákóczi tematikus
út kialakítását szolgáló turisztikai fejlesztések a Rá-
kóczi Múzeum területén – K. É. – 3844/2008)

13331 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (egységrakományt képzõ egységládák gyártása és
szállítása – K. É. – 0001/2008)

13332 Magyar Turizmus Zrt. (ajánlatkérõ hirdetéseinek és
PR-anyagainak megjelentetése a belföldi nyomtatott,
elektronikus és közterületi médiában – K. É. –
3028/2008)

13332 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a
76. számú fõút 7+225–30+000 km-sz. (01. részszakasz)
közötti szakaszon burkolatmegerõsítés és hídrehabili-
táció tervezése tárgyú szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
4103/2008]

13333 Országos Orvosszakértõi Intézet [az Országos Orvos-
sszakértõi Intézet, Budapest VII., Damjanich u. 48. sz.
alatti irodaházának (A, B, C épület) takarítása, nagyta-
karítása, valamint a B épületrészben kialakított orvosi
rendelõhelyiségek fertõtlenítõ takarítása, ablaküveg és
-keret tisztítása – K. É. – 3753/2008]

13334 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (sebészeti varrógépek
– K. É. – 3736/2008)

13334 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (autó-
busz-pályaudvar közlekedési létesítményeinek építése
– K. É. – 3835/2008)
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13336 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zo-
bori utca szennyvíz-, csapadékcsatorna-, út- és járda-
építése – K. É. – 3836/2008)

13337 Vas Megyei Markusovszky Kórház, Nonprofit Zrt. (ve-
szélyes hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása
– K. É. – 3696/2008)

13337 Volánbusz Zrt. [gázolajbeszerzés (MSZ EN 590:2004
szabvány, téli idõszakban december 1.–február utolsó
napja között 100 000 000 liter) – K. É. – 3858/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

13339 Barcs Város Önkormányzata (2007. évi út-, járdafelújítá-
si program keretében megvalósuló felújítási munkák
– K. É. – 4192/2008)

13340 Barcs Város Önkormányzata (I. részajánlati kör: aján-
latkérõ fenntartásában lévõ intézmények építési mun-
káihoz elõzetes megvalósíthatósági és megvalósítható-
sági tanulmányok készítése, II. részajánlati kör: aján-
latkérõ fenntartásában lévõ intézmények építési mun-
káihoz építési engedélyezési, elõkészítõ és mûszaki fel-
mérési tervek készítése – K. É. – 4206/2008)

13342 Budapesti Fegyház és Börtön (tisztítószerek – K. É. –
4255/2008)

13343 Kõbányai Vagyonkezelõ Zrt. (1107 Budapest X. ker., Bi-
hari út 8/C hrsz. alatti 93 lakásos + 8 egyéb helyiséges
lakóépület rekonstrukciója – K. É. – 4406/2008)

13344 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda (közétkeztetés – K. É. –
2687/2008)

13344 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyír-
egyháza, Erdõ sor 5. sz. alatti hivatásos önkormányzati
tûzoltóság laktanyaépületének bõvítése – K. É. –
4434/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
elbírálásáról

13346 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (kerületi
szabályozási tervek 2007. – K. É. – 4034/2008)

13346 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (mûtõi szennyfogó szõnyeg – K. É. – 4712/2008)

Helyesbítés

13348 Városi Önkormányzat Kórháza, Orosháza helyesbítése
(humán képalkotó diagnosztikai szolgáltatás – K. É. –
4765/2008)

Visszavonás

13349 Blasko-Milch & Tier Kft. visszavonása (állattartó telep
korszerûsítése – K. É. – 4534/2008)

13349 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (Budapest V. kerület, Veres Pálné utca az Irá-
nyi utca és a Bástya utca között, valamint a Nyári Pál
utca és Szerb utca vegyes burkolatépítés kivitelezés
megvalósítása – K. É. – 4839/2008)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

13351 Fõvárosi Bíróság 13.K.33.409/2005/22. számú ítélete
(K. É. – 4654/2008)

13353 Fõvárosi Bíróság 25.K.32.403/2006/10. számú ítélete
(K. É. – 4718/2008)

13358 Legfelsõbb Bíróság Kfv.IV.37.098/2007/6. számú ítélete
(K. É. – 4655/2008)

13361 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.440/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 4701/2008)

13364 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.388/2007/7. számú ítélete
(K. É. – 4704/2008)

13366 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.351/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 4846/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 38. számának (2008. március 31.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

13383 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrum (EM-221. takarítás – K. É. –
3240/2008)

13387 Dunabogdány Község Önkormányzata (hulladékkezelési
közszolgáltatás – K. É. – 3716/2008)

13392 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Gyõr
(gyógyszer, kötszer beszerzése – K. É. – 3781/2008)

13399 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (hõtermelõ és -elosztó
rendszer üzemeltetése és karbantartása – K. É. –
4341/2008)

13404 Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság (étkezési
utalvány beszerzése – K. É. – 4213/2008)

13409 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(étkezési utalvány beszerzése – K. É. – 4214/2008)

13413 Legfõbb Ügyészség (étkezési utalványok – K. É. –
4707/2008)

13419 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság
(étkezési utalvány beszerzése – K. É. – 4201/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

13424 DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. [üzemanyag
(gázolaj, benzin) beszerzése kártyás vásárlással
– K. É. – 3928/2008]

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

13430 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [Budapest Gyógy-
fürdõi és Hévizei Zrt. kezelésébe tartozó strand- és
gyógyfürdõkben, uszodákban (intézmények) komplex
beléptetõ- és értékesítõrendszerek szállítása, teljes körû
bevezetése, integrálása és üzemeltetése – K. É. –
4446/2008]

13438 Tamási Város Környéki Önkormányzatok Általános Isko-
lai Társulása [970 fõ (250 óvodai és 720 általános iskolai)
közétkeztetésének biztosítása 5 éven keresztül – K. É. –
4111/2008]

13444 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata („Sikeres
Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra-
fejlesztési Hitelprogram, Veszprém – K. É. –
4613/2008)

13449 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém,
felhalmozási célú hitelfelvétel – K. É. – 4623/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

13454 Volánbusz Zrt. (vállalkozási szerzõdés Ikarus 435 és
Ikarus E94 típusú autóbuszok karosszériafelújítására
– K. É. – 4490/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

13460 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (elõzetes össze-
sített tájékoztató 2008. – K. É. – 4708/2008)

Módosítás

13465 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény módosítása
(Békéscsaba X. – K. É. – 4682/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

13473 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányza-
ta (intézmények világítás-korszerûsítése – K. É. –
4739/2008)

13479 Fót Város Önkormányzata (pályázatírási feladatok 3 év-
re történõ ellátása – K. É. – 4004/2008)

13483 Fót Város Önkormányzata (közbeszerzési szakértõi fel-
adatok 3 évre történõ ellátása – K. É. – 4005/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

13489 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség nyugat-dunán-
túli ingatlanjainak felújítása – K. É. – 4746/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

13495 Biatorbágy Város Önkormányzata (közétkeztetés biztosí-
tása – K. É. – 4075/2008)

13499 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Expo Zaragoza
magyar kiállításának berendezése, valamint mûködte-
tési feladatainak ellátása – K. É. – 4694/2008)

13504 Magyar Turizmus Zrt. (ajánlatkérõ vendégeinek, újság-
íróknak, forgatócsoportoknak, idegenforgalmi szak-
embereknek szállodában történõ elhelyezése és igény
szerint egyéb kapcsolódó szolgáltatások biztosítása
– K. É. – 4409/2008)
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Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

13509 Agro-Milk Kft. (mezõgazdasági gép beszerzése – K. É. –
4587/2008)

13512 Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség (étkezési utalvány be-
szerzése – K. É. – 4884/2008)

13515 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen
zárt csapadékvíz-elvezetõ csatornák mosatása – K. É. –
4631/2008)

13519 H-Farmer Bt. (húsmarhatelep korszerûsítése: trágyake-
zelés – K. É. – 4352/2008)

13521 Mány Község Önkormányzata (Mány, Rákóczi Ferenc
utca fejlesztése I–II. szakasz – K. É. – 4660/2008)

13526 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (1 db csúszó platós
autómentõ beszerzése – K. É. – 4726/2008)

13529 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (pelenka – K. É. – 4210/2008)

13534 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichi-
átriai Szakkórháza (gépkocsik beszerzése – Nagykálló
– K. É. – 4328/2008)

13538 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Roma integráció
évtizede program elnökségi feladataihoz kapcsolódó
kommunikációs tevékenység keretében óriásplakátok
gyártása és kihelyezése – K. É. – 4076/2008)

13542 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
(4 db hulladéklerakó rekultivációja – K. É. –
4357/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

13548 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (dunakeszi mérnökség bõ-
vítése, korszerûsítése/2008. – K. É. – 4776/2008)

13551 Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányza-
ta (étkezési utalványok beszerzése – K. É. – 4579/2008)

13561 Budapesti Corvinus Egyetem (a Budapesti Corvinus
Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, Ménesi út 56.
szám alatti oktatási és kollégiumi épületeket ellátó hû-
tõrendszer felújítása, folyadékhûtõ és hûtõtorony cse-
réje – K. É. – 4114/2008)

13570 Csongrád Város Önkormányzata (homokhátsági hulla-
dékgazdálkodási rendszer keretében megvalósuló léte-
sítmények, illetve beszerzett eszközök vagyonkezelése
tárgyú eljárás ajánlati felhívása – K. É. – 4391/2008)

13573 Egg-Land Kft. (aerob fermentációs trágyakezelés és trá-
gyatárolás – K. É. – 3960/2008)

13577 Gyümölcsért Kft. (manipulálótér, hûtõkamra, hûtött-
áru-kiadó tér, dokkolókapu, rámpakiegyenlítõ megépí-
tése Balatonvilágos, illetve Balatonkõváralja hely-
színeken – K. É. – 4582/2008)

13582 Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Kft.
(Nyíregyháza város szilárd burkolatú útjainak, illetve
gyalog- és kerékpárútjainak melegaszfalttal történõ
kátyúzása – K. É. – 4493/2008)

13587 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Kis-Balaton turisztikai fejlesztése címû projekt ke-
retén belül kiállítás felújítása, vízi élõvilág bemutatása,
touch infó és mikroszkóp beszerzése – K. É. –
4339/2008)

13591 Rábahídvég Község Önkormányzata (beruházási hitel-
szerzõdés – K. É. – 4558/2008)

13601 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (patoló-
gia III. – K. É. – 3416/2008)

Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre, Duna
korzó burkolatfelújítása – K. É. – 4577/2008)

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdõkórház Kht.
(gyógyfürdõkórház C épületének átalakítása és felújí-
tása – K. É. – 4170/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató

13609 Budapest Fõváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormány-
zata (útépítések 2008. – K. É. – 4689/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

13613 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (térfigyelõ kamerarendszer bõvítése – K. É. –
3184/2008)

13615 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(Budapest fõváros XIX. kerület Kispest közigazgatási
területén az önkormányzati tulajdonú vagy kezelésû
parkok és fasorok fenntartási és fejlesztési feladatainak
ellátása 2008–2010. – K. É. – 4008/2008)

13617 Budapesti Gazdasági Fõiskola (BGF–KVIFK tetõterasz
beépítése és elõadóterem férõhelyszám-növelése építési
munkáinak kivitelezése – K. É. – 4433/2008)

13619 Budapesti Közlekedési Zrt. (103 db – 50% ZF automata
sebességváltó felújítása – K. É. – 4568/2008)

13621 Budapesti Közlekedési Zrt. (33 db – 50% VOITH DIWA
automata sebességváltó felújítása – K. É. – 4569/2008)

13623 Budapesti Közlekedési Zrt. (12 db – 50% Voith Midimat
automata sebességváltó felújítása – K. É. – 4570/2008)

13625 Budapesti Közlekedési Zrt. (137 db – 50% Rába futómû
felújítása – K. É. – 4571/2008)

13627 Budapesti Közlekedési Zrt. (2 db – 50% ZF futómû fel-
újítása – K. É. – 4572/2008)

13630 Budapesti Közlekedési Zrt. (122 db – 50% Csepel 069 és
C500 szervokormány felújítása – K. É. – 4573/2008)

13632 Budapesti Közlekedési Zrt. (17 db – 50% ZF szervokor-
mány felújítása – K. É. – 4574/2008)

13634 Dabas Város Önkormányzata (Dabas, útépítési keret-
megállapodás – K. É. – 4967/2008)
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13636 Dalmandi Mezõgazdasági Zrt. (Dalmand – állattartó te-
lepek korszerûsítése – trágyakijuttatás, gépbeszerzés
– K. É. – 4424/2008)

13638 Debreceni Egyetem (EM-227, beléptetõ- és térfigyelõ,
járõrellenõrzõ rendszer kiépítése – K. É. – 3949/2008)

13640 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Fényes udvari
lakótelep távhõkörzetben 35 db fûtési-használati me-
legvíz-termelõ hõközpont gépészeti, villamos és mûsze-
részberendezéseinek építése, távfelügyeletre való csat-
lakoztatása, távfûtési vezetékek felújítása, építése
– K. É. – 4403/2008)

13643 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(gépjármûtüzelõanyag-ellátó rendszert vizsgáló beren-
dezés és számítógépes mérõrendszerrel ellátott dízel-
adagoló-vizsgáló próbapad szállítása, telepítése, üzem-
be helyezése, valamint használatuk betanítása – K. É. –
4795/2008)

13646 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyûjtõ-rehabilitáció-
ja – K. É. – 4772/2008)

13648 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (bérleti szerzõdés az
ajánlatkérõ igazgatóságának 9 személy munkahelyi el-
helyezésére – K. É. – 2788/2008)

13650 Göd Város Önkormányzata (a hazai NFT II-es pályáza-
tok és brüsszeli és egyéb más forrású pályázatok meg-
írása, menedzselése az önkormányzat és kapcsolódó in-
tézményei számára vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 3991/2008)

13654 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [iparosí-
tott technológiával épült lakóépületek energiatakaré-
kos felújítása (2007-III) – K. É. – 4910/2008]

13662 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM
számviteli tevékenység ellátása – K. É. – 4761/2008)

13665 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (vállalkozási szerzõdés technikai segítség-
nyújtásra a KEOP keretében megvalósuló, hulladékle-
rakó-rekultivációt célzó projektek II. fordulós pályáza-
ti dokumentációinak kidolgozásához – K. É. –
4945/2008)

13667 Központi Statisztikai Hivatal [egységes adatfeldolgozó
rendszer (EAR) fejlesztése, bevezetése és üzembe helye-
zése – K. É. – 4302/2008]

13670 Magyar Államkincstár (Pécs, építési beruházás – K. É. –
4711/2008)

13673 Magyar Közút Kht. és Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ (magyarcsanádi Szent Gellért híd újjáépítése
HU–RO–SCG-1/086 regisztrációs számú projekt meg-
valósítása során keletkezett dokumentumok könyvvizs-
gálata – K. É. – 4309/2008)

13675 Magyar Közút Kht. és Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ [DKMT eurorégió fõútja, a bánáti út (útterve-
zés) HU–RO–SCG-1/087 regisztrációs számú projekt
megvalósítása során keletkezett dokumentumok
könyvvizsgálata – K. É. – 4311/2008]

13678 Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (154 m2 irodahelyi-
ség, valamint 2 állandó + 1 vendégszemélygépkocsi-
parkolóhely bérleti jogának megszerzése – K. É. –
3316/2008)

13680 Mátrai Erõmû Zrt. [ME Zrt. 08/2008 számú eljárás – III.
helyszámú LMZ gyártmányú K-200-130-1 típusú
215 MW névleges teljesítményû gõzturbina ciklikus
(7 éves) fõjavításához kapcsolódó kis nyomású forgó-
rész 3. 4. sz. lapátsoraihoz tartozó lapáttartók cseréje
– K. É. – 4580/2008]

13683 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (vasúti vontató és vontatott jármûvek öntöttvas
féktuskói – K. É. – 4494/2008)

13685 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 21. sz.
fõút 3+000–7+850 és a 9+750–15+050 km-sz. közötti
szakasz négynyomúsítás engedélyezési és kiviteli tervei-
nek elkészíttetése tárgyú közbeszerzési eljárás eredmé-
nyérõl – K. É. – 4683/2008)

13687 Nemzeti Közlekedési Hatóság (a folyami információs
szolgáltatások üzemeltetése – K. É. – 4190/2008)

13689 Nyíregyházi Állatpark Kht. (Tarzan ösvénye, Afrikaház
és szafarikilátó, zöld piramis, óceanárium és esõerdõ-
ház kiviteli tervének készítése – K. É. – 4584/2008)

13691 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a tüne-
tes HIV-fertõzött és AIDS-betegek kezelésére szolgáló
Prezista filmtabletta beszerzése tárgyban lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
4870/2008)

13694 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet
(8 db terepjáró beszerzése – K. É. – 4978/2008)

13696 Pest Megyei Önkormányzat (hitelkeret biztosítása
– K. É. – 4844/2008)

13698 Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (irodaszer-be-
szerzés – K. É. – 4173/2008)

13701 Településellátó Szervezet, Göd (élelmiszer beszerzése
– K. É. – 3313/2008)

13703 Törökbálint Város Önkormányzata (új, 6 csoportos óvoda
építése a kapcsolódó munkákkal együtt – K. É. –
4394/2008)

13705 Törökbálint Város Önkormányzata (Törökbálint, Árpád
utca kijelölt szakaszának átépítése a rendelkezésre álló
tervek alapján, a járulékos munkákkal együtt – K. É. –
4395/2008)

13708 Törökbálint Város Önkormányzata (Törökbálint,
Égett-völgy, Pannon telephely területén út- és közmû-
építés a rendelkezésre álló tervek alapján, a járulékos
munkákkal együtt – K. É. – 4399/2008)

13710 Vám- és Pénzügyõrség Dél-alföldi Regionális Parancs-
noksága (mobil klímaberendezés beszerzése – K. É. –
4922/2008)

13712 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (Vám- és Pénzügyõrség egyes nyugat-
dunántúli ingatlanjainak felújítása – K. É. – 4842/2008)
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Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

13716 Budapest Fõváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormány-
zata [Budapest VII. ker., Dob u. 23–27. szám alatti kivi-
telezés (32 lakás, 4 fszt.-i üzlethelyiség) – K. É. –
2370/2008]

13717 Magyar Közút Kht. (tisztítószer, tisztítóeszközök, mun-
kavédelmi szerek és papíráru beszerzése – 2008.
– K. É. – 4714/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

13721 Ajka Város Önkormányzata [Ajka, 2007. évi iparosított
technológiával épült lakóépületek (I. csoport) energia-
takarékos korszerûsítése és felújítása IX. részfeladat:
Kossuth u. 37–39–41. szám alatti lakóépület homlokzati
nyílászárócseréje – K. É. – 4097/2008]

13721 Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(élelmiszerek beszerzése – K. É. – 4137/2008)

13722 Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmezési
anyagok beszerzése – K. É. – 4227/2008)

13723 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat [XIII. ke-
rületi közutak útátépítési kiviteli munkái 002., 003. rész
(Balzac, Zsinór utca) – K. É. – 3220/2008]

13724 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Corvin sétány
programhoz kapcsolódó új lakások beszerzése – K. É. –
3245/2008)

13724 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata [útépítési
munkák végzése II. ütem (Erdélyi, Gyergyói, Nyitrai,
Vargánya u.) – K. É. – 3247/2008]

13725 Budapesti Fegyház és Börtön (savanyúságok beszerzése
– K. É. – 4035/2008)

13726 Budapesti Fegyház és Börtön (zöldség-gyümölcs és tojás
beszerzése – K. É. – 4036/2008)

13726 Budapesti Fegyház és Börtön (tõkehúsok beszerzése
– K. É. – 4042/2008)

13727 Budapesti Fegyház és Börtön (baromfifelvágottak be-
szerzése – K. É. – 4043/2008)

13727 Budapesti Fegyház és Börtön (étkezési utalványok 500 fõ
részére – K. É. – 4044/2008)

13728 Budapesti Fegyház és Börtön (cukrásztermékek, édessé-
gek, levesporok beszerzése – K. É. – 4045/2008)

13728 Budapesti Fegyház és Börtön (mirelit termékek beszer-
zése – K. É. – 4081/2008)

13729 Budapesti Közlekedési Zrt. (üzemanyag biztosítása a
BKV Zrt. részére üzemanyagkártya felhasználásával
– K. É. – 3204/2008)

13730 Budapesti Közlekedési Zrt. (a budapesti 4. sz. metró
I. szakasz: 04/A számú szerzõdés – Tétényi úti állomás-
szerkezet megépítése – K. É. – 4091/2008)

13730 Budapesti Közlekedési Zrt. (a budapesti 4. sz. metró
I. szakasz: Bocskai út állomásszerkezet – 04/B sz.
– K. É. – 4092/2008)

13731 Budapesti Közlekedési Zrt. (a budapesti 4. sz. metró
I. szakasz: 04/C. számú szerzõdés – Móricz Zs. körtér
állomásszerkezetének megépítése – K. É. – 4096/2008)

13732 Budapesti Közlekedési Zrt. (kismegszakítók, mágneses
és kézi mûködtetésû kapcsolók, villamos vezetékek, vi-
lágítótestek szállítása – K. É. – 4123/2008)

13733 Budapesti Közlekedési Zrt. (villamos szerelési cikkek,
biztosítékok, dobozkapcsolók, trafók, áramváltók, re-
lék szállítása – K. É. – 4132/2008)

13734 Budapesti Történeti Múzeum (régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása, Budapest, XXII.
M6 – K. É. – 3177/2008)

13734 Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthona (kü-
lönféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 3260/2008)

13735 Csorna Város Önkormányzata (ajánlatkérõ tulajdoná-
ban lévõ zöldterületek köztisztasági munkái – K. É. –
3174/2008)

13735 Dorog Város Önkormányzata (ajánlatkérõ tulajdonát
képezõ 534/5 helyrajzi számú, 63 286 m2 területû közte-
metõben elsõ sírhely nyitása, halotthûtés, urnahely-elõ-
készítés – K. É. – 2441/2008)

13736 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (elosztóháló-
zat-létesítés, -rekonstrukció IV. – K. É. – 4010/2008)

13739 Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igaz-
gatóság (környezetvédelmi program a Gömör–Tor-
nai-karszt vízbázisainak védelmére – K. É. –
3961/2008)

13739 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [IV. ker., Venetianer
u. (Liszt F.–Lõrinc u. között) csatornarekonstrukció
– K. É. – 4136/2008]

13740 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (az M6-os autó-
pályává fejleszthetõ autóút Szekszárd–Bóly, valamint
az M60-as autópályává fejleszthetõ autóút Bóly–Pécs
közötti szakaszához kapcsolódó pénzügyi tanácsadás
– K. É. – 4074/2008)

13741 Kötegyán Község Önkormányzata (településszerkezeti
terv elkészítése, településfejlesztési koncepció készíté-
sében való közremûködés, belterületi és külterületi sza-
bályozási terv és helyi építési szabályzat elkészítése
– K. É. – 3250/2008)

13741 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Balaton 2007/2008 téli vízminõség-védelmi nád-
vágása 1. számú szerzõdés – K. É. – 4924/2008)

13742 Központi Statisztikai Hivatal (KSH takarítási felada-
tainak ellátása 2007. évben – K. É. – 3251/2008)

13743 Magyar Nemzeti Bank (integrált statisztikai adatbefoga-
dó rendszer és támogatófunkciók fejlesztése, bevezetése
– K. É. – 2968/2008)

13743 Magyar Üzletemberképzõ Szakközépiskola (laptopok,
szerver beszerzése és wirelesshálózat kiépítése – K. É. –
3943/2008)

13744 MÁV Zrt. (71 db vasúti jármûmérleg vizsgálata, kar-
bantartása, javítása – K. É. – 3315/2008)

13745 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (személygépkocsiba
telefonkihangosító berendezések és egyéb tartozékok
szállítása berendezéssel – K. É. – 3290/2008)
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13745 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. [az MFB Zrt. 2007.
évi médiavásárlási feladatainak lebonyolítása, vala-
mint az ajánlatkérõ részére BTL-stratégia kidolgozása
és BTL-feladatok megvalósítása (BTL-kampány)
– K. É. – 3291/2008]

13746 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (lakóutak épí-
tése, gyalogátkelõhely-létesítés, utak felújítása, kivite-
lezési munkák – Fülemüle u., Buda utca, Füzes utca,
Tündérfátyol utca – K. É. – 2954/2008)

13747 Nógrád Volán Zrt. (közös gyártótól származó hajtás-
lánccal szerelt 24 jármû bérlete, javítása és karbantar-
tása – K. É. – 3262/2008)

13747 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyír-
egyháza, Korányi Frigyes u.–Jósaváros területén szilárd
burkolatú úthálózat felújítása – K. É. – 4632/2008)

13748 Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet (vegyszerek, labo-
ratóriumi szakmai anyagok és eszközök szállítása 17 té-
telcsoportban – K. É. – 3156/2008)

13749 Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet (vegyszerek, labo-
ratóriumi szakmai anyagok és eszközök szállítása 17 té-
telcsoportban – K. É. – 3159/2008)

13749 Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet (vegyszerek, labo-
ratóriumi szakmai anyagok és eszközök szállítása 17 té-
telcsoportban – K. É. – 3160/2008)

13750 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tóság (UNIV Pécs, egyetemi lap nyomdai elõállítása és
szállítása – K. É. – 0245/2008)

13750 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (bértextíliával történõ
napi ellátási és mosodai, javítási szolgáltatások végzése
– K. É. – 4122/2008)

13751 Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság (ajánlatkérõhöz tar-
tozó 13 rendõrkapitányság és 31 rendõrõrs objektuma-
inak takarítása – K. É. – 3993/2008)

13752 Pilisvörösvár Város Önkormányzata (folyószámla-veze-
tés – K. É. – 4811/2008)

13753 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (tej és tejtermékek
– K. É. – 3920/2008)

13753 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (száraztészták, hüve-
lyesek, fûszérttermékek, mirelit áru, kristálycukor
– K. É. – 3921/2008)

13755 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (sütõipari termékek,
finompékáru – K. É. – 3922/2008)

13755 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (zöldségfélék, gyümöl-
csök, savanyúságok – K. É. – 3923/2008)

13756 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (töltelékáru, füstölt
áru, szalonnafélék – K. É. – 3924/2008)

13757 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (marhahús, elõhûtött
– K. É. – 3925/2008)

13757 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (levesporok, levesbeté-
tek, ételízesítõ, mártások, alapok, kakaópor, instant ká-
vé, csokoládé – K. É. – 3926/2008)

13758 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (baromfifelvágottak
– K. É. – 3927/2008)

13759 Szigetvár Város Önkormányzata (Szigetvár Városi Kór-
ház bõvítése és rekonstrukciója beruházás teljes körû
mûszaki lebonyolítása és a mûszaki ellenõri feladatok
ellátása – K. É. – 4249/2008)

13759 Tempus Közalapítvány (bankszámlavezetés és egyéb
banki szolgáltatások nyújtása – K. É. – 4777/2008)

13761 Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(környezetvédelmi program a Hajdú-Bihar megyei ha-
tár közeli ivóvízbázisok védelmére program keretében
vállalkozási szerzõdés a vízbázisok diagnosztikai feltá-
rására – K. É. – 4182/2008)

13762 Tyukod Nagyközség Önkormányzata (óvoda épületének
felújítása, átalakítása, kiviteli terv készítése – K. É. –
4251/2008)

13762 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kultu-
rális Központja (élelmiszerek beszerzése 2006–2008.
évekre – K. É. – 4888/2008)

13763 Veresegyház Város Önkormányzata (ajánlatkérõ Meseli-
get Bölcsõde intézménye részére bútorok és eszközök
beszerzése – K. É. – 3314/2008)

13764 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (tájé-
koztató a csepeli galvániszap maradékának elszállítá-
sára és ártalmatlanítására kötött vállalkozási szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 4829/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

13765 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. [sodrott szi-
getelt vezetékköteg XLPE-szigeteléssel, csupasz nulla-
vezetõvel (tartósodronnyal) 0,6/1 kV névleges feszült-
ségre (AXKA) – K. É. – 4629/2008]

13765 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [I. ker., Aladár u. (Mé-
száros u.–Hegyalja út között) fõvárosi csatornák re-
konstrukciójának tervezése – K. É. – 3567/2008]

13766 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XIV. ker., Erzsébet ki-
rályné útja (Hermina u.–Mexikói út között) fõvárosi
csatornák rekonstrukciójának tervezése – K. É. –
3593/2008]

13766 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [X. ker., Kõrösi Csoma
S. u. (Kõrösi Csoma S. u. 43–51. között) fõvárosi csator-
nák rekonstrukciójának tervezése – K. É. – 3595/2008]

13767 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [XVII. ker., Pesti
út 174. (Kasza utcánál) fõvárosi csatornák rekonstruk-
ciójának tervezése – K. É. – 3596/2008]

13767 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [III. ker., Bécsi út (Cse-
mete u.–Bécsi út 40. között) fõvárosi csatornák rekonst-
rukciójának tervezése – K. É. – 3597/2008]

13768 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,
Zsira (tejtermékek – K. É. – 3412/2008)

13768 Mád Község Önkormányzata (Mád község belterületi csa-
padékvíz-elvezetõ hálózatának kivitelezése – K. É. –
2685/2008)

13769 Magyar Államkincstár (gépjármûbérlés – K. É. –
4787/2008)
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13770 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság (Érd, Diósdi úti vasúti átjá-
rók fejlesztése – 4. sz. szerzõdésmódosítás – K. É. –
3660/2008)

13771 Nemesgulács Község Önkormányzata (általános iskola
épületének felújítási és bõvítési, kazánház- és tüzelõ-
anyagtároló-bontási, tereprendezési, építési törmelék
elszállítása – K. É. – 4564/2008)

13771 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (töltelékáru, füstölt
áru, szalonnafélék – K. É. – 3801/2008)

13772 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (marhahús, elõhûtött
– K. É. – 3802/2008)

13772 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (levesporok, levesbeté-
tek, ételízesítõ, mártások, alapok, kakaópor, instant ká-
vé, csokoládé – K. É. – 3803/2008)

13773 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (baromfifelvágottak
– K. É. – 3804/2008)

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérõl

13774 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre város új
köztemetõjének tájba illõ kertépítészeti tervezése, a te-
metõben ravatalozó és egyéb kiszolgálóépítmények ter-
vezése – K. É. – 4080/2008)

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról

13775 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség objektumaiban portaszolgálati felada-
tok ellátása – K. É. – 4530/2008)

Helyesbítés

13776 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. március 12-i 31. számában
K. É. – 3013/2008 számon megjelent tájékoztató helyes-
bítése – K. É. – 4943/2008)

13776 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. március 12-i 31. számában
K. É. – 3035/2008 számon megjelent tájékoztató helyes-
bítése – K. É. – 4944/2008)

13776 Rendõrtiszti Fõiskola helyesbítése (a Rendõrtiszti Fõis-
kola fõépületének felújításához szükséges külsõ és bel-
sõ fa nyílászárók gyártása és beépítése – K. É. –
4796/2008)

13776 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyes-
bítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 7-i
29. számában K. É. – 23517/2005 számon megjelent tá-
jékoztató helyesbítése – K. É. – 4693/2008)
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A Cégközlöny 13. számában (2008. március 27.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-08-000297/5. 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) BARUS Kereskedelmi és Szolgál-
tató Közkereseti Társaság „végelszámolás alatt” (1151
Budapest, Alagi tér 18.; cégjegyzékszáma: 01 03 022911;
adószáma: 28940517-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
2.Fpk.01-08-000029/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) ADESSO Hostess és Rendez-
vényszervezõ Ügynökség Közkereseti társaság „végel-
számolás alatt” (1134 Budapest, Angyalföldi út 38.
2. em. 113.; cégjegyzékszáma: 01 03 025098; adószáma:
20937281-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ADESSO Hostess és Rendezvényszervezõ Ügynökség

Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Kossuth u. 47–49.
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
14.Fpk.01-07-001837/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emel-



kedett végzésével a(z) B. O. Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1091 Buda-
pest, Üllõi út 53. B ép., rövidített elnevezése: B. O. Bt. va.,
telephelyei: 1046 Bp., Attila u. 64., 1066 Bp., Teréz
krt. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 110370; adószáma:
28174749-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Horváth és Társa Kereskedelmi Betéti Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
Horváth és Tsa. Bt.
B. O. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
B. O. Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest XIII., Reitter Ferenc u. 116.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-006195/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Build-Complex Kereskedelmi, Ter-
vezõ és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1112 Budapest, Eper u. 32.; cégjegyzékszáma:
01 06 211330; adószáma: 28297950-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Build-Complex Kereskedelmi, Tervezõ 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
25.Fpk.01-07-006322/9. 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) Ö. V. H. Örzõ, Védõ és Helyszín-
biztosító Betéti Társaság (1175 Budapest, Kazinczy
u. 7. I/4.; cégjegyzékszáma: 01 06 212041; adószáma:
28328481-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005917/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „VISZEM” Fuvarozó és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1078 Budapest,
Nefelejcs u 19. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 319822;
adószáma: 28528911-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
9.Fpk.01-07-006739/6. 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) 2Mérnök Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1038 Buda-
pest, Kõbánya u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 411603; adó-
száma: 28551289-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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
19.Fpk.01-08-000299/5. 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) G-VILL Elektromos és Kereske-
delmi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1158 Buda-
pest, Drégelyvár u. 3. 7. em. 45.; cégjegyzékszáma:
01 06 415995; adószáma: 28601755-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
G-VILL Elektromos és Kereskedelmi Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
1158 Budapest, Drégelyvár u. 3. VII. 45.
1139 Budapest, Fiastyúk u. 20/B fszt. 7.
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
4.Fpk.01-07-005368/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AVUS-COM GSM Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1145 Budapest, Róna u. 123.; cégjegyzékszáma:
01 06 417812; adószáma: 28621904-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AVUS-COM GSM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Dembinszky u. 23
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
23.Fpk.01-06-006921/14. 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) AKG Mûvészeti és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1025 Budapest, Felsõ Zöldmáli
u. 31/B; cégjegyzékszáma: 01 06 418534; adószáma:
28629548-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006981/6. 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) YESPED Szállítási Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (1108 Budapest, Tóvirág u. 8.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 610034; adószáma: 28888600-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-006595/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NÁNAI és NÁNAI Építõipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1172 Budapest, Kopolya u. 53.; cégjegyzékszáma:
01 06 613954; adószáma: 28906816-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NÁNAI és NÁNAI Építõipari és Kereskedelmi 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
19.Fpk.01-07-003049/10. 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) KIMBA Szervezõ és Szolgáltató
Betéti Társaság végelszámolás alatt (1082 Budapest,
Szigony u. 13/A; cégjegyzékszáma: 01 06 616359; adó-
száma: 28915216-1-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JANIGA Szervezõ és Szolgáltató Betéti Társaság
KIMBA Szervezõ és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-000473/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) KAMJÉN ÉS TÁRSA SZOL-
GÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG „végelszámolás
alatt” (1078 Budapest, Nefelejcs u. 23. I. em. 12/B; cég-
jegyzékszáma: 01 06 617288; adószáma: 28919021-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KAMJÉN ÉS TÁRSA 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
4.Fpk.01-07-004338/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PONY és Társai Kereske-
delmi Betéti Társaság (1112 Budapest, Menyecske
u. 21. fszt.; cégjegyzékszáma: 01 06 710331; adószáma:
29115749-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Menyecske u. 25. VII. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005918/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VALSIMO Szolgáltató Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (1134 Budapest,
Botond utca 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 717820; adó-
száma: 20171395-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VALSIMO 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
9.Fpk.01-07-006334/7. 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) FAJÓ ÉS TÁRSA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1224 Budapest, Bucó
u. 11. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 718467; adószá-
ma: 20187266-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-
SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003613/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LOGO-SPED Fuvarozó és Kereske-
delmi Betéti Társaság (1188 Budapest, Juharos sor 38.
2. em. 15.; cégjegyzékszáma: 01 06 723960; adószáma:
24616946-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-003090/11. 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) KRK VONAL Kereskedelmi Be-
téti Társaság (1025 Budapest, Búzavirág utca 2.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 725213; adószáma: 20357861-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.
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A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005922/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IKON Tanácsadó Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1082 Budapest, Vajda-
hunyad u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 725965; adószáma:
20376246-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
14.Fpk.01-07-002856/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BLUE WEST STAR Építõ-
ipari Betéti Társaság (1144 Budapest, Tihany u. 38–40.
9. em. 220., rövidített elnevezése: BLUE WEST
STAR Bt.; cégjegyzékszáma: 01 06 727979; adószáma:
20557339-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Blue West Star Építõipari és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Korábbi rövidített elnevezése:
Blue West Star Bt.
Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Kresz Géza u. 34. fszt. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-006724/7. 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) DIAGONÁL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1151 Budapest, Veresegy-
ház u. 127.; cégjegyzékszáma: 01 06 729875; adószáma:
20604273-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-002457/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ANGELI Könyvterjesztõ Betéti
Társaság (1053 Budapest, Ferenciek tere 7–8.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 730815; adószáma: 20628804-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-000594/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Glóbusz’74 Szolgáltató Betéti Tár-
saság (1202 Budapest, Erdélyi u. 69.; cégjegyzékszáma:
01 06 732454; adószáma: 20672865-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Schwartz és Fia Vagyonvédelmi, Értékesítési és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Schwartz és Fia Magánnyomozó és Vagyonvédelmi

Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1084 Budapest, Auróra u. 29–31. A ép. 7. em. 34.
1088 Budapest, Rákóczi út 11. 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-06-004477/21. 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) MODA ALIELLA Kereskedelmi
Betéti Társaság (1025 Budapest Rózsadomb Centrum,
Törökvész u. 87–91.; cégjegyzékszáma: 01 06 736283;
adószáma: 20775652-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Madarász V. u. 31.
1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 121. 1. em. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-08-000477/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Alex Norma Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1071
Budapest, Peterdy utca 4. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 741419; adószáma: 20999342-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Alex Norma Kereskedelmi és Szolgáltató 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
25.Fpk.01-07-005760/8. 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) DR. GYROS Vendéglátó és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (1192 Budapest, Dobó Katica
u. 46. fszt. 2., tetelephelye: 1192 Budapest, Határ út, met-
róaluljáró 5. sz. pavilon; cégjegyzékszáma: 01 06 743851;
adószáma: 21066050-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DOKTOR GYROS Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti

társaság
Elõzõ székhelye(i):
1191 Budapest, Vak Bottyán utca 55.
1192 Budapest, Hungária út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-

szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Lev.-cím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004340/9. 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) JUTRE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1112 Budapest, Balatoni út
570/3. hrsz.; cégjegyzékszáma: 01 06 747030; adószáma:
21150588-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-006014/6. 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) STABIL 2001 Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (1044 Budapest, Váci út 121.
5. ép. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 747465; adószáma:
21161289-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005910/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Fistos és Társai Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság Végelszámolás alatt (1122
Budapest, Maros u. 10.; cégjegyzékszáma: 01 06 748336;
adószáma: 21183540-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
9.Fpk.01-07-006538/7. 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) NÉGY MACHINÁTOR Infor-
matikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(1091 Budapest, Üllõi út 121. 1. em. 5.; cégjegyzékszáma:
01 06 750682; adószáma: 21395851-1-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-
SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-005384/7. 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) META 2002 Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1213 Budapest, Sólyom u. 23.; cégjegyzékszáma:
01 06 754403; adószáma: 21497489-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
META 2002 Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, Völgy utca 19. 4. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-007040/5. 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) Szaturn Bau Épületgépészeti Be-
téti Társaság (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja
47/B 4. em. 14.; cégjegyzékszáma: 01 06 757105; adószá-
ma: 21570931-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-003763/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) K. F. K. Kereskedelmi, Ven-
déglátói és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1117 Budapest, Dombóvári út 2. 9. em.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 757349; adószáma: 24611446-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
K. F. K. Kereskedelmi, Vendéglátói és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2051 Biatorbágy, Fõ u. 74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-006370/7. 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) Koppers Euro National Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1212 Budapest, Kossuth L. u. 114.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 758538; adószáma: 21786473-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Koppers Euro National Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006734/6. 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) DONEA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt (1106
Budapest, Jászberényi út 24–36.; cégjegyzékszáma:
01 06 760772; adószáma: 21848483-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DONEA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005148/8. 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) RUBEX-Ital Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1094 Budapest, Liliom utca 50.
3. em. 38.; cégjegyzékszáma: 01 06 769849; adószáma:
22179777-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006217/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HOMORÓD Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1023 Budapest, Bécsi út 4.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 063839; adószáma: 10271205-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003750/9. 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) FÖLDGÉP Építõipari Szolgál-
tató Kft. (1142 Budapest, Rákos tér 33. A cég telephelye:
2131 Csömör, Középhely út 24., A cég fióktelepe: RO
2700 Deva, 22 Decembrie u. 257., 2143 Kistarcsa, Eper-
jesi út 28. A lház.; cégjegyzékszáma: 01 09 064660; adó-
száma: 10318690-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-004996/8. 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) „METOPÉ” Építõipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság végelszámolás alatt (1106 Budapest, Jászberényi
út 24–36.; cégjegyzékszáma: 01 09 068945; adószáma:
10389821-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„METOPÉ” Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i): 1163 Budapest, Batsányi u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-000272/18. 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) „AUTRON” Gyártó, Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1138 Budapest, Szekszárdi u. 18.; cégjegyzékszáma:
01 09 068952; adószáma: 10400982-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002629/11. 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) FINTEX Rövidáru Kereskedelmi
és Készítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámo-
lás alatt (1123 Budapest, Kékgolyó utca 4.; cégjegyzék-
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száma: 01 09 071224; adószáma: 10435960-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FINTEX Rövidáru Kereskedelmi és Készítõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest XII., Kiss János altábornagy u. 57.
1075 Budapest, Wesselényi u. 32.
1124 Budapest, Kiss János altb. utca 57.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005924/5. 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) BC Consult Gazdasági Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1027 Budapest, Margit krt. 8–10.; cégjegyzékszáma:
01 09 164268; adószáma: 10734544-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-005317/8. 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) Elegant Style Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1034 Budapest, Bécsi út 126–128.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 266982; adószáma: 10874822-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Elegant Style Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1089 Budapest, Elnök u. 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1012 Budapest, Pálya u. 11.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005680/6. 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) CENTECH Energetikai, Keres-
kedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1067 Budapest, Csengery utca 53.; cégjegyzékszáma:
01 09 360357; adószáma: 10923122-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1024 Budapest, Margit krt. 39.
1097 Budapest, Kén u. 5.
1146 Budapest, Hungária krt 179–187.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-002635/20. 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) ENERGOFORM Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1123 Buda-
pest, Nagyenyed u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 366865;
adószáma: 12005624-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 1/B
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
4.Fpk.01-07-004159/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CLASSIC ART BÉKÉSI Faipari
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és Számviteli Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1185 Budapest, Bihar u. 22.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 463440; adószáma: 12071939-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CLASSIC ART BÉKÉSI Faipari és Számviteli Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Nyírpalota út 79. VII. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-006192/5. 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) TVS és L Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1073 Budapest, Erzsébet körút 2. 2. em. 12.; cégjegyzék-
száma: 01 09 463660; adószáma: 12081172-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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.01-07-002887/12. 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) AG. E. Számítástechnikai Kft.
(1095 Budapest, Csont u. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 465135; adószáma: 12098305-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1095 Budapest, Csont u. 1.
1114 Budapest, Bocskai I. u. 21. I/2. em. 3.
1092 Budapest, Ráday u. 15. 1. em. 14.
1106 Budapest, Fehér út 1. 5. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-000504/9. 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) NONPROFITA-CO Ügyviteli,
Könyvelõi, Tanácsadói Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1163 Budapest, Újszász
u. 7., rövidített elnevezése: NONPROFITA-CO Kft., ko-
rábbi telephelyei: 1095 Bp., Soroksári út 16., 1055 Bp.,
Nyugati tér 6. IV/3., 1052 Bp., Semmelweis u. 1–3., 1093
Bp., Vámház krt. 1–3.; cégjegyzékszáma: 01 09 560442;
adószáma: 12159699-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SAMUPLUSZ Ügyviteli, Könyvelõi, Tanácsadói, Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
SAMUPLUSZ Kft.
DENNISA-TEAM Ügyviteli, Könyvelõi, Tanácsadói,

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság

Korábbi rövidített elnevezése:
DENNISA-TEAM Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Csontvár u. 59. IV/11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006735/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. február 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) POLTEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1114 Budapest, Bocskai u. 17.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 563299; adószáma: 10419935-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
POLTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû 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
16.Fpk.01-07-006899/5. 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) ÁTRIUM LG Ingatlanközvetítõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság végelszámolás alatt (1029 Budapest, Tamara
u. 22; cégjegyzékszáma: 01 09 567466; adószáma:
12233647-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
20.Fpk.01-07-005212/7. 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) STUDIUM-TT Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (1184 Budapest, Lakatos út 26.
III/11.; cégjegyzékszáma: 01 09 569544; adószáma:
12256758-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
STUDIUM-TT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-006174/9. 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) ELMATRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: ELMATRADE Kft.) (1165 Budapest, Ezerjó
utca 41.; cégjegyzékszáma: 01 09 662738; adószáma:
12289806-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-
SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003677/9. 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) HALADÓ és TÁRSA Könyvelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1031 Buda-
pest, Szentendrei út 89–95. A cég telephelye: 1142 Bp.,
Szõnyi út 22/A, a cég fióktelepe: 6800 Hódmezõvásár-
hely, Szántó Kovács János u. 147/A; cégjegyzékszáma:
01 09 668509; adószáma: 12352940-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Szõnyi u. 22/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004812/9. 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) „U. V. CS.” Ipari, Kereskedelmi
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1138 Buda-
pest, Tomori u. 27/B; cégjegyzékszáma: 01 09 670169;
adószáma: 11145387-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ICE-MOBIL Kereskedelmi és Vállalkozási Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Bem tér 8. II/8.
1061 Budapest, Andrássy út 120.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID

Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000290/8. 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) SCHERER és TÁRSA Ingatlanfor-
galmazó és Szolgáltató Kft., „végelszámolás alatt”
(1184 Budapest, Lakatos u. 22. sz.; cégjegyzékszáma:
01 09 672299; adószáma: 12378542-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004143/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Remete András Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1071 Budapest,
Damjanich u. 51., telephelye: 1032 Budapest, Pacsirtame-
zõ u. 22–24., 1084 Budapest, Rákóczi tér 7–8., fióktelepe:
2143 Kistarcsa, Deák F. u. 2–4., 2117 Isaszeg, Ady Endre
u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 673283; adószáma:
12406506-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
Remete András egyéni cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners

Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006032/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Hamarian Kiadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(1023 Budapest, Orgona u. 4. II/1.; cégjegyzékszáma:
01 09 673490; adószáma: 12395798-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hamarian Kiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-004037/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SPIRIT HUNGÁRIA Mûszaki, Fej-

lesztési és Innovációs Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 1. 3. em. 3.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 676111; adószáma: 12402131-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1123 Budapest, Táltos u. 18.
1114 Budapest, Fadrusz u. 14. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006468/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EASY-BUY Ingatlanforgalmazó és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámo-
lás alatt (1148 Budapest, Padlizsán utca 19. 2. em. 12.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 676634; adószáma: 11785093-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KATMARK Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
EASY-BUY Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Kápolna utca 17.
1063 Budapest, Szív u. 18. fszt. 1.
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
4.Fpk.01-07-005199/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) P + T Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115 Budapest, Ballagi
Mór u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 678308; adószáma:
11819709-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út. 58.
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A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002696/8. 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) PESSZI Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Budapest,
Róna u. 25. fszt. 1/A; cégjegyzékszáma: 01 09 680503;
adószáma: 11868569-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Aranytérkép Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
PESZ Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1024 Budapest, Lövõház u. 24. 3. em. 4.
1203 Budapest, Helsinki út 2. 2. em. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-08-000547/6. 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) VARI SPIN 95 Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1068 Budapest, Szondy u. 92.; cégjegyzékszáma:
01 09 683203; adószáma: 11918468-2-42) adós felszámo-
lását 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
3.Fpk.01-07-007072/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ACCOUNT SERVICE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1139
Budapest, Üteg u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 685477;
adószáma: 11963303-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
MBA CONSULTING Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004718/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VITALMEDIA Kommunikációs
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Budapest, Viseg-
rádi utca 9. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 685637;
adószáma: 11966674-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-003672/6. 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) Grafika & Dekor Art Kereske-
delmi, Szolgáltató és Építõipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1163 Budapest, Budapesti út 93., telephely:
1135 Bp., Jász u. 5–7.; cégjegyzékszáma: 01 09 687626;
adószáma: 12465877-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FULL-HÁZ Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
15.Fpk.01-07-004186/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) BO LONG GROUP Nemzetközi Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1214 Budapest, Völgy u. 15. 1. em. 5.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 687825; adószáma: 12470228-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BO LONG GROUP Nemzetközi Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Béke u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-000064/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hui Liang Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1096 Budapest,
Telepy u. 1., rövidített elnevezése: Hui Liang Kft., korábbi
fióktelepe: 3200 Gyöngyös, Koháry út 7.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 689158; adószáma: 12495881-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1149 Budapest, Egressy út 23–25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-000065/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PROTECTON BUILD Építõ-
ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1098 Budapest, Aranyvirág sétány 1.
1. lház. 1. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 690220; adó-
száma: 12515518-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1213 Budapest, Badacsonyi u. 35.
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
2.Fpk.01-07-004716/11. 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) KÉHL-MÖBEL Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1202 Budapest, Torda utca 12.; cégjegyzékszáma:
01 09 691278; adószáma: 12114430-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SCHNEIDER-PLAST Ipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4225 Debrecen-Józsa, Õrhegy u. 6.
1054 Budapest, Báthory u. 7.
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
19.Fpk.01-07-004146/7. 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) SHUANG DONG Vendéglátó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1144 Budapest, Thököly út 93–95.; cégjegyzékszáma:
01 09 691307; adószáma: 12534481-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1146 Budapest, Thököly u. 93–95.
1105 Budapest, Elõd u. 6.
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
2.Fpk.01-07-006593/6. 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) INVESTCOMTRADE Tanács-
adó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (1214 Budapest, Krizan-
tém u. 30. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 692155;
adószáma: 12550928-1-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
INVESTCOMTRADE Tanácsadó, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005908/7. 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) TABERNA 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1163 Buda-
pest, Cziráki út 26–32.; cégjegyzékszáma: 01 09 695428;
adószáma: 11174259-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
4.Fpk.01-07-003956/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FIRST CLASS AUTO Gépjármû-
kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság Végelszá-
molás alatt (1162 Budapest, Szlovák út 118523/74.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 698009; adószáma: 12676084-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FIRST CLASS AUTO Gépjármûkereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005717/7. 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) INKA-TEXTIL Kereskedelmi
és Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1035 Buda-

pest, Bécsi út 52–54. 3. em. 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 702438; adószáma: 12766800-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-03-003452/20. 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) METALOGIC Szoftverház Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1132
Budapest, Victor Hugo utca 11–15., fióktelepe: 7624 Pécs,
Xavér u. 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 706648; adószáma:
11751652-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
METALOGIC Szoftverház Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002698/12. 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) WDL Solutions Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Buda-
pest, Nagy Lajos király útja 125. I. em. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 708441; adószáma: 12889200-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CENTAUR GRAPHIC Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Hermina u. 79.
1158 Budapest, Drégelyvár u. 11. VI. em. 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.
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A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006662/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Jármû-Generál Ipari, Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1202 Budapest, Mártí-
rok útja 279/A–B.; cégjegyzékszáma: 01 09 708819; adó-
száma: 10405671-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2310 Szigetszentmiklós, Horgász út 8.
2310 Szigetszentmiklós, Kardos István u. 35.
1157 Budapest, Nyírpalota u. 5.
1161 Budapest, Rákóczi út 76.
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
15.Fpk.01-07-003462/9. 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) „TELE-HÍR-INFO” 2002 Infor-
matikai Elemzõ és Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1042 Budapest, Rózsa utca 30.
6. em. 26.; cégjegyzékszáma: 01 09 708867; adószáma:
12897829-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-002881/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CORNUS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201 Budapest,
Szegfû u. 16.; cégjegyzékszáma: 01 09 712350; adószáma:
12966732-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOP SM 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
1076 Budapest, Thököly út 2. al. 18.
1132 Budapest, Kádár u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-

FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002386/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Seagull Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Budapest,
Nagy Lajos király útja 37/B 1. em. 4. A cég telephelye:
1055 Bp., Alkotmány u. 4. V. 22/B; cégjegyzékszáma:
01 09 712509; adószáma: 12969656-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005271/9. 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) SUNROLL DGS Kereskedelmi,
Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1156 Budapest, Nádastó park 6. 2. em. 12.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 714760; adószáma: 13016263-2-42) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
SUNROLL 2003 Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003399/8. 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) BRAT Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1145 Budapest, Újvilág
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u. 29. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 717561; adószáma:
13076786-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-005710/21. 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) REZIDENTURA Információszer-
zõ, Magánnyomozó és Oktatási Iroda Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1113 Budapest, Dávid F. utca 2/A; cég-
jegyzékszáma: 01 09 717865; adószáma: 13082884-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-004602/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AFORSZ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1203 Budapest,
Lenke u. 39.; cégjegyzékszáma: 01 09 719233; adószáma:
13111117-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ADY-FA-PARKETTA Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-000213/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SOLIMPEX HUMÁN Munkaerõ-
közvetítõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság (1096 Budapest, Haller utca 11–13., rö-
vidített elnevezése: SOLIMPEX HUMÁN Kft.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 720586; adószáma: 13137771-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RITIMPEX Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Korábbi rövidített elnevezése:
RITIMPEX Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-000164/5. 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) MIAR Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság Végelszámolás
alatt (1133 Budapest, Pannónia u. 100.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 723754; adószáma: 13209481-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÁRKET-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
MIAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Béke u. 128/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000714/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INTERBAU-TEAM Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1014 Budapest, Országház u. 15/4.; cégjegyzékszáma:
01 09 724414; adószáma: 13222891-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Budafoki út 183.
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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
9.Fpk.01-07-005040/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Marosi-Print Kiadói és
Nyomdaipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1213
Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 195–197.; cégjegyzék-
száma: 01 09 729022; adószáma: 13316659-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-
ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-005481/7. 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) AUTOGLOBE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1143 Buda-
pest, Zászlós u. 54.; cégjegyzékszáma: 01 09 730967; adó-
száma: 13353906-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1197 Budapest, Ady Endre út 121.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002648/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MOTRONIX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1141 Buda-
pest, Bazsarózsa u 94.; cégjegyzékszáma: 01 09 731198;
adószáma: 13358358-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005638/8. 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) Elektro Global 2004 Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1162 Budapest,
János u. 112.; cégjegyzékszáma: 01 09 731580; adószáma:
13366180-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Elektro Global 2004 Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
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
4.Fpk.01-07-004559/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CORSARO BIANCO Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1221 Budapest, Leányka utca 11.; cégjegyzékszáma:
01 09 733231; adószáma: 12749898-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1041 Budapest, Lõrinc u. 19. fszt. 8.
2030 Érd, Lajos u. 172.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út. 58.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005138/6. 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) Maler-Invest Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239 Buda-
pest, Vadevezõs u. 42.; cégjegyzékszáma: 01 09 735898;
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adószáma: 13205315-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2173 Kartal, Rózsa utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005678/6. 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) MARTINGOT Ingatlanforgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1171 Budapest,
Postakocsi u. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 738339; adó-
száma: 13497707-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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
19.Fpk.01-08-000798/9. 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) ROVIUS Szolgáltató és Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1215 Budapest, Ár-
pád u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 861438; adószáma:
13556491-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-002328/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BONOBO TOURS CONGO Utazás-
szervezõ és Közvetítõ Kereskedelmi Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság (1065 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky u. 53.; cégjegyzékszáma: 01 09 862776; adószá-
ma: 13582762-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Bessenyei utca 23/B fszt. 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-005157/9. 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) OL-DA Consulting Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1083 Buda-
pest, Baross utca 119.; cégjegyzékszáma: 01 09 870894;
adószáma: 13527536-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7629 Pécs, Fehérhegyi út 6.
4301 Nyírbátor, Munkácsy sétány 1. A ép. 2. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002603/7. 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) J & Q 2002 Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1081 Budapest, Nép-
színház u. 16. 2. em. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 880310;
adószáma: 12856231-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2251 Tápiószecsõ, Kossuth L. utca 28.
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Bu-
dapest, Pf. 77.

1978 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/14. szám



A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-006813/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Jóléti Építõk Szociális, Gazdasági,
Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság
(1038 Budapest, Óbor köz 1.; cégjegyzékszáma:
01 14 000047; adószáma: 18079973-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000654/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „VÖLGYSÉGI KERTÉSZ” Felvá-
sárlási, Beszerzõ, Feldolgozó, Raktározó, Értékesítõ és
Szolgáltató Szövetkezet (7349 Szászvár, Nagy László
u. 5.; cégjegyzékszáma: 02 02 060150; adószáma:
12531684-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000462/20. 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) ALPHA-PAPER Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7751 Szederkény, Pécsi
u. 19/B; cégjegyzékszáma: 02 06 060725; adószáma:
20020330-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Halas és Fia Könyvviteli és Adótanácsadó Betéti Tár-

saság
A. K. V. Könyvviteli és Adótanácsadó Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7751 Szederkény Felszabadulás u. 19/D

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.02-08-000105/8. 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) ERALF Gyártó Betéti Társaság
(7300 Komló, Kossuth Lajos utca 13.; cégjegyzékszáma:
02 06 065319; adószáma: 20097866-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GYIMESI DUÓ Gyártó és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
TRAKTOR-DUÓ Gyártó és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7628 Pécs, Bródy S. u. 57
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID

Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000635/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FOCUS-AGRO Kereske-
delmi Szolgáltató Betéti Társaság (7632 Pécs, Nagy
Imre út 116.; cégjegyzékszáma: 02 06 069154; adószáma:
20696094-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FOCUS-Com Távközlési és Informatikai Betéti Tár-

saság
FOCUS-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7623 Pécs, Nagyvárad u. 17.
7623 Pécs, Megyeri u. 72.
7632 Pécs, Sztárai M. út 1.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-
adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 886496.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000613/11. 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) SCHMIDT-FÕZ Szolgáltató Be-
téti Társaság (7747 Birján, Rákóczi F. u. 43.; cégjegyzék-
száma: 02 06 069169; adószáma: 20699310-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000091/8. 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) VINPOOLEN Ingatlanhasznosító
és Szolgáltató Betéti Társaság (7925 Magyarlukafa,
Fõ utca 17.; cégjegyzékszáma: 02 06 069217; adószáma:
20710938-1-02) 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 Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000095/7. 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) BABIC-COMMERCE Kereskedel-
mi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7781 Lippó,
Kun B. u. 43.; cégjegyzékszáma: 02 06 070130; adószá-
ma: 21060195-2-02) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BABIC-COMMERCE Kereskedelmi Betéti Társaság

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
3.Fpk.02-08-000027/9. 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) BOBOJSZI Vendéglátóipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (7622 Pécs, Somogyi Béla
utca 1.; cégjegyzékszáma: 02 06 073097; adószáma:
22297419-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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 Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000653/9. 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) VIK-ING-FOLKNER Videoköl-
csönzõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (7300 Komló, Gyöngyvirág u. 6.; cégjegy-
zékszáma: 02 09 067220; adószáma: 12550399-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-
ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000117/27. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DÉLHÁZ Építõipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7625 Pécs, Hunyadi
út 59/1.; cégjegyzékszáma: 02 09 067742; adószáma:
12726433-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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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.02-08-000014/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BONA-MAGISTER Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (7621 Pécs, Kazinczy
utca 4.; cégjegyzékszáma: 02 09 068284; adószáma:
12902404-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BONA-MAGISTER Építõipari Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MAGISZTER 2002 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000534/16. 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) LIFT-UNIT Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs, Légszeszgyár
utca 17.; cégjegyzékszáma: 02 09 068484; adószáma:
12965951-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1132 Budapest,
Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000580/15. 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) HEMON Hungária Vállalati Ta-
nácsadó, Minõségfejlesztõ, Szolgáltató és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7975 Kétújfalu,
Petõfi S. utca 69.; cégjegyzékszáma: 02 09 070269; adó-
száma: 13558802-2-02) adós felszámolását 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
7.Fpk.02-08-000073/8. 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) Vajszló Kistérségi Agrár-
ipari Foglalkoztatási Központ Közhasznú Társaság
(7838 Vajszló, Kossuth Lajos utca 7.; cégjegyzékszáma:
02 14 000095; adószáma: 21859328-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzék-
száma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000078/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „URTA” Baromfifeldolgozó és Érté-
kesítõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6050 La-
josmizse, Alsólajos 47.; cégjegyzékszáma: 03 06 100535;
adószáma: 20442754-2-03) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„URTA” Baromfifeldolgozó és Értékesítõ Betéti Tár-

saság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000072/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NUMERO UNO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6000 Kecskemét, Krúdy Gy. u. 55.; cégjegyzékszáma:
03 06 103177; adószáma: 20472304-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NUMERO UNO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Petõfi S. u. 12.
6000 Kecskemét, Március 15. u. 19. II. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000066/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TUKI Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6500 Baja,
Czirfusz F. u. 30; cégjegyzékszáma: 03 06 103562; adó-
száma: 20476322-2-03) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TUKI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Pipacs u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000092/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BALOTAI GRÜNEWALD Erdõ-
gazdálkodási és Kereskedelmi Betéti Társaság „végel-
számolás alatt” (6412 Balotaszállás, III. körzet 155.; cég-
jegyzékszáma: 03 06 107269; adószáma: 20513205-2-03)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GRÜNEWALD Erdõgazdálkodási és Kereskedelmi

Betéti Társaság
BALOTAI GRÜNEWALD Erdõgazdálkodási és Ke-

reskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000822/5. 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) „Kanalas és Tsa” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6230 Soltvadkert, Kö-
zépcsábor 9/2. 2. ép.; cégjegyzékszáma: 03 06 108510;
adószáma: 20206174-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000009/6. 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) „SACKA” Szolgáltató és Kereske-
delmi Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Mindszenti kör-
út 16.; cégjegyzékszáma: 03 06 110787; adószáma:
21027921-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000695/7. 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) SHOW-SZÓRÓ Rádió és Televí-
zió Mûsorszolgáltató Betéti Társaság (6100 Kiskunfél-
egyháza, Platán utca 8.; cégjegyzékszáma: 03 06 111084;
adószáma: 21097845-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000838/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PEZSAN Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (6200 Kiskõrös, Felsõkamaszá-
ció 20.; cégjegyzékszáma: 03 06 111273; adószáma:
21152119-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000741/7. 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) Ripka & Társa Építõipari, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (6090 Kun-
szentmiklós, Nyár u. 5.; cégjegyzékszáma: 03 06 112094;
adószáma: 21001178-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1105 Budapest, Gergely utca 2/B

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOL-
DING Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021
Budapest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegy-
zékszáma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000459/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÉP-TECHNO KERESKEDEL-
MI ÉS SZOLGÁLTATÓ Betéti Társaság (6100 Kis-
kunfélegyháza, Martinovics út 14.; cégjegyzékszáma:
03 06 112854; adószáma: 21886085-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000830/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HUMÁN Csoport Üzletviteli
Tanácsadó Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Nyírfa
u. 2/A; cégjegyzékszáma: 03 06 113092; adószáma:
20174408-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EURO-SEC „2012” Személy és Vagyonvédelmi Keres-

kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5350 Tiszafüred, Városkert út 39.
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.
5350 Tiszafüred, Szõlõsi u. 4/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 870092.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001558/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) BOROVI-TEAM 2004 Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6414 Pirtó, Petõfi
út 69.; cégjegyzékszáma: 03 06 114449; adószáma:
21971167-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000824/6. 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) ALPÁRI BIZOMÁNYI Értéke-
sítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (6066 Tiszaalpár,
Móricz Zs. u. 1/A; cégjegyzékszáma: 03 09 102897; adó-
száma: 11035460-2-03) adós felszámolását 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 Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000069/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „BIS-KER” Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(6235 Bócsa, III. körz. 6/A; cégjegyzékszáma:
03 09 104745; adószáma: 11420804-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BIS-KER” Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000015/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GLOBUS ‘94 Termelõ, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (6331 Foktõ, Kossuth u. 94; cégjegyzékszáma:
03 09 106725; adószáma: 11112947-2-03) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 15. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000823/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VINCSIL Mûanyagfeldol-
gozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6230 Soltvadkert, Szõlõ utca 44.; cégjegyzékszáma:
03 09 107163; adószáma: 11773384-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6230 Soltvadkert, Kiss Ernõ u. 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000075/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FÉM. SZER. Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (6000 Kecskemét, Széchenyi sé-
tány 4. 4. em. 27.; cégjegyzékszáma: 03 09 109286; adó-
száma: 12716317-2-03) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZATYI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
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FÉM. SZER. Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Csíksomlyói út 9.
6000 Kecskemét, Izsáki út 70.
6000 Kecskemét, Úrrét tanya 4.
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 4. II/228.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000833/5. 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) BERGOVER 2000 Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6100 Kiskunfélegyháza, Justh Gyula u. 1.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 110469; adószáma: 13004509-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Cédulaház utca 14/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000511/10. 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) Kun-út 2001 Kereskedelmi, Szol-
gáltató és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. 2. em. 1.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 110786; adószáma: 12621596-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TARGET KISS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5091 Tószeg, Fürst S. u. 2/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000776/8. 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) VIDÉKI-INVEST Építõipari Terve-
zõ és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (6000 Kecskemét, Fûzfa utca 10.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 111042; adószáma: 13141619-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VIDÉKI-INVEST Építõipari Tervezõ és Kivitelezõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000313/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Tótkomlósi Gazdák Beszerzési és
Értékesítési Szövetkezet (5940 Tótkomlós, Békéssám-
soni út 51.; cégjegyzékszáma: 04 02 001641; adószáma:
13044402-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000016/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUMANEX SZARVAS Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5561 Békésszen-
tandrás, Deák F. u. 2.; cégjegyzékszáma: 04 06 006978;
adószáma: 21183760-2-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.
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A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000012/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZÉNÁS-FÉM Szerelõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5931 Nagyszénás, Bajcsy-
Zsilinszky u. 71.; cégjegyzékszáma: 04 06 007970; adó-
száma: 22107473-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000007/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Laurinyecz és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600
Békéscsaba, Bartók B. utca 23. B lház. 7. em. 27.; cégjegy-
zékszáma: 04 09 002363; adószáma: 11045421-2-04) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000362/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ANTA-LICHT Mûanyagfel-
dolgozó és Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5900 Orosháza, Szüret utca 15.; cégjegyzékszáma:
04 09 004600; adószáma: 11830100-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-08-000013/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „TUDÁSBÁZIS” Oktatóközpont
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5720
Sarkad, Sánc utca 21.; cégjegyzékszáma: 04 09 005504;
adószáma: 12800993-1-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000077/15. 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) „Tiszatarjáni Tisztató” Felvá-
sárló, Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet (3900 Sze-
rencs, Árpád hegy 3/A; cégjegyzékszáma: 05 02 000713;
adószáma: 12589333-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-08-000017/5. 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) FITYESZ Õrzõ-védõ és Bizton-
ságtechnikai Betéti Társaság (3528 Miskolc, Kapos
u. 36.; cégjegyzékszáma: 05 06 014024; adószáma:
21805240-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3562 Onga, Dózsa Gy. u. 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-

gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000667/10. 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) „PIRKÓ” Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3780 Edelény, Móra F.
út 4.; cégjegyzékszáma: 05 06 014831; adószáma:
21989906-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000401/14. 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) ÉPSZER-TERV Építõipari, Ter-
vezõ és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (3800
Szikszó, Bajcsy-Zsilinszky u. 19.; cégjegyzékszáma:
05 09 010645; adószáma: 13104805-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-
dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Ha-
vas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000318/20. 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) VITALA Építõipari és Beruházó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Szeged, Szivár-
vány utca 46. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 06 09 007080;
adószáma: 12538526-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VITALA Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6726 Szeged, Szentgyörgyi Albert u. 49.
6720 Szeged, Deák Ferenc u. 24–26. fm. 5.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596. (A helyi kirendeltség címe: 6721 Sze-
ged,Tímár u. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000504/16. 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) BENETI-PIG Mezõgazdasági
Termeltetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (6791 Szeged, Kettõshatár út 86.; cégjegyzékszáma:
06 09 010397; adószáma: 13656137-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BENETI-PIG Mezõgazdasági Termeltetõ és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
6791 Szeged, Faragó dûlõ 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági

Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 29. I. em. 5.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000465/10. 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) BUSINESS SUCCESS Székesfe-
hérvár Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(8000 Székesfehérvár, Tarnócai u. 4/A; cégjegyzékszáma:
07 06 002451; adószáma: 22030816-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2. fszt. 2.
8000 Székesfehérvár, Huba u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000411/11. 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) ARANYKALÁCS Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2060 Bics-
ke, Bethlen Gábor u. 17.; cégjegyzékszáma: 07 09 004432;
adószáma: 10759059-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARANYKALÁCS Sütõipari Tanácsadó Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1075 Budapest, Madách Imre út 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000420/8. 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) SOMLYÓI SERBA Mezõgazda-
sági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8000 Székesfehérvár, Csalai Fõ utca 17.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 006541; adószáma: 11792374-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8154 Polgárdi Alsósomlyó, 0178/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000656/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MICROLOGIC Mûszaki Fejlesztõ
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Liszt Ferenc út 11.; cégjegyzékszáma:
07 09 008564; adószáma: 12624623-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1038 Budapest, Templom u. 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárhegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000376/15. 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) TOLÓAJTÓ. hu Bútoripari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u. 22.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 008612; adószáma: 12832909-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000605/9. 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) SESTERTIUS 21 Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8121 Tác, Petõfi S. ut-
ca 53.; cégjegyzékszáma: 07 09 008841; adószáma:
12893069-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000401/12. 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) CONT-TRUCK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7017 Me-
zõszilas, Kígyó utca 18.; cégjegyzékszáma: 07 09 010931;
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adószáma: 11288912-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HEGYINÉ és TÁRSA Nemzetközi Szállítási és Szállít-

mányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
HEGYINÉ és TÁRSA Nemzetközi Szállítási és Szállít-

mányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámo-
lás alatt”

HEGYINÉ és TÁRSA Nemzetközi Szállítási és Szállít-
mányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
7081 Simontornya, Hársfa út 12.
7017 Mezõszilas, Rákóczi u. 630. hrsz.
Nem bejegyzett székhelye(i):
2040 Budaörs, Szabadság u. 221/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ

Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000314/17. 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) LIAN-AUTO Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8151 Szabadbattyán, Dózsa
György utca 36.; cégjegyzékszáma: 07 09 011160; adó-
száma: 12999282-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9022 Gyõr, Türr I. utca 2.
8000 Székesfehérvár, Színház utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042004.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000632/6. 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) D. P. N. N. Építõipari és Szóra-
koztatóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (7000
Sárbogárd, Damjanich utca 30.; cégjegyzékszáma:
07 09 011673; adószáma: 13600693-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-
dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042004.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000253/7. 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) JOCÓ TRANS 2003 Fuvarozási és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9023
Gyõr, Földes G. utca 15. III. em. 2.; cégjegyzékszáma:
08 09 011127; adószáma: 13029863-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9011 Gyõr, Lehár F. u. 140.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Gazdasági

Szolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Engels u. 34., cég-
jegyzékszáma: 18 09 000366.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000526/5. 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) ELEMORZSIA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9021 Gyõr,
Aradi Vértanúk u. 18.; cégjegyzékszáma: 08 09 012228;
adószáma: 13291642-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MV GUARD Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000856/8. 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) M. MISSY Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4028 Debrecen, Kassai út 115.
1. em. 5.; cégjegyzékszáma: 09 06 004211; adószáma:
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22859053-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
AUTÓINFO No. 1. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
WILD EAST Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Hatvani I. u. 25/B II/8.
4032 Debrecen, Hatvani István u. 21/B I/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000872/8. 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) HEPI 2000. Kereskedelmi, Szolgál-
tató és Oktatási Betéti Társaság (4032 Debrecen,
Károlyi Mihály utca 1. 2. em. 20.; cégjegyzékszáma:
09 06 011736; adószáma: 21434413-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000140/4. 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) Carmarkt Debrecen Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4032 Debrecen, Békessy
Béla u. 10. 4. em. 38/A; cégjegyzékszáma: 09 06 012594;
adószáma: 21809189-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Carmarkt Debrecen Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4034 Debrecen, Hold utca 65.
4024 Debrecen, Holló János utca 2–4. 4. em. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000822/8. 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) MIX ‘04 Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (4002 Debrecen, Szikigyakor tanya
50806.; cégjegyzékszáma: 09 06 013050; adószáma:
21907005-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-001008/6. 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) Erdélyi Gold Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (4251 Hajdúsámson-Sám-
sonkert, Heveder u. 3/3.; cégjegyzékszáma: 09 06 013417;
adószáma: 21977376-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Bálint Pap utca 35.
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.09-07-000852/8. 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) MOONLIGHT RENT-A-CAR
BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság (4032 Debrecen, Cívis utca 2. 10. em. 86.; cég-
jegyzékszáma: 09 06 013906; adószáma: 22184094-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BUDGET CAR BAU Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Derék u. 132. 8. em. 26.
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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.09-07-000951/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MA-KIS CONSTRUKT” Építõ-
ipari Betéti Társaság (4033 Debrecen, Acsádi út 50.
K ép.; cégjegyzékszáma: 09 06 014242; adószáma:
22254001-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000939/6. 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) EZER SZEM SECURITY Sze-
mély- és Vagyonvédelmi Betéti Társaság (4130 Derecs-
ke, Kígyó utca 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 014322; adó-
száma: 22272241-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000149/5. 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) GORDIUS MANAGEMENT Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4024 Debrecen, Piac u. 70–72.; cégjegyzékszáma:
09 09 007148; adószáma: 11976855-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GORDIUS MANAGEMENT Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Derék u. 245. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000456/17. 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) EURO-COMPANY 2000 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4242 Hajdúhadház, Botond utca 2.; cégjegyzékszáma:
09 09 007651; adószáma: 12564550-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
3.Fpk.09-07-000935/8. 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) KERMEZIP Ipari és Mezõgazda-
sági Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Debrecen,
Mester u. 1. 3. em. 14.; cégjegyzékszáma: 09 09 007801;
adószáma: 12601055-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4287 Vámospércs, Petõfi utca 26.
4288 Újléta, Petõfi u. 35.
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.09-08-000141/5. 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) EXTRA-BAU 2002 Építõipari, Ke-
reskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4031 Debrecen, Kishegyesi út 66. fszt. 1.; cégjegyzékszá-
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ma: 09 09 008977; adószáma: 12872390-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EXTRA-BAU 2002 Építõipari, Kereskedelmi, Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Szabadság út 3. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000142/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „ÚTBER” Útépítõ Beruházó Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4032 Debrecen, Lehel u. 4. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
09 09 009552; adószáma: 12845839-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ÚTBER” Útépítõ Beruházó Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Útépítõ Beruházó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3450 Mezõcsát, Hõsök tere 33. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000870/10. 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) MOHA-BAU Ingatlanforgalmazó
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024
Debrecen, Irinyi u. 20.; cégjegyzékszáma: 09 09 010458;
adószáma: 13231215-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000888/8. 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) DEINVEST Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Debre-
cen, István út 53. fszt. 7.; cégjegyzékszáma: 09 09 011653;
adószáma: 13148441-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-001006/6. 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) KÁRPÁT-NÁD Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4060 Balmazújváros, Dobó utca 2. B ép.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 012111; adószáma: 13621836-2-09) 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 Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000021/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ATLASZ-TRANSZ Árufuvarozó
Betéti Társaság (3212 Gyöngyöshalász, Fõ út 47.; cég-
jegyzékszáma: 10 06 023942; adószáma: 20685379-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly u. 59/A I/13., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000050/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÉPITEK-2002. Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (3341 Egercsehi, Egri út 25.; cégjegy-
zékszáma: 10 06 025202; adószáma: 21486726-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1134 Buda-
pest, Klapka u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000284/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) L. D. V. 2004 Szolgáltató és Kereske-
delmi Betéti Társaság (3034 Szücsi, Marx K. út 7.; cég-
jegyzékszáma: 10 06 025953; adószáma: 22104913-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-
ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070031/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Papíripari Vállalat Lábatlani
Papírgyára Felelõsségvállalásával Mûködõ Kivitelezõ
és Felújító Gazdasági Munkaközösség „végelszámolás
alatt” (2542 Lábatlan Rákóczi u. 161.; cégjegyzékszáma:
11 05 000037; adószáma: 29699063-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Papíripari Vállalat Lábatlani Papírgyára Felelõsségvál-

lalásával Mûködõ Kivitelezõ és Felújító Gazdasági Mun-
kaközösség

Jogelõd(ök):
PV. Lábatlani Papírgyár Kivitelezõ és Felújító VGMK.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070114/7. 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) MORGAN Építõipari és Vendég-
látó Betéti Társaság (2510 Dorog, Hám Kálmán ltp. 21.
3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 11 06 002386; adószáma:
23639195-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MORGAN Biztonságtechnikai és Sportszervezõ Betéti

Társaság
MORGAN Vendéglátó és Sportszervezõ Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
2510 Dorog Lenin ltp. 50. I/1.
2531 Tokod, Béke út 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070028/8. 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) UNIO Ingatlan Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (2800 Tatabánya, Kõrösi Csoma
Sándor tér 2. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 06 005690;
adószáma: 23673724-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
UNIO Ingatlan Betéti Társaság
Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Kõrösi Csoma Sándor tér 10. 3. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070030/10. 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) RENOVATION TRADE Építõ-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya,
Blaha Lujza utca 58. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 06 009499; adószáma: 22195465-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070107/6. 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) PINYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2941 Ács, Postaköz hrsz.: 2346/7.; cég-
jegyzékszáma: 11 06 009712; adószáma: 22261148-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1094 Budapest, Liliom
u. 29/A, cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070801/9. 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) TRADE-EX Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2500
Esztergom, Kossuth L. u. 64.; cégjegyzékszáma:
11 09 003316; adószáma: 11190332-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2534 Tát, Dobi út 11.
2534 Tát, Dobi út 8.
2500 Esztergom, Martsa Alajos u. 1. II. em. 4.
Fióktelepe(i):
2028 Pilismarót, Rákóczi F. u. 4.
2028 Pilismarót, Rákóczi F. út 4.
2510 Dorog, Tömedék akna

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070033/7. 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) KINSHOFER TECHNIK Kereske-
delmi és Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890
Tata, Kocsi út 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 007747; adó-
száma: 12509427-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KINSHOFER TECHNIK Kereskedelmi és Gyártó Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
KINSHOFER TECHNIK Kereskedelmi és Gyártó Kor-

látolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. 21., cégjegyzékszáma:
03 09 109743.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-08-070020/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „AB TEAM” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Paletta lakópark 7. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma:
11 09 010119; adószáma: 13289696-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BIZNYISZ NOVEMBER Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.
Telephelye(i):
2800 Tatabánya, Paletta lakópark 5. 4. ép.
Fióktelepe(i):
8658 Bábonymegyer, József A. út 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070052/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SSS-600 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2889 Súr, Honvéd
utca 5.; cégjegyzékszáma: 11 09 010656; adószáma:
12776593-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Ikva u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070762/11. 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) GRAMM-ÉP Építõipari Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2500 Esztergom, Budai Nagy Antal út 13. 2. em. 1.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 011278; adószáma: 10645114-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
A & M Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest, Csónakház u. 6. II/4.
1039 Budapest, Bem u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Könyvvizsgáló és Adószakértõ Kft., 1119 Buda-
pest, Petzvál József u. 56. fszt. 4–5., cégjegyzékszáma:
01 09 161096.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070042/7. 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) LÚZER NOVEMBER Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012697; adó-
száma: 12954133-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kontakt-World Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1068 Budapest, Király u. 100.
1077 Budapest, Király u. 103.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070019/10. 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) SZOBI SZÖRP Gyümölcsfeldol-
gozó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (2800
Tatabánya, Gyõri út 4/A fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
11 10 001640; adószáma: 10475117-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZOBI SZÖRP Gyümölcsfeldolgozó Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
2628 Szob, Ady E. u. 22.
Telephelye(i):
2628 Szob, Ady E. u. 22.
Fióktelepe(i):
2628 Szob, Ady Endre út 22.
Jogelõd(ök):
Gyümölcsfeldolgozó Szövetkezeti Közös Vállalat

70024. sz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000162/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SUMA OIL Üzemanyag-
kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2654
Romhány, Szátoki út (0223/1. hrsz.); cégjegyzékszáma:
12 09 002186; adószáma: 11205625-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SUMA OIL Üzemanyagkereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
2654 Romhány, Szátoki út (0223/1. hrsz.)
Nem bejegyzett székhelye(i):
1039 Budapest, Kartács u. 24–26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000028/5. 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) GENTIANA Ipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (3121 Salgótarján, Bajza út 3.; cégjegyzékszáma:
12 09 004167; adószáma: 13068363-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GENTIANA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000018/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÖCSGA Vendéglátóipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (2693 Becske, Fõ út 21.; cégjegy-
zékszáma: 12 09 004183; adószáma: 13083160-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÖCSGA Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 46. 1. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000017/4. 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) ALPOK-CENTRUM Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (3100 Salgótarján, Park u. 8.; cég-
jegyzékszáma: 12 09 004561; adószáma: 13415875-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALPOK-CENTRUM Ipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000298/6. 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) Architect-Contact Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100 Salgótarján, Kato-
na József út 9.; cégjegyzékszáma: 12 09 005278; adószá-
ma: 13802259-2-12) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Batsányi utca 13. 3. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma: 01
09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002572/6. 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) NAGY-TT Vagyonvédelmi Betéti
Társaság (2711 Tápiószentmárton, Sashegy u. 28.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 034664; adószáma: 20389248-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2711 Tápiószentmárton, Móra u. 52.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-002374/6. 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) FLA-MART Szolgáltató Betéti
Társaság (2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 1.
4. em. 15.; cégjegyzékszáma: 13 06 049772; adószáma:
21849068-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002248/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DONDI Építõipari és Kereskedelmi
Betéti Társaság (2049 Diósd, Balatoni út 6.; cégjegyzék-
száma: 13 06 050797; adószáma: 23650307-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya II., Kossuth L. u. 99.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST

Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001316/11. 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) Pankaland Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Csontváry
u. 22/A; cégjegyzékszáma: 13 06 055021; adószáma:
20989075-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PROMO-CO 2000. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Viziorgona u. 10. 5. em. 41.
8636 Balatonszemes, Szeder u. 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST

Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001499/6. 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) Aurum and Diamond Pénzügyi
Szolgáltató Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós,
Gyári út 3/A I/36.; cégjegyzékszáma: 13 06 055270; adó-
száma: 22205045-1-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001271/7. 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) FEBAT TRANSBAU Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2750
Nagykõrös, Zalán u. 4.; cégjegyzékszáma: 13 06 055472;
adószáma: 20645380-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NAGY KERSZOLG ÉPÍTÕIPARI, KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
6630 Mindszent, Szabadság u. 85.
1173 Budapest, Aranylúd u. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-

gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.
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A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-06-002517/12. 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) CHIRMED Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2310 Sziget-
szentmiklós, Tököli út 36/1.; cégjegyzékszáma:
13 09 071967; adószáma: 12129393-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CHIRMED Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gaz-

dasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Sere-
gély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001239/7. 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) CODE-X Építõipari Mûszaki,
Szervezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2040 Budaörs, Thököly u. 17.; cégjegyzékszáma:
13 09 075811; adószáma: 12275126-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000520/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ERDEI ÉS NÉMETH Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 16.,
elõzõ székhelye: 2040 Budaörs, Akácfa u. 25.; cégjegyzék-
száma: 13 09 079338; adószáma: 12366888-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
VÁNDOR 2004 Kereskedelmi, Vendéglátóipari és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1193 Budapest, Deák Ferenc út 6/21.
8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár utca 16.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-000695/15. 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) Banana Marketing és Médiaügy-
nökség Korlátolt Felelõsségû Társaság (2146 Mogyo-
ród, Gödöllõi út 675/6.; cégjegyzékszáma: 13 09 098953;
adószáma: 13274922-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002546/6. 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) EURO SHOP DESIGN Bútoripari és
Kereskedelmi Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 1/A;
elõzõ székhely: 1222 Budapest, Borkõ u. 12.; cégjegyzék-
száma: 13 09 109544; adószáma: 12715512-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2481 Velence, Úttörõ utca 7.
2481 Velence, Ország út 25/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001030/9. 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) METRO 3 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.” (2030
Érd, Sas u 7.; cégjegyzékszáma: 13 09 109953; adószáma:
12177949-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ elnevezése(i):
METRO 3 Állatgyógyászati Patika Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
METRO 3 Hirdetési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
METRO 3 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Lónyai u. 47. IV/21.
1152 Budapest, Rákos út 101.
1142 Budapest, Komáromi utca 35–37.
Budapest IX. ker., Üllõi út–Ferenc körút, metróaluljáró
1074 Budapest, Vörösmarty utca 20. 1. em. 3/A
1134 Budapest, Klapka utca 21.
1074 Budapes
t, Vörösmarty u. 20. 1. em. 3/A
Jogelõd(ök): Kajdócsy Drogéria egyéni cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-

NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-001673/14. 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) Insure-Ware Informatikai, Ke-
reskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (Megelõzõ név: HARDVERCOMP Számítástech-
nikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) (2340 Kiskun-
lacháza, Sas u. 21. (Megelõzõ székhely: 1222 Budapest,
Katáng u. 3., 2114 Valkó, Szabadság u. 144.); cégjegyzék-
száma: 13 09 113044; adószáma: 11888385-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000462/8. 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) ARCIK Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky
utca 21.; cégjegyzékszáma: 14 06 305282; adószáma:
20651983-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Tanácsház utca 19.
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.14-08-000056/6. 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) Akácfatövis Faipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság, f. a. (7400 Kaposvár,
Bárczi G. utca 4. 40.; cégjegyzékszáma: 14 06 307541;
adószáma: 22162331-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Akácfatövis Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000306/15. 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) Boti 2007 Gyártásszervezõ és
Kereskedelmi Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Virág
utca 110.; cégjegyzékszáma: 14 06 308031; adószáma:
22353708-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-08-000050/6. 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) AUTO Kecskeméti Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (7400 Kaposvár, Fõ u. 47.; cégjegyzék-
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száma: 14 09 303583; adószáma: 11489687-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Zala-Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
AUTO Kecskeméti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-06-000487/21. 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) KEMI-BA(U)RCS Kereskedelmi,
Termelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. 2. em. 6.; cég-
jegyzékszáma: 14 09 303867; adószáma: 11863760-2-14)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 76.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló

és Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000380/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „TORO-EXIMP” Kereskedelmi
Export-Import Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a.
(7570 Barcs, Köztársaság utca 3. 2. em. 25.; cégjegyzék-
száma: 14 09 304368; adószáma: 12559154-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TORO-EXIMP” Kereskedelmi Export-Import Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000038/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) HÁZ-MESTER 2002. Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (7979 Drávatamási, Fõ
utca 66.; cégjegyzékszáma: 14 09 304829; adószáma:
12768912-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÁZ-MESTER 2002. Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7570 Barcs, Dési Huber utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
körút 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000446/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LEMA INVEST Befektetési és Pénz-
ügyi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Fõ utca 45.; cégjegyzékszáma: 14 09 305349;
adószáma: 13015011-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000474/9. 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. M. MAGISTER Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600
Siófok, Rákóczi u. 100.; cégjegyzékszáma: 14 09 306454;
adószáma: 13516103-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FERRO-DESING Vendéglátó, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

2000 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/14. szám



FERRO-DESIGN Vendéglátó, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
8600 Siófok, Átrium utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000350/13. 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) DRÁVA TOJÁS Termelõ és For-
galmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (7570 Barcs,
Béke utca 118.; cégjegyzékszáma: 14 09 306812; adószá-
ma: 13699796-2-14) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000429/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Geo-Hajdúság Energiahasznosító
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600
Siófok, Váci M. utca 6.; cégjegyzékszáma: 14 09 307081;
adószáma: 13526542-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Kossuth utca 32.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001393/5. 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) „SZÉPVÖLGYI 98” Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4700 Mátészalka,
Ifjúság tér 18. B ép.; cégjegyzékszáma: 15 06 086097;

adószáma: 20140043-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4700 Mátészalka, Búza utca 1.
4700 Mátészalka, Búza u. 24.
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
6.Fpk.15-07-001046/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) A. P. Építõipari Betéti Társaság
(4565 Pusztadobos, Táncsics u. 62.; cégjegyzékszáma:
15 06 087919; adószáma: 20892836-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4800 Vásárosnamény, Béke u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000159/4. 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) LAKOR & CO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady Endre
út 5. C ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 088714;
adószáma: 21061763-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította 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.15-08-000196/4. 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) GIZA AND CO Kereske-
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delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090362; adószáma:
21454480-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekteté-
si és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000194/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Balla és Balla Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4842 Gulács, Tisza u. 61.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090940; adószáma: 21507382-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000024/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EXCELLENT NETWORK-21 Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge,
Szõlõskert u. 55.; cégjegyzékszáma: 15 06 091128; adó-
száma: 21539501-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
EXCELLENT-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki u. 18.
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001550/6. 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) RAUSAN-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregy-
háza-Oros, Tiszafa u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 091165;
adószáma: 21545472-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ady E. u. 5. 1. em. 5.
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001525/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Bán és Társa” Kereskedelmi Be-
téti Társaság (4355 Nagyecsed, Villanytelep 1.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 091471; adószáma: 21575149-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000172/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARAS-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros,
Tiszafa u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 091869; adószáma:
21805312-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 20. 1. em. 1.
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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.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000195/4. 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) DENSO-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Benczúr
tér 21. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 092015; adószá-
ma: 21819061-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DANKÓ IMPEX Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MADÁCH IMPEX Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Toldi u. 22. fszt. 5. em. A
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000191/4. 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) VALENSIY-D Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Erzsébet
u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 092318; adószáma:
21872192-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000206/4. 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) ROUZ-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Bethlen
G. u. 25. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 092862; adó-
száma: 21963737-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Fazekas tér 1. 1.em. 11.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000202/4. 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) „Dankó Enikõ és Társa” Ruháza-
ti, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400
Nyíregyháza, Arany J. u. 26. 3. em. 17.; cégjegyzékszáma:
15 06 093738; adószáma: 22221953-2-15) 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.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000626/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Patkó 21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Hõsök
tere 10.; cégjegyzékszáma: 15 06 094095; adószáma:
20779955-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Szántó krt. 48.
1039 Budapest, Margó u. 5.
1082 Budapest, Baross u. 61.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000123/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SZINÁN-ÉPÍTÕMESTER” Épí-
tõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (4481 Nyíregyháza, Nyírség u. 69/B; cég-
jegyzékszáma: 15 09 066525; adószáma: 12527997-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Rt., 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 11., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Szent István út 69. fszt. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-001207/6. 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) „KELET-KINCS” Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Korányi F. u. 80.; cégjegyzékszáma:
15 09 067254; adószáma: 12747690-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 157.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000183/4. 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) EUROPE-TREND Hungary Ke-
reskedelmi és Szolgálatató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.; cégjegyzékszá-
ma: 15 09 067793; adószáma: 12886001-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VIRTUAL ARCHITECT Plusz Tervezõ, Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Simai út 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001385/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SATEX-BAU Építõipari Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4361 Nyírbogát, Vörösmarty út 18.; cégjegyzékszáma:
15 09 068552; adószáma: 13092364-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4331 Nyírcsászári, Rákóczi u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000704/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AMANDEX Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Szent István utca 3. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
15 09 068638; adószáma: 13111928-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 21–23.
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
8.Fpk.15-07-001399/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZÕCSI Építõipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4372
Nyírbéltek, Ifjúság u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 09 068923;
adószáma: 13201737-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001419/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „TISZAKÖZI-VÍZÉPÍTÕ” Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 51.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 068981; adószáma: 13217794-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TISZAKÖZI-VÍZÉPÍTÕ” Építõipari, Szolgáltató és

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„TISZAKÖZI-VÍZÉPÍTÕ” Szolgáltató és Kereskedel-

mi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4450 Tiszalök, Honvéd u. 54.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál u. 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-001352/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EURÓPA HOTEL Szálloda és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-

egyháza, Hunyadi u. 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 070130;
adószáma: 13561550-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-001352/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EURÓPA HOTEL Szálloda és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Hunyadi u. 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 070130;
adószáma: 13561550-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001383/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NYÍRSÉGÉP Építõipari, Kivite-
lezõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4492 Dombrád, Rákóczi utca 1.; cégjegyzékszáma:
15 09 070734; adószáma: 13737553-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000080/4. 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) FÖLDVÁR-LAK Gyártó és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (5430
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Tiszaföldvár, Kurázsi Fõ u. 39.; cégjegyzékszáma:
16 06 005980; adószáma: 26070917-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szûcs-Lak Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság
FÖLDVÁR-LAK Gyártó és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5430 Tiszaföldvár, Óvirághegy I. u. 205.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000408/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) 5 Lines Kereskedelmi, Ipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Kassai út 68.
2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 16 06 006769; adószáma:
20602044-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Szigligeti u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000091/4. 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) Papp és Társa Épker. Építõipari
és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5137 Jászkisér, Szõlõ u. 16.; cégjegyzékszáma:
16 06 006884; adószáma: 20644097-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Papp és Társa Épker. Építõipari és Kereskedelmi Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000013/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GERTH Bútor Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (5362 Tiszaörs, Kútsor
út 52.; cégjegyzékszáma: 16 06 007779; adószáma:
21077964-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
TIRNANOK Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5362 Tiszaörs, Madarasi út 40.
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.16-07-000384/6. 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) FEST-SZOL Építõ és Szolgáltató
Betéti Társaság (5008 Szolnok (Szandaszõlõs), Sport
u. 48.; cégjegyzékszáma: 16 06 007875; adószáma:
21109025-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Vízpart körút 94.
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.16-08-000079/4. 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) MARIVA Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (5000 Szolnok, Kossuth
tér 6. 3. em. 5.; cégjegyzékszáma: 16 06 008367; adószá-
ma: 21457861-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LUCAFA Kereskedelmi Betéti Társaság
MARIVA Kereskedelmi Betéti Társaság
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Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok, Kossuth tér 6–8. 5. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000098/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SI-MA-RO Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(5062 Kõtelek, Kossuth u. 64/A; cégjegyzékszáma:
16 06 009331; adószáma: 22099668-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SI-MA-RO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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.16-07-000426/5. 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) JÁSZ-ALFA Kereskedelmi, Építõ-
ipari és Mezõgazdasági Betéti Társaság „végelszámo-
lás alatt” (5126 Jászfényszaru, Szegfû u. 10.; cégjegyzék-
száma: 16 06 009883; adószáma: 21066517-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JÁSZ-ALFA Kereskedelmi, Építõipari és Mezõgazda-

sági Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5126 Jászfényszaru, Széchenyi utca 25.
3016 Boldog, Vasvári Pál u. 13.
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.16-07-000437/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AWELUM Építõipari-Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5400 Mezõtúr,
Kossuth út 62.; cégjegyzékszáma: 16 09 007407; adószá-
ma: 13083957-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000406/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ACSAI ’2004 Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5350 Tiszafüred, Damjanich u. 58.; cégjegyzékszáma:
16 09 007693; adószáma: 13220442-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-
kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4., cégjegyzékszáma: 01 09 695300.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000445/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SWEET 2004 Kereskedelmi és
Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok,
Tanács út 4. 1. em. 8.; cégjegyzékszáma: 16 09 007797;
adószáma: 13257666-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1089 Budapest, Korányi Sándor u. 12. 5. em. 27.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000388/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DHSZ INGATLAN Ingatlanköz-
vetítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100 Jászberény,
Szent László út 31. 4. em. 14.; cégjegyzékszáma:
16 09 008479; adószáma: 13580832-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000362/7. 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) SZÛCS 2006 Ipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5300 Karcag,
Zádor u. 10.; cégjegyzékszáma: 16 09 008997; adószáma:
13806057-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000265/7. 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) BAU-DECK Építõipari, Tervezõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szek-
szárd, Tinódi u. 9.; cégjegyzékszáma: 17 09 002289; adó-
száma: 11287416-2-17) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.
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.17-07-000194/12. 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) BO-MÉH Hulladékgyûjtõ és
Nyersanyaghasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság
(cégjegyzékszáma: 17 09 004126) adós fizetésképtelensé-
gét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-08-000024/5. 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) Gránium Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (9700 Szombathely, Hunyadi János u. 17.; cégjegy-
zékszáma: 18 09 106230; adószáma: 12933770-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Gránium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Felsõhegyi út 4.
1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 8. D ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-

gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1052 Budapest, Sütõ u. 2.
4. em. 1/B, cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000376/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Mentix Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (8300 Tapolca, Széchenyi u. 13.; cégjegy-
zékszáma: 19 06 505248; adószáma: 20581457-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.
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A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000417/9. 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) „JUKE-BOX WEST” Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8230 Balatonfüred, Rákóczi út 9.; cégjegyzékszáma:
19 09 505163; adószáma: 11929035-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Arany J. u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020408/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BÁTESZ Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8881 Sor-
más, Tsz. Major; cégjegyzékszáma: 20 06 034369; adó-
száma: 27690721-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BÁTESZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-08-020078/4. 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) TA-MA Erõs- és Gyengeáramú Vil-
lamos Berendezéseket Gyártó és Szolgáltató Betéti
Társaság (8943 Bocfölde, Kiskuti utca 4.; cégjegyzékszá-
ma: 20 06 037098; adószáma: 21162503-2-20) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
sági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020433/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FENYVESI-FA-TECHNIKA Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8981 Gellénháza, Petõfi u. 5.; cégjegyzékszáma:
20 09 063053; adószáma: 11358651-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
FA-TECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

sági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020392/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PYLON-BAU Építõipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8900 Zalaegerszeg, Cserfa u. 24.; cégjegyzékszáma:
20 09 063178; adószáma: 11359779-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló
és Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020375/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BooNoo Mérnöki Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „végelszámolás alatt” (8360 Keszthely,
Zámor u. 23.; cégjegyzékszáma: 20 09 064504; adószáma:
11989826-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BooNoo Mérnöki Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020334/7. 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) ELEKTRO ÕR 2000 Mûszaki és
Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900
Zalaegerszeg, Ady Endre u. 49/A; cégjegyzékszáma:
20 09 064574; adószáma: 12481156-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020317/6. 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) Pork-Land Mezõgazdasági Ter-
melõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8896 Pusztaszentlászló 0171/2. hrsz.; cégjegyzékszáma:
20 09 064997; adószáma: 12665778-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8916 Babosdöbréte, Dózsa György utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020351/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való köz-
zétételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NAGY MANGO CLUB
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 27.; cégjegyzék-
száma: 20 09 065594; adószáma: 12935693-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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.20-07-020432/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Pannon Conto Sys Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Eötvös utca 1–3.
1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 20 09 066198; adószáma:
13217062-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Pannon Conto Sys Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020444/5. 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) PINTO IMMOBILIEN Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Becsali
u. 61.; cégjegyzékszáma: 20 09 066781; adószáma:
10927418-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PINTO FOOD Hungaria Termelõ és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
PINTO FOOD Hungaria Termelõ és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
PINTO FOOD Hungaria Termelõ és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
PINTO IMMOBILIEN Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest Váci út 110.
9300 Csorna, Szent István tér 19.
1065 Budapest, Hajós u. 41.
9600 Sárvár, Rákóczi út 79.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020371/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NODO Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8357 Sü-
megcsehi, Petõfi u. 57.; cégjegyzékszáma: 20 09 067277;
adószáma: 13725648-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Épkõ 2006 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020353/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HÁRSFA Fûrészüzem Fafeldol-
gozó, Kereskedelmi és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8373 Rezi, Kossuth u. 22.; cégjegyzékszáma:
20 09 067312; adószáma: 13743417-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020328/10. 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) Aqua Fürdõszoba Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8360 Keszt-
hely, Tapolcai út 55.; cégjegyzékszáma: 20 09 067461; adó-
száma: 13807694-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020431/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GREEN HOUSE Publishing Szol-
gáltató és Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság „vég-
elszámolás alatt” (8782 Zalacsány, Vasút u. 31.; cégjegy-
zékszáma: 20 09 067950; adószáma: 12231528-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GREEN HOUSE Befektetõ és Tanácsadó Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
GREEN HOUSE Publishing Szolgáltató és Kiadó Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Tegez u. 11.
1037 Budapest, Kunigunda u. 41. B ép.
1134 Budapest, Rózsafa u. 13–17.
Jogelõd(ök):
RECORD EXPRESS PUBLISHING Szolgáltató és

Kiadó Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Salgótar-
ján, Kun u. 2.) mint az SZT-NÍVÓ Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [12 09 002846];
3104 Salgótarján, Gorkij krt. 27. IV. 2.) kijelölt felszá-
molója

pályázati felhívást

tesz közzé a társaság vagyonának nyilvános értékesítésére:
MITSUBISHI tehergépkocsi
Típus: L 200 DK 2,5 TD GLS 4WD
Gyártási év: 2002
Forgalmi rendszám: IKJ-203
Királykék színû, mûszaki vizsga 2008. december 14-ig

érvényes.
Mûszaki állapot: karosszérián kisebb javítás szükséges,

vonóhoroggal szerelt.
A gépjármû ideiglenesen a forgalomból kitiltva gépjár-

mûadó nem fizetés miatt.
Irányár: 3 000 000 Ft + áfa.
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A jármû a felszámolóval történõ elõzetes egyeztetés
után Salgótarján, Kun u. 2. sz. alatt tekinthetõ meg.

A pályázatokat a cégközlönyi közzétételt (2008. már-
cius 27.) követõ 20. naptári nap 14 óráig beérkezõleg kell
eljuttatni a felszámoló Salgótarján, Kun u. 2. sz. alatti iro-
dájába.

A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 na-
pon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül törté-
nik. Ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén – az azonos
értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatot benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosulta-
kat a felszámoló írásban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig, írásban jelenthetik be
a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), vala-
mint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása;

– a bruttó irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz letét-
be helyezése a felszámolónál, vagy annak utalása a
11741000-20155229 számú bankszámlára a teljesítés iga-
zolásával;

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Balázs Miklós felszámoló [Salgótar-
ján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2.; szegedi iro-
dája: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 8.) mint a PITYKE
LUCKY Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.” (Cg.:
[06 06 012919]; 6600 Szentes, Deák F. u. 95.; felszámoló-
biztos: dr. Bényi Tamás) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát.
Teljes tárgyieszköz-készlet, mely kiskereskedelmi üzlet.
Boltok berendezéseit és tartozékait foglalja magában.
A teljes tárgyi eszköz állományának nyilvántartási ér-

téke: 6 630 000 Ft.
Irányár: 6 500 000 Ft.
Bánatpénz az irányár 20%-a.
A tárgyieszköz-állomány csak együttesen, egészében

kerül értékesítésre.
Kiskereskedelmi boltok árukészletei, melyek ajándék-

tárgyakat, tartós élelmiszereket és élvezeti cikkeket tartal-
maznak.

A teljes készlet nyilvántartási értéke: 6 952 000 Ft.
Irányár: 6 500 000 Ft.

A készletállomány csak együttesen, egészében kerül ér-
tékesítésre.

Bánatpénz: az irányár 20%-a.
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 27.) követõ 15. nap 12 óráig.

A borítékot a pályázóra történõ utalás nélkül „PITYKE
LUCKY 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 nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpénzen
felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg készpénz-
ben köteles megfizetni.

Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilváníthatja.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdekelteket a felszámoló értesíti.

A bánatpénzt a „PITYKE LUCKY Bt. f. a. bánat-
pénz” megjelöléssel a felszámoló szegedi irodájának
pénztárába kell befizetni.

A befizetést a pályázónak igazolni kell, a pályázat be-
nyújtásakor.

A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba
beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése nem
követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bánatpénz
visszautalásra kerül.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ az ajánla-
tot az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. Az aján-
lati kötöttség a benyújtási határidõtõl számított 15. nap.

További információk munkanapokon dr. Bényi
Tamás felszámolóbiztostól szerezhetõk be a 06 (62)
541-220-as telefonszámon.

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonérté-
kelõ Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely:
1064 Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zala-
egerszeg, Pf. 514) a SZERKO ’94 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[20 09 065064]; 8866 Becsehely, Kossuth u. 34/1.; adó-
száma: [12693515-2-20]), Zala Megyei Bíróság 1. Fpk.
20-04-020163/5. számú jogerõs végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi ingatlanokat:

– a Becsehely 527/1. hrsz. alatti 956 m2 alapterületû,
„raktár és udvar” megnevezésû ingatlant, amely termé-
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szetben, 8866 Becsehely, Kossuth Lajos u. 34. szám alatti
terület mellett található.

Irányár: 600 000 Ft + áfa,
– a Becsehely 520/4/C/1. hrsz. alatti 246 m2 alapterüle-

tû, „üzlethelyiség” megnevezésû ingatlant, amely termé-
szetben, 8866 Becsehely, Kossuth Lajos u. 34. szám alatt
található.

Irányár: 1 200 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér „SZERKO ’94 Kft. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban sze-
mélyesen, 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 je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl
(2008. március 27.) számított 20. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanok – idõpont-egyezte-
tést követõen – megtekinthetõk. Az értékesítésre kerülõ
ingatlanokkal kapcsolatos további információ a felszá-
moló szervezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándor felszá-
molóbiztostól a 06 (30) 411-5426-os telefonszámon sze-
rezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

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 TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (Cg.:
[01 09 867547]; 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.) mint a TA-
MARAMA Film Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [06 09 008112]; székhelye: 6640 Csongrád,
Vasvirág u. 13.; felszámolóbiztos: dr. Balázs Gabriella)
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonát képezõ, az általa
gyártott félkész állapotban lévõ filmet.

Irányár bruttó: 5 000 000 Ft.
Bánatpénz az irányár 20%-a.
A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló, 6720 Sze-

ged, Kölcsey u. 13. II. 28. sz. alatti irodájába kell benyúj-
tani a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét
(2008. március 27.) követõ 15. nap 12 óráig.

A borítékot a pályázóra történõ utalás nélkül TAMA-
RAMA Film Kft. „f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pá-
lyázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban érte-
sít, a 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 ajánlatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az ér-
dekelteket a felszámoló értesíti.

A bánatpénzt a „TAMARAMA Film Kft. f. a. bánat-
pénz” megjelöléssel a felszámoló szegedi irodájának
pénztárába kell befizetni.

A befizetést a pályázónak igazolni kell, a pályázat be-
nyújtásakor.

A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba
beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése nem
követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bánatpénz
viszautalásra kerül.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ az ajánla-
tot az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. Az aján-
lati kötöttség a benyújtási határidõtõl számított 15. nap.

További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
jogtanácsostól szerezhetõk be a 06 (62) 541-220-as tele-
fonszámon.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121) a PRINC Bel-
sõépítészeti Tervezõ és Kivitelezõ Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 712840]; 1102 Budapest, Füzér u. 21/A), Fõvárosi
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Bíróság 9. Fpk. 01-06-005270/8. számú végzésével kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ

– OPEL ASRA VAN 1.6 típusú, benzines tehergépjár-
mûvet, gyártási év: 2000, forg. rsz.: HGV-211, érvényes
mûszaki vizsga: 2009. január 23-ig.

Irányár: bruttó 800 000 Ft (bruttó nyolcszázezer forint).
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40.; 1450 Budapest, Pf. 136, vala-
mint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár „PRINC Kft. f. a. vételi ajánlat” meg-
jelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen, vagy pos-
tai úton eljuttatni.

A pályázaton való részvétel feltétele az irányár
5%-ának bánatpénzként történõ befizetése az adós társa-
ság K&H Bank Rt.-nél vezetett 10400157-01504356-
00000000 számú bankszámlájára, legkésõbb a pályázat
benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati
anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni:
PRINC Kft. „f. a.” bánatpénz.)

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttsé-
get vállal, a vételár fedezetének igazolását.

A hirdetést feladó a pályázók részére a kamatfizetést ki-
zárja.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától Gacsó János felszámolóbiztostól a 06 (30) 934-9669,
valamint a 219-5444-es telefonszámokon kapható. A rész-
letes pályázati feltételeket és a vagyontárgy leírását tartal-
mazó feltételfüzet a felszámoló szervezet budapesti, vala-
mint pécsi irodájában megtekinthetõ és 6000 Ft bruttó áron
megvásárolható.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008.
március 27.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 30 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok
esetén a felszámoló értékesítési versenytárgyalást tart,
melynek idejérõl, helyérõl, szabályairól és a befizetendõ
bánatpénz összegérõl a felszámoló az ajánlattevõket írás-
ban értesíti. Azonos értékû ajánlatnak minõsül, ha a meg-
adott vételárak közötti eltérés 10%-nál nem nagyobb.

A beszámítás lehetõségét az 1991. évi IL. tv. 49. §
(4) bekezdése kizárja.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.) mint
a „ZEMPLÉN HOLDING” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [05 09 012581]; 3529 Miskolc,
Szilágyi Dezsõ u. 4.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság:
Magánszeméllyel szembeni 1 500 000 Ft követelését.
Irányár: 750 000 Ft, mely 50%-os áron kerül meghirde-

tésre.
Az eladóval szembeni hitelezõi követelések vételárba

történõ beszámítására nincs lehetõség.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a

követelésre nézve a pályázati kiírást részben visszavonja.
Pályázatokat a felszámoló postacímére (3526 Miskolc,

Hatvanötösök útja 1. fszt. 2.), vagy személyesen az
EXEREM Kft. 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 1. fszt.
2. sz. alatti irodájában kell benyújtani a Cégközlönyben
való közzétételtõl (2008. március 27.) számított 15. nap
12 óráig. A pályázati borítékra kérjük ráírni a „ZEMP-
LÉN HOLDING” Kft. f. a. pályázat” jeligét. A pályázat
bontására a pályázati határidõ lejáratát követõen 15 napon
belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A pályázat elbírá-
lása és a pályázók értesítése a pályázat bontását követõ
15 napon belül történik meg.

A pályázaton az vehet részt:
– aki a „ZEMPLÉN HOLDING Kft. f. a. pályázat bá-

natpénz” közleménnyel a becsérték 10%-ának megfelelõ
bánatpénzt a felszámoló 10800014-60000006-10175082
számú, a Citibank Rt.-nél vezetett számlára, a banki átuta-
lási napokat is figyelembe véve befizette úgy, hogy az leg-
késõbb a pályázati határidõ lejártakor minden kétséget ki-
záróan igazolva legyen, vagy személyesen a társaság házi-
pénztárába, a felszámoló irodájában (3526 Miskolc, Hat-
vanötösök útja 1. fszt. 2.) a pályázati határidõ lejártáig
befizet;

– aki legalább 60 napi ajánlati kötelezettséget vállal;
– aki a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon

belüli teljesítést vállal.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-

tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek
feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a részt-
vevõkkel a felszámoló ismerteti.
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A pályázattal kapcsolatban további információk sze-
rezhetõk Tóth István felszámolóbiztostól a 06 (20)
377-1916-os telefonszámon.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot, ártárgyalást, annak sikertelensége, vagy a felszámo-
lás folyamatainak változása tükrében, megfelelõ ajánlat
hiányában, bármelyik szakaszában a követelés tekinteté-
ben eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen jogcí-
men sem az eladóval, sem a pályázatot kiíró felszámolóval
szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthetõ.

A DUNA AUDIT Könyvszakértõi Iroda Kft. (Cg.:
[01 09 162918]; nyíregyházi iroda: 4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3. II. 7.; e-mail cím: k.szer-va-ker@chello.hu
mint a Kiss és Társai Acélkereskedelmi és Feldol-
gozó Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 066084]; 4400 Nyíregyháza,
Kõris u. 29.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság ál-
tal kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi ingatlanát
I. Ingatlan
Az ingatlan Nyíregyháza 6843/23. hrsz.-on fekvõ „üze-

mi terület” megnevezésû, 2510 m2 területû telekrész, mely
a valóságban Nyíregyháza, Derkovits u. 106. sz. alatt ta-
lálható.

Az ingatlanon egy db csarnoképület található, melynek
alapterülete a toldásokkal együtt 1810 m2.

A csarnok egy egység telep része (a volt Vasipari Szö-
vetkezet telepe), mely telep komplex közmûvel ellátott,
így a megosztások után ezen ingatlan is részlegesen köz-
mûvesített lett.

A csarnok szokványos acélszerkezetû magastetõs épü-
let, két hajós, hosszanti irányú tetõbevilágítóval. Az ingat-
lanhoz tartozó udvari telekrész betonburkolattal ellátott.

Az ingatlan jelenleg bérlet formájában van hasznosítva,
a vevõ döntése, hogy a bérleti szerzõdést meghosszabbítja,
vagy felmondja.

Irányár: 46 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 2 300 000 Ft.
Az általános forgalmi adót az új áfatörvény szerint kell

megfizetni.
II. A pályázaton való részvétel feltétele
– A pályázatot postai úton, kettõs borítékban kell be-

nyújtani a pályázatot kiíró DUNA AUDIT Kft., nyíregyhá-
zi iroda (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.) címére, a bo-
rítékon tüntessék fel, hogy ,,Pályázat a Kiss és Társai Kft.
f. a. vagyontárgyaira”.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. április 11. (péntek) 12 óra.

– Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a
pályázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a
beküldési határidõt követõ 8 napon belül.

– A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy meg-
felelõ ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítson.

– Amennyiben egyazon vagyontárgyra több – a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – árajánlat ér-
kezik, a felszámoló ártárgyalást tûz ki, melynek idõpontjá-
ról és helyérõl az érintett feleket írásban értesíti.

– Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelé-
sével módosíthatóak.

– A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
Varga Zsolttól kérhetõ a 06 (42) 500-077, vagy a 06 (20)
464-7505-ös telefonszámon.

– A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (tár-
saság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy ér-
keztetett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt), a pá-
lyázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását,
az ajánlott vételárat, amelyen felül vevõ köteles fizetni a
szerzõdéskötés költségeit.

– A nyertes pályázóval az adásvételi szerzõdést 8 na-
pon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít,
eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafize-
tésre kerül. A teljes vételárat, a szerzõdéskötést követõ
8 napon belül kell megfizetni.

– A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendel-
kezõk figyelmét, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat, a pályázat benyújtásának idõpontjáig
írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

– A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megje-
lölt bánatpénz a pályázat benyújtásának idõpontjáig befi-
zetésre kerüljön a Kiss és Társai Kft. „f. a.” MKB Bank
Rt.-nél vezetett 10300002-27001822-00003285 számú
számlájára.

– A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban megtekinthetõk.

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[15 09 061433]; 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.;
e-mail cím: k.szer-va-ker@chello.hu) mint a BEREGLÉ
Kft. „f. a.” (Cg.: [15 09 062356]; 4937 Barabás, Árpád
u. 73.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi ingatlanát.
Az ingatlan:
– Az ingatlan Barabás, 196. hrsz.-on fekvõ, kivett (áru-

ház) megnevezésû, 4947 m2 alapterületû telken fekszik,
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mely a valóságban Barabás, Árpád u. 30–32. szám alatt ta-
lálható.

– Az ingatlanon három darab épület található, mely-
bõl egy a felszámolási eljárást megelõzõen értékesítésre
került.

– Így pályázni az alábbi ingatlanokra lehet:
1. Presszó: Az épület utcafronti része vélhetõen hasz-

nosítható, a hátsó rész elbontása szükséges.
2. Vegyesbolt: Az épület gazdaságosan nem újítható

fel, bontása javasolt.
Irányár: 1 100 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 100 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A pályázatot postai úton, kettõs borítékban kell be-

nyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3. II. 7.) címére. A borítékon tüntessék fel,
hogy „Pályázat BEREGLÉ Kft. f. a. ingatlanára”.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. április 11. (péntek) 12 óra.

– Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a
pályázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a
beküldési határidõt követõ 8 napon belül.

– A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy meg-
felelõ ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítson.

– Amennyiben az ingatlanra több – a vételár vonatko-
zásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – árajánlat érkezik, a
felszámoló ártárgyalást tûz ki, melynek idõpontjáról és he-
lyérõl az érintett feleket írásban értesíti.

– Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelé-
sével módosíthatóak.

– A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás
Varga Zsolttól kérhetõ, a 06 (42) 500-077, vagy a 06 (20)
464-7505-ös telefonszámokon.

– A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait
(társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy
érkeztetett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt), a
pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazá-
sát, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevõ köteles fizetni
a szerzõdéskötés költségeit.

– A nyertes pályázóval az adásvételi szerzõdést 8 na-
pon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít,
eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafize-
tésre kerül. A teljes vételárat, a szerzõdéskötést követõ
8 napon belül kell megfizetni.

– A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendel-
kezõk figyelmét, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat, a pályázat benyújtásának idõpontjáig
írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

– A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megje-
lölt bánatpénz a pályázat benyújtásának idõpontjáig befi-

zetésre kerüljön az INTERIT Kft. K & H Bank Nyrt.-nél
vezetett 10200555-44112327 számú bankszámlájára.

– A meghirdetett ingatlan elõzetesen egyeztetett idõ-
pontban megtekinthetõ.

A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635]; 2890 Tata, Ady
E. u. 67.) mint a BETI 2000 Kft. „f. a.” (cégjegyzék-
száma: [11 09 011117]; 2800 Tatabánya, Cementgyári
u. 1.) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi ingat-
lanát:

Ingatlan:
Hrsz.: 960/15.
Ingatlan címe: Balatonszárszó, belterület.
Megnevezése: Kivett beépítetlen terület.
Terület: 1055 m2.

Tulajdoni hányad: 1/1.
Irányár: 6 000 000 Ft + áfa.
A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló

székhelyére – Delta Nova Kft., 2891 Tata, Pf. 74 – kérjük
beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: ,,BETI 2000 Kft. f. a. pá-
lyázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. április 14.

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 18. délután 13 óra, a felszámoló Ta-
ta, 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 BETI
2000 Kft. 10300002-26001757-00003285 számú számlá-
jára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként befizetni
és a befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni. Az
eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pá-
lyázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok érté-
kelését követõen 8 napon belül visszautalja.

A szerzõdéskötéssel kapcsolatos költségek a nyertes pá-
lyázót terhelik, a szerzõdést a felszámoló készítteti el.
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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 ered-
ménytelennek nyilvánítsa, illetve a pályázati kiírást indok-
lás nélkül bármikor visszavonja.

A pályázatról további felvilágosítás Lázár Sándor fel-
számolótól kérhetõ, telefon: 06 (34) 487-724.

A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635]; 2890 Tata,
Ady E. u. 67.) mint a BROJLER PROJEKT Ter-
melõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[11 09 009831]; 2899 Naszály, 076/12. hrsz.-ú major) fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi eszkö-
zöket:

– 4 db 10 éves, komplett mélyalmos broiler etetõtech-
nológia (ROXELL siló, MINIMAX etetõvonal, szopókás
itató).

Irányár: 3 000 000 Ft + áfa.
A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló

székhelyére – Delta Nova Kft., 2891 Tata, Pf. 74 – kérjük
beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: „Brojler Projekt Kft. f. a. pá-
lyázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. április 14.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

Az elbírálás során elõnyben részesül az a pályázó, aki az
eszközök szélesebb körére tesz ajánlatot.

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 számlá-
jára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként befizetni
és a befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni. Az
eredménytelenül pályázó részére, illetve érvénytelen pá-
lyázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pályázatok érté-
kelését követõen 8 napon belül visszautalja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilat-
kozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályáza-
tok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szívesked-
jenek.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa, illetve a pályázati kiírást indok-
lás nélkül bármikor visszavonja.

A pályázatról további felvilágosítás Lázár Sándor fel-
számolótól kérhetõ, telefon: 06 (34) 487-724.

A AGRO ALBA Szolgáltató Zrt. (Cg.: [06 09 009215];
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. IV. 2.) mint a
SZEKERESHÁZ Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 007999]; 6729
Szeged, Lengyel u. 3.) felszámolója, a Csongrád Megyei
Bíróság 9. Fpk. 06-05-000812-es sz. végzésével,

pályázat útján

értékesíti az adós cég tulajdonát képezõ alábbi ingóságo-
kat (irodai berendezések, használati tárgyakat, építõipari
gépeket, illetve eszközök), valamint ingatlanokat (6 db ud-
vari garázs és 2 db gépkocsiparkoló hely).

Az ingóságokat (gépek és berendezések) felsorolása:
Számítógép, videokamera, monitor, Fuji FX 5500,

elemtöltõ, hûtõszekrény, kerékpár, szekrény 2 db, létra,
tárgyalóasztal, tárgyalószék 4 db, asztal 1 db, szék 6 db,
kardfûrész, betonkeverõ, körfûrész, 1 db Fiat kisteherautó.

Támfej 203 db, támoszlop 524 db, saroktám 130 db,
I tartó fagerenda 2,5 m-es 29 db, I tartó fagerenda 2,9 m-es
3 db, I tartó fagerenda 3,3 m-es 124 db.

Az eladásra kínált ingóságok (gépek és eszközök) hasz-
nált, illetve nagyon használt állapotúak, amelyek megte-
kinthetõk Szeged, Móra u. 61. szám alatt, Szabó Tiborral,
a felszámoló helyi megbízottjával történt elõzetes telefon-
egyeztetés után. Tel.: 06 (30) 955-4821.

Az építõipari gépek és alkatrészek értékesítési irányára
összesen: 3 000 000 Ft + áfa (hárommillió forint + áfa).

Az ingatlanok felsorolása:
5 db garázs és 2 db kocsiparkoló hely, Szeged, Móra

u. 61. szám alatt (új építésûek, de mintegy 60–65%-os ké-
szültségûek.

1 db garázs, Szeged, Rahói u. 13. sz. alatt (új építésû).
Az ingatlanok értékesítési irányára: 9 000 000 Ft + áfa

(kilencmillió forint + áfa).
A felszámoló valamennyi eszközt és ingatlant együtte-

sen kívánja értékesíteni, ezért pályázni a garázsokra, ko-
csibeállókra és valamennyi eszközre csak együttesen lehet
(több vevõ közös pályázatot is elõterjeszthet valamennyi
vagyontárgy megvételére).
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A pályázatokat tértivevényes levélben, vagy személye-
sen lehet benyújtani a felszámolóbiztoshoz: AGRO ALBA
Szolgáltató Zrt. (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.
IV. 2.). A borítékra kérjük ráírni: SZEKERESHÁZ Kft.
„f. a.” értékesítési pályázat.

A pályázatok beérkezési határideje:

2008. április 11.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl, illetve a
nyilvános értékesítés idõpontjáról ezen idõponttól számí-
tott 15 napon belül értesítést kapnak.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, az ajánlati árat, a fizetés módját és feltéte-
leit.

– A pályázó köteles továbbá az irányár 10%-át befi-
zetni az adós Inter Európa Banknál lévõ 11100403-
12855371-01000003 számú számlájára, vagy a felszámoló
pénztárába. A befizetés igazolását a pályázathoz mellékel-
ni kell. Az eredménytelenül pályázó részére, illetve ér-
vénytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a pá-
lyázatok értékelését követõen 8 napon belül kamatmente-
sen visszautalja a befizetõnek.

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 gyakorlás érdekében a
felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályáza-
tok benyújtási határidejéig írásban benyújtani szívesked-
jenek.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A pályázatról további egyéb információ a felszámoló
helyi megbízottjától (Szabó Tibor) lehetséges, elõzetes te-
lefonegyeztetés után, a 06 (30) 955-4821-es telefon-
számon.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223]; 1015
Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési címe: 1276 Budapest,
Pf. 77) mint a Fekete Admirális Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 263567]; 1047 Budapest, Gárdi J. u. 14.) felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az adós társaság tulajdonát képe-
zõ 2 db gépkocsit.

1. MITSUBISHI PAJERO L 200 típusú 2005 évjáratú
gépkocsit.

Eladási ár: 4 800 000 Ft + áfa.
A fenti ár alatti ajánlatot a felszámoló nem fogad el.
Bánatpénz: 1 000 000 Ft.
2. NISSAN Navara típusú, 2006 évjáratú gépkocsit.
Eladási ár: 6 000 000 Ft + áfa.
A fenti ár alatti ajánlatot a felszámoló nem fogad el.
Bánatpénz: 1 500 000 Ft.
A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi sze-

mélyiség nélküli társaságok vehetnek részt.
A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben

történõ megjelenést (2008. március 27.) követõ 15. nap
12 óra.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Az ajánlattevõ nevét (cégét), címét (székhelyét), tár-

saságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég-
jegyzésre jogosult aláírási címpéldányát.

– A bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS Kft.
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12067008-00144495-
02100000 számú bankszámlára, a pályázat és a „bánat-
pénz” megjelöléssel. A bánatpénz befizetésének határ-
ideje: a pályázat benyújtásának határideje. A befizetés tel-
jesítése az a nap, amikor a bank a bánatpénz összegét a
BROSS Kft. bankszámláján jóváírja.

– A megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.
– A fizetés módját és határidejét.
– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttsé-

get vállal.
– Az ajánlati kötöttség a pályázatnyertesség értesítésé-

nek kézhezvételét követõ munkanaptól kezdõdik.
A pályázat benyújtásának módja és helye: zárt boríték-

ban „MITSUBISHI”, illetve „NISSAN” megjelöléssel,
postán vagy személyesen, munkanapokon 8–12 óra kö-
zött, a BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú
u. 3/A fszt. 2. szám alatti székhelyén.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elis-
mervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás ese-
tén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.

A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10. munkanapon belül kerül sor. Az értékelés során nyer-
tes az az érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vétel-
árat tartalmazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak
tájékoztatást.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányában a pályá-
zatot eredménytelennek nyilváníthatja.

Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvánítása a
felszámoló és a Fekete Admirális Kft. „f. a.” számára kár-
térítési kötelezettséget nem keletkeztet.

A MININVEST ZRt. (Cg.: [01 10 044328]; 4031 Debre-
cen, Szoboszlói u. 50.) mint a BAGGER Rakodógép és

2018 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/14. szám



Targonca Alkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [09 09 003255]; 4027 Debrecen, Domokos
L. u. 9.) felszámolója

pályázatot

ír ki a BAGGER Rakodógép és Targonca Alkatrész Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” tulajdonát képezõ tárgyi
eszköz és készlet értékesítésére az alábbiak szerint:

I. Tárgyi eszköz:
– 1 darab konténer (raktárkonténer).
A tárgyi eszköz becsértéke összesen: 70 000 Ft.
A feltüntetett érték az áfát tartalmazza.
2. Készlet:
Alkatrészek (mezõ- és földmunkagép alkt., ált. ipari

alk., targonca alk.):
A készlet becsértéke összesen: 500 000 Ft.
A feltüntetett érték az áfát tartalmazza.
Bánatpénz: a megpályázott tárgyi eszköz vagy készlet

értékének 10%-a, melyet a társaság pénztárába készpénz-
ben kell befizetni.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. április 11. 12 óráig.

Pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, szemé-
lyesen az alábbi helyen, minden munkanapon 10–12 óráig.

Helye: 4031 Debrecen, Szoboszlói u. 50. I. 6.
Belsõ boríték felirata: „BAGGER Kft. f. a.”
További információ: Gali Melinda felszámolóbiztos.
Telefon: 06 (52) 458-537, 06 (30) 622-4703.
Pályázatbontás: benyújtást követõen közjegyzõnél.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat bontása-

kor gyakorolhatják.

A MININVEST ZRt. (Cg.: [01 10 044328]; 1137 Buda-
pest, Radnóti M. u. 40. VI. 3.) mint a ,,FILOGÁZ” Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 002670];
4200 Hajdúszoboszló, Bárány u. 23/A) felszámolója

pályázatot

ír ki a „FILOGÁZ” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” tulajdonát képezõ tárgyi eszköz értékesítésére az
alábbiak szerint:

Tárgyi eszköz:
A 6847/1. helyrajzi számon bejegyzett, Hajdúszo-

boszló, Szováti út 57. szám alatt található belterület gép-
park megnevezésû ingatlan 1685/51710 része.

Az ingatlan becsértéke összesen: 25 000 000 Ft.
A feltüntetett érték az áfát nem tartalmazza.
Bánatpénz: a megpályázott tárgyi eszköz értékének

10%-a, melyet a cég CIB Banknál vezetett

11100609-11151492-01000003 sz. bankszámlájára vagy a
társaság pénztárába kell befizetni.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. április 11. 12 óráig.

Pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, szemé-
lyesen az alábbi helyen, minden munkanapon 10–12 óráig.

Helye: 4031 Debrecen, Szoboszlói u. 50. I. 6.
Belsõ boríték felirata: ,,Pályázat FILOGÁZ Kft. f. a.”
További információ: Gali Melinda felszámolóbiztos.
Telefon: 06 (52) 458-537, 06 (30) 622-4703.
Pályázatbontás: benyújtást követõen közjegyzõnél. (Az

elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat bontásakor
gyakorolhatják.)

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombat-
hely, Kiskar u. 1.) mint a LUKATEX Textil, Festõipari
és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[18 09 104271]; 9724 Lukácsháza, Gépállomás u. 1.; adó-
száma: [12461488-2-18]) a Vas Megyei Bíróság Fpk.
181/2006/5. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ Lukácsháza belterület, 46/3. hrsz.-ú, ki-
vett mûvelési ágú, 12 159 m2 nagyságú ipartelepet.

Irányár: 86 000 000 Ft (nyolcvanhatmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 8 000 000 Ft (nyolcmillió forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár fo-
rint + áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki
fedezetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig,
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bank-
számlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és azok egyes ré-
szeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azo-
kat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos
vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a
pályázót (vevõt) terheli, továbbá az ingatlanoknál esetleg
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késõbb felmerülõ és az adásvétel idõpontjában nem ismert
környezeti terhet is a vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjelenés-
tõl (2008. március 27.) számított 30. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely, Kis-
kar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely, Pf. 67),
vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg, Béke-
ligeti u. 1. (postacíme: HELP Kft., 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Lukatex Kft. f. a. Pá-
lyázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését meg-
elõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ fel-
számolóbiztostól, a 06 (92) 510-466 és a 06 (92)
321-236-os telefonszámokon [telefax: 06 (92)
510-426].

Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; székhelye:
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.) mint a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 6. Fpk.
15-05-000046/15. számú végzésével kijelölt az AGRO-
VARSÁNY Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [15 09 063878];
4812 Nagyvarsány, Akácos u. 1.) gazdálkodó szervezet
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képezõ
alábbi vagyonát:

Ingatlan:
Ingatlan címe: Aranyosapáti, külterület, hrsz.: 056/1.
Ingatlan megnevezése: telephely-major és épületek.
Az 1/1 tulajdoni illetõség irányára: nettó 19 600 000 Ft.
Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
A vagyontárgyakat elõzetes egyeztetés alapján az ér-

deklõdõk a helyszínen tekinthetik meg [telefonszám: 06
(42) 421-137].

A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az értéke-
sítés során a hatályos áfatörvény 142. § (1) bekezdése

alapján az értékesítés során a „fordított adófizetés” szabá-
lyait kell alkalmazni, amely szerint az adót a vevõ fizeti
meg.

A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló 4400 Nyír-
egyháza, Búza tér 9. szám alatti irodájába kell benyújtani
a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008.
március 27.) követõ 15. nap 10 óra 30 perc és 11 óra kö-
zötti idõpontban.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásáról szóló döntésrõl a felszámoló-
biztos a döntés meghozatalától számított 10 napon belül
írásban fogja értesíteni a pályázókat. Ártárgyalásra – meg-
felelõ árajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekin-
tetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók
között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írás-
ban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat
– a pályázat benyújtásának határidejéig – írásban jelenthe-
tik be a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, gazdasági társaságok esetében képviseleti jogosult-
ságot igazoló hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása szükséges), valamint a
megajánlott vételár, és a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozat egyértelmû meghatározása,

– a megajánlott vételár 10%-ának megfelelõ bánatpénz
befizetése az Agro-Varsány Kft. „f. a.” házipénztárába tör-
ténõ befizetéssel, legkésõbb a pályázat benyújtására nyit-
va álló határidõig,

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Hajdu Attila felszámolóbiztosnál
[Nyíregyháza, Búza tér 9.; telefon/fax: 06 (42) 421-137,
valamint a 06 (30) 958-3055-ös telefonszámon].

A DUAL-PERFEKT Kft. (Cg.: [01 09 717900]; 1111
Budapest, Karinthy F. u. 4–6. II. em.; levelezési cím: 1507
Budapest, Pf. 139) mint a JOMA Ingatlanforgalmazó és
Befektetõ Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma: [08 09 013016];
9027 Gyõr, Szeszgyár u. 7. II. 10.; adószáma:
[13299080-2-08]) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja az „f. a.” cég adós gazdálkodó
szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyait:

Ingatlan megnevezése: beépítetlen terület.
Az ingatlan címe: 2340 Kiskunlacháza, Toldi u.
Hrsz.: 866.
Telek területe: 4242 m2, összközmûves.
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Tulajdoni hányad: 1/1.
Forgalmi értéke: 6 000 000 Ft (bruttó ár).
Ingatlan megnevezése: beépítetlen terület (építési telek).
Az ingatlan címe: 2340 Kiskunlacháza, Mandelka u.
Hrsz.: 439.
Telek területe: 1095 m2, összközmûves.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Forgalmi értéke: 2 200 000 Ft (bruttó ár).
Ingatlan megnevezése: beépítetlen terület (építési telek).
Az ingatlan címe: Balatonkenese, lejáró.
Hrsz.: 2934/8.
Telek területe: 8753 m2.
Tulajdoni hányad: 1/1.
Forgalmi értéke: 72 000 000 Ft (bruttó ár).

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vé-
teli ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a DUAL-PER-
FEKT Kft., gyõri kirendeltsége, 9001 Gyõr, Pf. 649 címre
vár, „JOMA Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 30 napos ajánlati kötöttséget
vállal.

A vételárba hitelezõi követelés beszámítására nincs le-
hetõség.

Az ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, magyar nyelven,
postai úton kérjük eljuttatni a pályázatot kiíró címére
(DUAL-PERFEKT Kft., gyõri kirendeltsége, 9001 Gyõr,
Pf. 649, 9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 37.).

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja:

2008. április 11. déli 12 óra.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, Gáspár János felszámolóbiztostól a 06 (1) 210-0521,
vagy a 06 (30) 224-3712-es telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A bontást követõ 15 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánlatok
elbírálásának eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos összegû, illetve feltételeket aján-
ló pályázók között nyilvános ártárgyalás megtartására ke-
rül sor, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését
megelõzõen a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekelteket arra, hogy a jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat, a pályázatok benyújtási határidejéig
írásban jelentsék be.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a ,,WOLABA”
Építõipari, Lakberendezési és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [09 09 008160]; 4030
Debrecen, Derék u. 44. VIII. 24.) adós gazdálkodó szerve-
zet Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 3. Fpk. 09-07-000088 sz.
végzésével kijelölt felszámolója dr. Kökényesiné Butt
Irén,

pályázat

útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ, Hajdúsámson
6522/19. hrsz. kivett udvar megnevezésû ingatlant a rajta
lévõ felülépítményekkel.

A földrészleten 5 (öt) lakásos társasház épül.
A társasház-alapítás ténye a Hajdúsámson 6522/19.

hrsz.-ú ingatlanra feljegyzésre került. 1 lakás 2005. no-
vember 21-én kötött adásvételi szerzõdéssel értékesítésre
került 14 550 000 Ft vételárért, amelybõl a vevõ
7 510 000 Ft-ot megfizetett. A vevõ még tartozik
7 040 000 Ft vételárral. A pályázónak a 2005. novem-
ber 21-én megkötött adásvételi szerzõdést teljesíteni kell,
ha a vevõvel külön megállapodást a pályázó nem köt.

Az 5 (öt) épülõ lakásból 3 lakás falai állnak (tetõfedés
nélkül) 1 lakás épület elemei a helyszínen találhatók, míg
1 lakás elemei még nem kerültek leszállításra.

Szállító a ROKO 2000 Építõipari és Kereskedelmi Kft.
(9400 Sopron, Ipar krt. 2.) Az épületszerkezet favázas fal-
panel. A profil mûszaki tartalma a megkezdett mûszaki
specifikáció szerint (EME), melynek igazolását a pályázó-
nak a pályázatához mellékelni kell.

A pályázat kiírója a földterületen található épületszer-
kezetek minõségéért felelõsségét kizárja. A pályázó a to-
vábbépítés során köteles meggyõzõdni az elemek mûszaki
állapotáról.

Irányár: 25 000 000 Ft.
Az ingatlan – elõzetes értesítés alapján – megtekinthetõ.

A pályázatokat

2008. április 14-én 11–12 óra között

kell benyújtani – a pályázó nevére utalás nélkül – kettõ
példányban, zárt borítékban ,,Pályázat a WOLABA Kft.
f. a. ingatlanára” felirattal, a kiíró 4100 Berettyóújfalu,
Tardy u. 1. sz. alatt lévõ irodájába. A pályázatok átvételé-
rõl a felszámolóbiztos igazolást ad ki.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély vagy cég azonosító adatait (cégkivo-

nat, aláírási címpéldány csatolandó).
– A megajánlott vételárat.
– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki, vagy ügy-

védi letét a pályázat kiírója javára elhelyezve, hitelígér-
vény a pályázatban szereplõ ingatlanhoz kapcsolódóan,
egyéb fizetési garanciák, amelyekbõl a pályázat kiírója a
megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal meg-
állapíthatja).

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázónak az irányárra számított 5%-os mértékû bá-

natpénzt kell megfizetni a 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. Ker.
és Hitelbank Rt. berettyóújfalui fiókjánál vezetett
10400384-00018196-00000007 sz. számlájára. A bánat-
pénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a nyertes aján-
lattevõ bánatpénze a vételárba beszámít. Nem jár vissza a
bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát az ajánlati kötöttség
tartama alatt visszavonja. A nyertes pályázónak akkor sem
jár vissza, ha visszalép, a neki felróható okból, illetve az
érdekkörében felmerülõ okok miatt a szerzõdéskötés meg-
hiúsul, vagy mint vevõ a vállalt fizetési kötelezettségének
nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az ajánlati kötöttség
tartama alatt a szerzõdést nem köti meg. Az ajánlati kötött-
ség a pályázat benyújtásától számított 30. nap. A pályáza-
tokat 2008. április 14-én 14 óra 15 perckor közjegyzõ je-
lenlétében értékeljük.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról dönt-
sön. Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érke-
zik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart.
Amennyiben ártárgyalás tartására kerül sor, annak idõ-
pontja: 2008. április 17. 10 óra 15 perc. Az ártárgyaláson
résztvevõknek a megajánlott többlet vételárról további fe-
dezettel kell rendelkezni, melyet zárt borítékban kell átad-
ni az ártárgyalás megtartása elõtt a jelenlévõ közjegyzõ-
nek. A résztvevõk csak az igazolt fedezetig árverezhetnek.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukkal a pályázat értékelé-
sének idõpontjában élhetnek.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabály-
ban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A
pályázat elbírálásáról a felszámoló az összes pályázót a pá-
lyázat eredményének megállapításától számított 8 napon
belül értesíti, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt az
adásvételi szerzõdés megkötésére.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerzõ pályá-
zó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás dr. Kö-
kényesi Antal ügyvédtõl kérhetõ a 06 (20) 355-8813-as,
valamint a 06 (54) 402-227-es telefonszámokon.

A PACTOREX HOLDING Felszámoló, Végelszámoló
és Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6725 Szeged,
Boldogasszony sgt. 63.) mint a Faktum Komplex Építõ-
ipari Kivitelezõ és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[04 09 005341]; 5641 Tarhos, Petõfi u. 30.; felszámolóbiz-
tos: Puskás Béla) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ alábbi va-
gyontárgyát:

Békéscsaba belterület, 10548. hrsz. alatt elhelyezkedõ,
természetben Békéscsaba, Gyár u. 23. szám alatti lakóház,
udvar elnevezésû ingatlanát.

Irányár: 10 000 000 Ft + áfa (tízmillió forint plusz álta-
lános forgalmi adó).

A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírá-
sai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– az irányár 5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz le-

tétbe helyezése a felszámolóbiztos irodájában, a házipénz-
tárba készpénzben,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja,

– a pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat

folytasson.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon

pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen, vagy meg-

hatalmazott útján, zárt borítékban ,,Faktum Komplex Kft.
f. a. Pályázat” jeligével a felszámolóbiztos irodájában
(6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63.), a titkárságon kell
benyújtani, melynek határideje:

2008. április 11. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõk jelenlétében megtör-
ténik. A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ár-
tárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008. április 24-én
(csütörtökön) 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek hely-
színe a felszámolóbiztos 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.

2022 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/14. szám



A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn 9–12 óra között Puskás Béla ügyvezetõ [tel.: 06
(76) 486-606, 06 (20) 996-3708].

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A TRANSIDER S.A. (Fr. 75008 Párizs, 4, rue de St-Pe-
tersbourg) mint a TRANSIDER S.A. Magyarországi Köz-
vetlen Kereskedelmi Képviselet alapítója, a külföldi vál-
lalkozást 2006. december 27-én kelt alapítói határozata ér-
telmében megszüntette. A cég megszûnésének dátuma:
2006. december 27.

Ezért a TRANSIDER S.A. Magyarországi Közvetlen
Kereskedelmi Képviselet kéri a cégnyilvántartásból való
törlését 2007. december 13-ával.

A képviselet adatai:
Neve: TRANSIDER S.A. Magyarországi Közvetlen

Kereskedelmi Képviselet.
Cégjegyzékszáma: [01 12 073047].
Reláció: FR.
Rövidített elnevezése: TRANSIDER S.A. Kereskedel-

mi Képviselet.
Idegen nyelvû elnevezése: TRANSIDER S.A. Agence

Commerciale Hongrie.
Székhelye: 1165 Budapest, Májusfa u. 9.
Adószáma: [30054356-1-42].
A cégjegyzés módja: a képviselet vezetõje önállóan

ír alá.
A cégjegyzésre jogosult: Siczné Tancsik Irén képvi-

selet-vezetõ (a. n.: Kaposi Irén; 1165 Budapest, Májusfa
u. 9.).

A külföldi cég neve, székhelye: TRANSIDER S.A.
Fr. 75008 Párizs, 4, rue de St-Petersbourg.

Engedélyezõ szerv neve: Ipari Kereskedelmi és Idegen-
forgalmi Minisztérium.

Az engedély száma és kelte: 525/15/1997. 1997. már-
cius 13.

A képviselet megszüntetése elhatározásának napja:
2006. december 27.

A képviselet felhívást tesz közzé azzal, hogy a hitelezõk
követeléseiket a Cégközlönyben való megjelenést (2008.
március 27.) követõ 30 napon belül írásban jelentsék be

nála. A határidõben beérkezett írásos bejelentéshez csatol-
ják az igényüket alátámasztó írásos dokumentumaikat.
A képviselet a hozzá beérkezett hitelezõi igények kielégí-
tésérõl az igény benyújtását követõ 30 napon belül határoz
és egyidejûleg értesíti a hitelezõt. Amennyiben a hitelezõi
igényt a képviselet jogosnak ítéli meg, így haladéktalanul
intézkedik annak kielégítésérõl.

2008. február 1-jén hozott határozatával a COMP-TRA-
DE GmbH külföldi székhelyû vállalkozás taggyûlésén a
társaság magyarországi COMP-TRADE Freuerwehr-
und Sicherheitstechnische Ausrüstungshandels und
Beteiligungsgesllschaft m.b.H. Kereskedelmi Képvise-
letének (Cg.: [01 12 073340]; 1144 Budapest, Gvadányi
út 107.; adószám: [20343898-2-42]) megszüntetését ren-
delték el 2008. január 1-jei hatállyal.

A kereskedelmi képviselet jelen közleményében tájé-
koztatja a képviselet hitelezõit, hogy a Cégközlönyben
való közzétételtõl (2008. március 27.) számított harminc
(30) napon belül a kereskedelmi képviselet jogi képviselõ-
jének (Dr. Kovács Edit Ügyvédi Iroda; 1022 Budapest,
Rókushegyi lépcsõ 7.) jelentsék be követeléseiket.

Bélyegzõ érvénytelenítése

A Kiskun Kutatóközpont Kft. (6400 Kiskunhalas,
Füzes puszta 42.) 17-es sorszámú bélyegzõjét 2008. már-
cius 21-én eltulajdonították.

A bélyegzõ használata 2008. március 21-tõl érvényte-
len, illetve ettõl az idõponttól a bélyegzõ használatából
eredõ károkért felelõsséget nem vállalunk.

A bélyegzõ szövege:

KISKUN-KUTATÓKÖZPONT
Kereskedelmi és Nemesítõ Kft.

Kiskunhalas
Adószám: 10341755-2-03

17.
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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 �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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