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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kor mány
84/2008. (IV. 10.) Korm.

ren de le te

egyes kor mány ren de le tek ha tály ba lé pé sé vel
össze füg gõ kérdésekrõl

A Kor mány az Al kot mány 35. § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról szó ló 1996. évi CXII. tör vény
235. § (1) be kez dés g), h), i), j), k) és l) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat ren de li el:

1. §

Nem lép ha tály ba a hi tel in té ze tek ér ték pa pí ro sí tá si
 tõkekövetelményérõl szó ló 82/2008. (IV. 8.) Korm. ren de -
let, va la mint a hi tel in té zet part ner koc ká za tá nak ke ze lé sé -
rõl szó ló 83/2008. (IV. 8.) Korm. ren de let.

2. §

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

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

44/2008. (IV. 10.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti
készségek elsajátítására, ösztönzésére 

és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás részletes
feltételeirõl szóló 

79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról

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 szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról szó ló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 59. cik ke sze rin ti kész sé -
gek el sa já tí tá sá ra, ösz tön zé sé re és vég re haj tá sá ra igény be
ve he tõ tá mo ga tás rész le tes fel té te le i rõl szó ló 79/2007.
(VII. 30.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1. §-a az
aláb bi h) pont tal egé szül ki:

„h) el szá mo lá si idõ szak: e ren de let 5. § (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki fi ze té si ké re lem be adá sá ra nyit va álló 
idõ sza kot meg elõ zõ két hó nap.”

2. §

Az R. 6. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 
„6. § (1) A HVI  ál tal igé nyel he tõ tá mo ga tás leg ma ga -

sabb össze ge el szá mo lá si idõ sza kon ként
a) 2007. má jus 15-tõl 2007. au gusz tus 31-ig

1 750 000 Ft;
b) 2007. szep tem ber 1-jé tõl 2007. ok tó ber 31-ig

1 100 000 Ft;
c) 2007. no vem ber 1-jé tõl 2007. de cem ber 31-ig

1 300 000 Ft;
d) 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2008. feb ru ár 29-ig

1 300 000 Ft;
e) 2008. már ci us 1-jé tõl 2008. áp ri lis 30-ig

2 700 000 Ft;
f) 2008. má jus 1-jé tõl 2008. jú ni us 30-ig 2 700 000 Ft;
g) 2008. jú li us 1-jé tõl 1 300 000 Ft.
(2) A 200 000 Ft-ot meg ha la dó szám la té tel ese tén

a szám la té tel re vo nat ko zó an két ár aján la tot kell mel lé kel ni 
a ki fi ze té si ké re lem hez.

(3) Amennyi ben az FVM–VKSZI iga zo lá sa 100%-nál
ki sebb mér té kû tel je sí tés rõl szól, a tá mo ga tás leg ma ga -
sabb össze ge az (1) be kez dés össze gé nek és a tel je sí tés
mér té ké nek a szor za ta.

(4) A köz for rá sok ará nya az összes el is mer he tõ net tó
költ sé gen be lül 100%, egye sü let és ala pít vány ese té ben az
összes el is mer he tõ brut tó költ sé gen be lül 100%.

(5) A 3. § (1) be kez dé sé ben rög zí tett, adott el szá mo lá si
idõ szak ra vo nat ko zó fel ada tok el lá tá sá val össze füg gõ

a) sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok leg alább 40%-ban,
b) do lo gi jel le gû rá for dí tá sok leg fel jebb 60%-ban

el szá mol ha tók.
(6) A ki fi ze tés el szá mo lá sá nak alap ja az FVM–VKSZI

ál tal jó vá ha gyott havi be szá mo ló, amit az FVM–VKSZI
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a vo nat ko zó ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá si idõ sza ká nak
 végéig to váb bít az MVH felé.

(7) E ren de let al kal ma zá sá ban el szá mol ha tó ki adás nak
mi nõ sül az e ren de let 3. §-ában meg ha tá ro zott te vé keny sé -
gek vég zé se so rán fel me rült, az 1. szá mú mel lék let ben fel -
so rolt szol gál ta tá sok igény be vé te le, va la mint a 2. szá mú
mel lék let ben fel so rolt do lo gi ki adá sok pénz ben meg fi ze -
tett el len ér té ke.

(8) Az elsõ ki fi ze té si ké re lem ke re té ben a HVI mû kö dé -
se kap csán a 2007. má jus 15-étõl fel me rült költ sé gek szá -
mol ha tó ak el.

(9) Új HVI el is me ré se ese tén az elsõ ki fi ze té si ké re lem
ke re té ben az IH ál tal ki adott iga zo ló ok irat ki bo csá tá sát
kö ve tõ hó elsõ nap ja és a ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa
 közötti idõ szak ban fel me rü lõ költ sé gek szá mol ha tók el.”

3. §

Az R. 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. és
2. szá mú mel lék le te lép.

4. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

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

1. szá mú mel lék let
a 44/2008. (IV. 10.) FVM ren de let hez

[1. szá mú mel lék let
a 79/2007. (VII. 30.) FVM ren de let hez]

22. Ki adói, nyom dai, egyéb sokszorosí tási te vé keny -
ség gel össze füg gõ szol gáltatások

2211 Könyv ki adás
2212 Na pi lap ki adás
2213 Idõ sza ki ki ad vány ki adá sa
2215 Egyéb ki adás
2222 Más ho va nem so rolt nyo más
2223 Könyv kö tés
2224 Nyom dai elõ ké szí tõ te vé keny ség
2225 Ki se gí tõ nyom dai te vé keny ség

36. Bú tor gyár tás; más ho va nem so rolt fel dol go zó -
ipa ri ter mék gyár tá sá val össze füg gõ szol gál ta tá sok

3612 Iro da bú tor gyár tá sa
3614 Egyéb bú tor gyár tá sa

40. Vil la mos ener gia-, gáz-, gõz-, meleg vízellátással
össze füg gõ szolgáltatá sok

4011 Vil la mos ener gia-ter me lés
4013 Vil la mos ener gia-el osz tás, -ke res ke de lem
4022 Gáz el osz tás, -ke res ke de lem
4030 Táv fû tés

41. Víz ter me lés, -ke ze lés, -el osz tás

4100 Víz ter me lés, -ke ze lés, -el osz tás

45. Épí tõ ipar ral össze füg gõ szolgálta tások

4521 Épü let, híd, alag út, köz mû, ve ze ték épí té se
4522 Te tõ szer ke zet-épí tés, te tõ fe dés, víz szi ge te lés
4525 Egyéb spe ci á lis szak épí tés
4531 Vil lany sze re lés
4532 Szi ge te lés
4533 Víz-, gáz-, fû tés sze re lés
4534 Egyéb épü let gé pé sze ti sze re lés
4541 Va ko lás
4542 Épü let asz ta los-szer ke zet sze re lé se
4543 Pad ló-, fal bur ko lás
4544 Fes tés, üve ge zés
4550 Épí té si, bon tá si esz köz köl csön zé se sze mély zet tel

52. Kis ke res ke de lem mel össze füg gõ szol gál ta tá sok

5211 Élel mi szer jel le gû ve gyes kis ke res ke de lem
5212 Ipar cikk jel le gû ve gyes kis ke res ke de lem
5221 Zöld ség-, gyü mölcs-kis ke res ke de lem
5224 Pék áru-, édes ség-kis ke res ke de lem
5225 Ital-kis ke res ke de lem
5227 Egyéb élel mi szer-kis ke res ke de lem
5241 Tex til-kis ke res ke de lem
5244 Bú tor, ház tar tá si cikk kis ke res ke del me
5245 Elekt ro mos ház tar tá si cikk kis ke res ke del me
5247 Könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem
5248 Egyéb, más ho va nem so rolt iparcikk-kiskeres -

kedelem
5274 Egyéb fo gyasz tá si cikk ja ví tá sa

 

55. Szál lás hely-szol gál ta tás, vendég látással össze -
függõ szol gál ta tá sok

5510 Szál lo dai szol gál ta tás
5523 Egyéb szál lás hely-szol gál ta tás
5530 Ét ke zõ he lyi ven dég lá tás
5551 Mun ka he lyi ét kez te tés

60. Szá raz föl di, csõ ve ze té kes szállítás sal össze füg gõ
szol gál ta tá sok

6010 Vas úti szál lí tás
6021 Me net rend sze rû egyéb szá raz föl di személyszál -

lítás
6022 Ta xis sze mély szál lí tás
6023 Egyéb szá raz föl di sze mély szál lí tás
6024 Köz úti te her szál lí tás
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63. Szál lí tást ki egé szí tõ te vé keny ség, uta zás szer ve -
zés sel össze füg gõ szolgál tatások

6321 Egyéb, szá raz föl di szál lí tást se gí tõ te vé keny ség

64. Pos ta és táv köz lés sel össze füg gõ szol gál ta tá sok

6411 Nem ze ti pos tai te vé keny ség
6412 Fu tár pos tai te vé keny ség
6420 Táv köz lés

66. Biz to sí tás, nyug díj alap pal összefüg gõ szol gál ta -
tá sok

6603 Nem élet biz to sí tás

70. In gat lan ügy le tek kel össze füg gõ szol gál ta tá sok

7020 In gat lan bér be adá sa, üze mel te té se
 
71. Köl csön zés sel össze füg gõ szolgál tatások

7110 Gép ko csi köl csön zés
7121 Egyéb szá raz föl di jár mû köl csön zé se
7133 Iro da gép, szá mí tó gép köl csön zé se

 
72. Szá mí tás tech ni kai te vé keny ség gel össze füg gõ

szol gál ta tá sok

7210 Hard ver-szak ta nács adás
7221 Szoft ver ki adás
7222 Egyéb szoft ver-szak ta nács adás, -el lá tás
7230 Adat fel dol go zás
7240 Adat bá zis-te vé keny ség, on-li ne ki adás
7250 Iro da gép-, szá mí tó gép-ja ví tás
7260 Egyéb szá mí tás tech ni kai te vé keny ség
 

73. Ku ta tás, fej lesz tés sel össze füg gõ szol gál ta tá sok

7310 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés
7320 Hu mán ku ta tás, fej lesz tés

74. Egyéb gaz da sá gi szol gál ta tás sal össze füg gõ szol -
gál ta tá sok

7411 Jogi te vé keny ség
7412 Szám vi te li, adó szak ér tõi te vé keny ség
7413 Pi ac-, köz vé le mény-ku ta tás
7414 Üz let vi te li ta nács adás
7420 Mér nö ki te vé keny ség, ta nács adás
7440 Hir de tés
7450 Mun ka erõ-köz ve tí tés
7470 Ta ka rí tás, tisz tí tás
7481 Fény ké pé szet
7485 Tit ká ri, for dí tói te vé keny ség
7487 Más ho va nem so rolt, egyéb gaz da sá gi szol gál ta tás

75. Köz igaz ga tás, vé de lem; kö te le zõ tár sa da lom biz -
to sí tás sal össze füg gõ szol gál ta tá sok

7511 Ál ta lá nos köz igaz ga tás
7513 Üz le ti élet sza bá lyo zá sa

80. Ok ta tás sal össze füg gõ szolgálta tások

8010 Alap fo kú ok ta tás
8042 Más ho va nem so rolt fel nõtt- és egyéb ok ta tás

 90. Szenny víz-, hul la dék ke ze lés, szennye zõ dés men -
te sí tés

9001 Szenny víz gyûj té se, ke ze lé se
9002 Hul la dék gyûj tés, -ke ze lés

 
91. Ér dek kép vi se let

9112 Szak mai ér dek kép vi se let

92. Szó ra koz ta tás, kul tú ra, sport tal össze füg gõ szol -
gál ta tá sok

9211 Film-, vi deo gyár tás
9220 Rá dió-, te le ví zió mû sor-szol gál ta tás

2. szá mú mel lék let
a 44/2008. (IV. 10.) FVM ren de let hez

[2. szá mú mel lék let
a 79/2007. (VII. 30.) FVM ren de let hez]

4. ÁRUCSOPORT
Tej ter mé kek; ma dár to jás; ter mé sze tes méz; má sutt

nem em lí tett, élel me zé si cél ra al kal mas ál la ti ere de tû
élel miszer

0401 Tej és tej szín nem sû rít ve, cu kor vagy más éde sí -
tõ anyag hoz zá adá sa nél kül

0402 Tej és tej szín nem sû rít ve, cu kor ral vagy más éde -
sí tõ szer rel

6. ÁRUCSOPORT
Élõ fa és egyéb nö vény; hagy ma, gumó, gyö kér és ha -

son ló; vá gott vi rág és dí szí tõ lom bo zat

0603 Dí szí tés vagy cso kor ké szí tés cél já ra szol gá ló vá -
gott vi rág és bim bó fris sen, szá rít va, fe hé rít ve,
fest ve, imp reg nál va vagy más kép pen ki ké szít ve

8. ÁRUCSOPORT
Élel me zé si cél ra al kal mas gyü mölcs és dió; citrus -

félék és a dinnye fé lék héja

0802 Más dió fé le fris sen vagy szá rít va, hé jas tól is
0803 Ba nán, be le ért ve a plan ta in faj tát is, fris sen vagy

szá rít va
0805 Cit rus fé lék fris sen vagy szá rít va
0806 Szõ lõ fris sen vagy szá rít va
0807 Dinnye (be le ért ve a gö rög dinnyét is) és pa pa ya

fris sen
0808 Alma, kör te és birs fris sen
0809 Kaj szi ba rack, cse resz nye, meggy, õszi ba rack

( beleértve a nek ta rint is), szil va és kö kény fris sen
0810 Más gyü mölcs fris sen

9. ÁRUCSOPORT
Kávé, tea, maté tea és fû sze rek

0901 Kávé nyer sen, pör köl ve vagy kof fe in men te sen is;
ká vé héj és bu rok; bár mi lyen arány ban va ló di
 kávét tar tal ma zó pót ká vé

0902 Tea, aro má sít va is
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12. ÁRUCSOPORT
Ola jos mag vak és olaj tar tal mú gyü möl csök; kü lön -

fé le mag vak és gyü möl csök; ipa ri és gyógy nö vé nyek;
szal ma és ta kar mány

1202 Föl di mo gyo ró, nem pör köl ve vagy más kép pen
nem fõz ve, hé já ban vagy tör ve is

 
15. ÁRUCSOPORT
Ál la ti és nö vé nyi zsír és olaj; ezek bon tá si ter mé ke;

el ké szí tett étel zsír; ál la ti és nö vé nyi ere de tû vi asz

1515 Más sta bi li zált nö vé nyi zsír és olaj (be le ért ve
a  jojobaolajat) és ezek frak ci ói fi no mít va is, de
 vegyileg nem át ala kít va

17. ÁRUCSOPORT
Cu kor és cu kor áruk

1701 Nád- vagy ré pa cu kor és vegy tisz ta sza cha róz
 szilárd ál la pot ban

1704 Cu kor ka áru (be le ért ve a fe hér cso ko lá dét is)
 kakaótartalom nél kül

 
18. ÁRUCSOPORT
Ka kaó és ka kaó ké szít mé nyek

1806 Cso ko lá dé- és ka kaó tar tal mú más élelmiszer-
 készítmény

19. ÁRUCSOPORT
Ga bo na, liszt, ke mé nyí tõ vagy tej fel használásával

ké szült ter mék; cukrá szati ter mék

1905 Ke nyér, cuk rász sü te mény, ka lács, keksz (bis cu it)
és más pék áru ka kaó tar ta lom mal is; ál do zó os tya,
üres gyógy szer kap szu la, pe csé te lõ os tya, rizs pa pír
és ha son ló ter mék

20. ÁRUCSOPORT
Zöld ség fé lék bõl, gyü mölcs bõl, di ó ból és más nö vény -

ré szek bõl elõ ál lí tott ké szít mé nyek

2009 Gyü mölcs lé (be le ért ve a szõ lõ mus tot is) és zöld -
ség lé, nem er jeszt ve és hoz zá adott alkoholtar -
talom nél kül, cu kor vagy más éde sí tõ anyag hoz zá -
adá sá val is

21. ÁRUCSOPORT
Kü lön bö zõ ehe tõ ké szít mé nyek

2101 Ká vé-, tea- vagy ma té tea-ki vo nat, -eszen cia és
-kon cent rá tum és ezen ter mé ke ken vagy ká vén,
teán vagy ma té te án ala pu ló ké szít mé nyek; pör költ 
ci kó ria és más pör költ pót ká vé, va la mint ezek nek
ki vo na ta, eszen ci á ja és kon cent rá tu ma

2105 Fagy lalt és más ehe tõ jég krém, ka kaó tar ta lom -
mal is

22. ÁRUCSOPORT
Ita lok, szesz és ecet

2201 Víz, be le ért ve a ter mé sze tes vagy mes ter sé ges
 ásványvizet és a szén sa vas vi zet is, cu kor vagy

más éde sí tõ anyag hoz zá adá sa és íze sí tés nél kül;
jég és hó

2202 Víz, be le ért ve a ter mé sze tes vagy mes ter sé ges
 ásványvizet és a szén sa vas vi zet is, cu kor vagy
más éde sí tõ anyag hoz zá adá sá val vagy íze sít ve és
más al ko hol men tes ital, a 2009 vtsz. alá tar to zó
gyü mölcs- vagy zöld ség le vek ki vé te lé vel

2203 Ma lá tá ból ké szült sör
2204 Bor friss szõ lõ bõl, be le ért ve a sze sze zett bort is;

szõ lõ must, a 2009 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel
2205 Ver mut és friss szõ lõ bõl ké szült más bor nö vé -

nyek kel vagy aro ma ti kus anya gok kal íze sít ve
2206 Más er jesz tett ital (pl. al ma bor, kör te bor, méz bor); 

er jesz tett ita lok ke ve ré kei és er jesz tett ita lok és al -
ko hol men tes ita lok más hol nem em lí tett  keverékei

2208 Nem de na tu rált etil-al ko hol, ke ve sebb mint 80 tér -
fo gat szá za lék al ko hol tar ta lom mal; szesz, li kõr és
más sze szes ital

27. ÁRUCSOPORT
Ás vá nyi tü ze lõ anya gok, ás vá nyi ola jok és ezek desz -

til lá ci ós ter mé kei; bi tu me nes anya gok; ás vá nyi vi a szok

2701 Kõ szén; bri kett, to jás bri kett és kõ szén bõl elõ ál lí -
tott ha son ló szi lárd tü ze lõ anyag

2702 Bar na szén, bri ket tez ve is, a zsett ki vé te lé vel
2704 Koksz és fél koksz kõ szén bõl, bar na szén bõl vagy

tõ zeg bõl, bri ket tez ve is; re tor ta szén
2710 Kõ olaj és bi tu me nes ás vá nyok ból elõ ál lí tott olaj,

a nyers ki vé te lé vel; más hol nem em lí tett olyan
 készítmény, amely leg ke ve sebb 70 tö meg szá za -
lék ban kõ ola jat vagy bi tu me nes ás vá nyok ból elõ -
ál lí tott ola jat tar tal maz, ez az olaj a ké szít mény
 lényeges al ko tó ré sze; olaj hul la dék

2711 Föld gáz és gáz-hal maz ál la po tú más szén hid ro gén

32. ÁRUCSOPORT
Cser zõ és szí ne zõ ki vo na tok; tan ni nok és szár ma zé -

ka ik; fes tõ anya gok, pigmen tek és más szí ne zé kek; fes -
té kek, lak kok; gitt és masz tix (si mí tó- és tömítõanya -
gok); tin ták

3208 Fes ték és lakk (be le ért ve a zo mán cot és a fény -
mázat is), szin te ti kus po li mer vagy ké mi a i lag mó -
do sí tott ter mé sze tes po li mer ala pú ak, nem vi zes
 közegben disz per gál va vagy old va; az áru cso port -
hoz tar to zó Meg jegy zé sek 4. pont já ban meg ha tá -
ro zott ol da tok

3214 Üve ge zõ gitt, ol tó gitt, gyan ta ce ment, tö mí tõ szer és 
más masz tix; fes tõ gyur ma; nem tûz ál ló si mí tó ké -
szít mény hom lok zat hoz, bel sõ fa lak hoz, pa do za -
tok hoz, mennye zet hez vagy ha son ló cél ra

3215 Nyom da fes ték, író tin ta vagy tus és más tin ta, kon -
cent rá tum ban vagy szi lárd alak ban is

34. ÁRUCSOPORT
Szap pa nok, szer ves fe lü let ak tív anya gok, mo só sze -

rek, ke nõ anya gok, mûvia szok, el ké szí tett vi a szok,
 fényesítõ- és po lí ro zó anya gok, gyer tya és ha son ló ter -
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mé kek, min tá zó pasz ta, „fo gá sza ti vi asz” és gipsz ala pú
fo gá sza ti készít mények

3401 Szap pan; szap pan ként hasz nált szer ves fe lü let ak -
tív ter mé kek és ké szít mé nyek rúd, koc ka vagy más 
for má ba önt ve, szap pan tar ta lom mal is; bõr (test -
felület) mo sá sá ra szol gá ló szer ves fe lü let ak tív ter -
mé kek és ké szít mé nyek fo lya dék vagy krém for -
má já ban és a kis ke res ke del mi for ga lom szá má ra
ki sze rel ve szap pan tar ta lom mal is; szap pan nal
vagy tisz tí tó szer rel imp reg nált, be vont vagy bo rí -
tott pa pír, vat ta, ne mez és nem szõtt tex tí lia

3402 Szer ves fe lü let ak tív anya gok (a szap pan ki vé te lé -
vel); fe lü let ak tív ké szít mény, mo só ké szít mé nyek
(be le ért ve a ki egé szí tõ mo só ké szít mé nye ket is), és 
tisz tí tó ké szít mé nyek, szap pan tar tal mú ak is, a
3401 vtsz. alá tar to zók ki vé te lé vel

35. ÁRUCSOPORT
Fe hér je anya gok; át ala kí tott keményí tõk; eny vek;

en zi mek

3506 Más hol nem em lí tett el ké szí tett enyv és más el ké -
szí tett ra gasz tó; enyv ként vagy ra gasz tó ként hasz -
nál ha tó ter mé kek, a kis ke res ke de lem ben enyv ként 
vagy ra gasz tó ként szo ká sos mó don ki sze rel ve,
leg fel jebb 1 kg tisz ta tö meg ben

36. ÁRUCSOPORT
Pus ka por és rob ba nó anya gok; piro technikai ké szít -

mé nyek; gyu fa; pirofo ros öt vö ze tek; gyú lé kony anya -
gok

3605 Gyu fa, a 3604 vtsz. alá tar to zó pi ro tech ni kai cik -
kek ki vé te lé vel

38. ÁRUCSOPORT
A vegy ipar kü lön bö zõ ter mé kei

3808 Ro var ölõk, pat kány ir tók, gom ba ölõk, gyom ir tók,
csí rá zás gát ló ter mé kek, és nö vény nö ve ke dés-sza -
bá lyo zó sze rek, fer tõt le ní tõk és ha son ló ter mé kek, 
a kis ke res ke de lem ben szo ká sos for má ban vagy
cso ma go lás ban ki sze rel ve, vagy mint ké szít mé -
nyek vagy kés zá ruk (pl. ké ne zett sza lag, ké ne zett
ka nóc, és kén gyer tya és légy fo gó pa pír)

3814 Más hol nem em lí tett szer ves ol dó szer ke ve ré kek
és hí gí tók; el ké szí tett lakk- vagy fes ték el tá vo lí tók

3824 El ké szí tett kö tõ anya gok ön tö dei for má hoz vagy
mag hoz; más hol nem em lí tett vegy ipa ri vagy
 rokon ipa ri ter mé kek és ké szít mé nyek (be le ért ve
a ter mé sze tes ter mé kek ke ve ré két is)

39. ÁRUCSOPORT
Mû anya gok és ezek bõl ké szült áruk

II. Áru al cso port
Hul la dék és for gács; fél kész ter mé kek; kés zá ruk

3917 Mû anyag ból ké szült csõ és töm lõ és ezek sze rel -
vé nye (pl. csõ kap cso ló, kö nyök da rab, ka ri ma)

3918 Mû anyag pad ló bur ko ló, ön ta pa dó is, te kercs ben
vagy lap ban; mû anyag fal- vagy mennyezetbur -
koló, az áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek
9. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint

3919 Ön ta pa dó mû anyag lap, le mez, film, fó lia, sza lag,
csík és más sík for má ban, te kercs ben is

3920 Más mû anyag lap, le mez, film, fó lia, sza lag és
csík, amely nem po ró zus, és nem erõ sí tett, nem
 laminált, nem alá tá masz tott vagy más anya gok kal
ha son ló an nem kom bi nált

3921 Más mû anyag lap, le mez, film, fó lia, sza lag és csík
3922 Mû anyag für dõ kád, zu ha nyo zó tál ca, mo so ga tó,

mos dó kagy ló, bidé, WC-csé sze, -ülõ ke és -te tõ,
-öb lí tõ tar tály és ha son ló hi gi é ni ai és tisz tál ko dá si
áru

3923 Mû anyag esz kö zök áruk szál lí tá sá ra vagy cso -
magolására; mû anyag dugó, fedõ, ku pak és más
le zá ró

3924 Mû anyag edé nyek, evõ esz kö zök, kony ha fel sze re -
lé sek, más ház tar tá si esz kö zök, és hi gi é ni ai vagy
tisz tál ko dá si áruk

3926 Mû anyag ból ké szült más áruk és a 3901–
3914 vtsz. alá tar to zó más anya gok ból ké szült
áruk

40. ÁRUCSOPORT
Gumi és eb bõl ké szült áruk

4009 Csõ és töm lõ vul ka ni zált lágy gu mi ból, sze rel vé -
nyek kel is (pl. csõ kap cso ló val, kö nyök da rab bal,
ka ri má val)

4015 Vul ka ni zált lágy gu mi ból ké szült ru há za ti cik kek
és ru há za ti tar to zé kok (be le ért ve a kesz tyût, uj jat -
lan és egy uj jas kesz tyût is), bár mi lyen cél ra

4016 Más áru vul ka ni zált lágy gu mi ból
4017 Ke mény gu mi (pl. ebo nit) min den for má ban, be le -

ért ve a hul la dé kot és tör me lé ket is; ke mény gu mi -
ból ké szült áruk

44. ÁRUCSOPORT
Fa és fa ipa ri ter mé kek; fa szén

4401 Tû zi fa ha sáb, tus kó, rõ zse, kö teg vagy ha son ló
for má ban; fa for gács és ha son ló ré szek; fû rész por,
fa hul la dék és -ma ra dék, lab dacs (pel let), bri kett,
ha sáb vagy ha son ló alak ra tö mö rít ve is

4402 Fa szén (be le ért ve kagy ló és dió alak ban is), bri -
ket tez ve is

4407 Hosszá ban fû ré szelt vagy szé le zett, vá gott vagy
hán tolt 6 mm-nél vas ta gabb fa, gya lul va, csi szol va 
vagy il lesz tés sel össze ál lít va is

4408 Fur nér lap ré te gelt le mez vagy ha son ló ré te gelt fa
ké szí té sé re (be le ért ve a ré te gelt fa sze le te lé sé vel
ké szí tet tet is) és hosszá ban fû ré szelt, vá gott vagy
hán tolt, más fa le mez gya lul va, csi szol va, la pol va
és vég il lesz tés sel össze ál lít va is, leg fel jebb 6 mm
vas tag ság ban

4409 Fa (be le ért ve az össze nem ál lí tott sza lag és sze -
gély lé cet par ket tá hoz) bár me lyik szé le, vége vagy
fe lü le te men tén össze füg gõ (foly ta tó la gos) össze -
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il lesz tés re elõ ké szít ve (hor nyolt, ba ráz dált, le sar -
kí tott, fer dén le vá gott, „V” ala kú össze il lesz tés re
elõ ké szí tett, fél göm bö lyû re vagy ha son ló mó don
for má zott) gya lul va, csi szol va vagy vég il lesz tés -
sel össze ál lít va is

4410 For gács le mez és ha son ló táb la [pél dá ul: irá nyí tott
for gá csel ren de zé sû le mez (OSB) és os tya le mez]
fá ból vagy más fa tar tal mú anyag ból gyan tá val
vagy más szer ves kö tõ anyag gal agg lo me rál va
( tömörítve) is

4411 Rost le mez fá ból vagy más fa tar tal mú anyag ból,
gyan tá val vagy más szer ves anyag gal össze ra -
gaszt va is

4412 Ré te gelt le mez, fur né ro zott pa nel és ha son ló ré te -
ges fa áru

4413 Tö mö rí tett fa tömb, lap, sza lag vagy pro fil alak ban
4414 Fest mény, fény kép, tü kör vagy ha son ló tár gyak

fa ke re te
4415 Fá ból ké szült láda, do boz, re kesz, dob és ha son ló

cso ma go ló anyag; ká bel dob fá ból; ra ko dó lap, ke -
re te zett és más szál lí tó lap; ra ko dó lap ke ret fá ból

4417 Szer szám, szer szám fog la lat, szer szám nyél és
 -fogantyú, sep rû- vagy ke fe- és ecset nyél és -test
fá ból; csiz ma- vagy ci põ kap ta fa és sám fa fá ból

4418 Ács- és épü let asz ta los-ipa ri ter mék, be le ért ve az
üre ges fa pa nelt is, össze ál lí tott pad ló pa ne lek,
zsin dely

4419 Asz ta li és kony hai cik kek fá ból
4421 Más fa áru

45. ÁRUCSOPORT
Pa ra fa és pa ra fa áruk

4501 Ter mé sze tes pa ra fa, nyer sen vagy egy sze rû en elõ -
ké szít ve; pa ra fa hul la dék; ap rí tott, szem csé zett
vagy õrölt pa ra fa

4502 Ter mé sze tes pa ra fa ké reg te le nít ve, vagy dur ván
négy ze tes ala kú ra vág va, vagy tég la lap ala kú
tömb, le mez, lap vagy csík alak ban (be le ért ve a
pa ra fa dugó gyár tá sá hoz ki vá gott éles pe re mû
nyers da ra bo kat is)

4503 Ter mé sze tes pa ra fá ból ké szült áru
4504 Agg lo me rált pa ra fa (kö tõ anyag gal is) és eb bõl

 készült áru

46. ÁRUCSOPORT
Szal má ból, esz par tó fû bõl és más fo nás anyag ból

 készült áruk; ko sár kö tõ- és fo nás áruk

4601 Fo nat és fo nás anyag ból ké szült ha son ló áru csík -
nak össze ál lít va is; fo nás anyag, fo nat és fo nás -
anyag ból ké szült ha son ló ter mék pár hu za mos
pász mák ban lap alak ban össze köt ve vagy szõ ve,
kész ter mék is (pl. gyé kény szõ nyeg, láb tör lõ, füg -
göny)

4602 Ko sár áru, fo nás áru és fo nás anyag ból köz vet le nül
kész alak ban elõ ál lí tott más áru vagy a 4601 vtsz.
alá tar to zó anya gok ból ké szült áru; szi vacs ból
(luf fa szi vacs) ké szült áru

48. ÁRUCSOPORT
Pa pír és kar ton; pa pír ipa ri rost anyag ból, pa pír ból

vagy kar ton ból ké szült áruk

4801 Új ság pa pír te kercs ben vagy ív ben
4802 Nem be vont pa pír és kar ton írás ra, nyom ta tás ra

vagy más gra fi kai cél ra, és nem per fo rált lyuk kár -
tya- és lyuk sza lag pa pír te kercs ben vagy tég la lap
(be le ért ve a négy zet) ala kú ív ben, bár mi lyen mé -
ret ben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tar to zó pa pír
ki vé te lé vel; kézi me rí té sû pa pír és kar ton

4803 To a lett vagy arc ápo ló se lyem alap pa pír, tö rül kö zõ 
vagy szal vé ta alap pa pír, to váb bá ha son ló háztar -
tási vagy egész ség ügyi cikk elõ ál lí tá sá ra fel hasz -
nál ha tó, krep pelt, rán colt, dom bo rí tott, per fo rált,
 felületileg szí ne zett, dí szí tett vagy nyom ta tott
alap pa pír, cel lu lóz vat ta és cel lu lóz szál ból álló
szö ve dék te kercs ben vagy ív ben

4804 Nem be vont nát ron pa pír és -kar ton te kercs ben
vagy ív ben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tar to zók
 kivételével

4805 Nem be vont más pa pír és kar ton te kercs ben vagy
ív ben az áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek
3. pont já ban meg en ge dett nél nem na gyobb mér -
ték ben meg mun kál va vagy fel dol goz va

4806 Nö vé nyi per ga men, zsír pa pír, pa usz pa pír (át má -
so ló pa pír), és per ga men pa pír és más fé nye zett, át -
lát szó vagy át tet szõ pa pír te kercs ben vagy ív ben

4807 Több ré te gû pa pír és kar ton (ra gasz tó val össze ra -
gasz tott pa pír- vagy kar ton la pok ból össze ál lít va)
fe lü le ti imp reg ná lás vagy be vo nás nél kül, bel sõ
erõ sí tés sel is, te kercs ben vagy ív ben

4808 Hul lám pa pír és -kar ton (ra gasz tott sima fe lü le tû
la pok kal is), krep pelt, re dõ zött, dom bo rí tott vagy
per fo rált pa pír és kar ton te kercs ben vagy ív ben,
a 4803 vtsz. alá tar to zók ki vé te lé vel

4809 Kar bon pa pír, ön má so ló pa pír, és más má so ló vagy
át író pa pír, nyom ta tott is (be le ért ve a sok szo ro sí tó
sten ci le zés hez vagy az of szet nyo mó le mez hez
való be vont vagy imp reg nált pa pírt is) te kercs ben
vagy ív ben

4810 Pa pír és kar ton egyik vagy mind két ol da lán ka o -
lin nal (kí nai agyag gal) vagy más szer vet len
anyag gal be von va, kö tõ anyag fel hasz ná lá sá val is,
de más be vo nat nél kül, fe lü le ti leg szí ne zett, dí szí -
tett vagy nyom ta tott is, te kercs ben vagy tég la lap
(be le ért ve a négy zet) ala kú ív ben, bár mi lyen
 méretben

4811 Pa pír, kar ton, cel lu lóz vat ta és cel lu lóz szál ból álló
szö ve dék be von va, imp reg nál va, bo rít va, fe lü le ti -
leg szí nez ve, dí szít ve vagy nyom tat va, te kercs ben
vagy tég la lap (be le ért ve a négy zet) ala kú ív ben,
bár mi lyen mé ret ben a 4803, 4809 vagy a
4810 vtsz. alá tar to zók ki vé te lé vel

4812 Pa pír ipa ri rost anyag ból ké szült szû rõ tömb, -táb la
és -lap

4814 Ta pé ta és ha son ló fal bo rí tó; át lát szó ab lak pa pír
4815 Pa pír vagy kar ton ala pú pad ló bur ko lat, mé ret re

vág va is
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4816 Kar bon pa pír, ön má so ló pa pír és más má so ló- vagy 
át író pa pír (a 4809 vtsz. alá tar to zók ki vé te lé vel), a
sok szo ro sí tó sten cil- és az of szet nyo mó le mez pa -
pír do boz ba ki sze rel ve is

4817 Bo rí ték, zárt le ve le zõ lap, pos tai le ve le zõ lap és
más le ve le zõ lap pa pír ból vagy kar ton ból; le ve le -
zõ pa pír-kész le tet tar tal ma zó, pa pír ból vagy kar -
ton ból ké szült do boz, ta sak, tár ca és map pa

4818 To a lett- (WC-) és ha son ló pa pír, ház tar tá si vagy
egész ség ügyi cél ra szol gá ló cel lu lóz vat ta vagy
cel lu lóz szál ból álló szö ve dék, leg fel jebb 36 cm
szé les te kercs ben vagy mé ret re vagy alak ra vág va; 
zseb ken dõ, tisz tí tó ken dõ, tör lõ, asz tal te rí tõ, szal -
vé ta, cse cse mõ pe len ka, tam pon, le pe dõ és ha son ló 
ház tar tá si, egész ség ügyi vagy kór há zi cikk, ru há -
za ti cikk és ru há za ti tar to zék pa pír ipa ri rost anyag -
ból, pa pír ból, cel lu lóz vat tá ból vagy cel lu lóz szál -
ból álló szö ve dék bõl

4819 Do boz, láda, tok, zsák és más cso ma go ló esz köz
pa pír ból, kar ton ból, cel lu lóz vat tá ból vagy cel lu -
lóz szál ból álló szö ve dék bõl; irat gyûj tõ do boz,
 levéltartó do boz és ha son ló cikk pa pír ból vagy
kar ton ból iro dai, üz le ti vagy ha son ló cél ra

4820 Re gisz ter, üz le ti könyv, jegy zet fü zet (no tesz),
meg ren de lõ könyv, or vo si vény tömb, író tömb,
elõ jegy zé si jegy zet tömb, nap ló és ha son ló ter mék, 
is ko lai fü zet, író map pa, irat ren de zõ (cse rél he tõ
 lapokkal vagy más), dosszié, irat bo rí tó, sok szo ro -
sí tott üz le ti ûr lap, kar bon be tét la pos tömb és más
iro da szer pa pír ból vagy kar ton ból; al bum, min ták
vagy gyûj te mé nyek szá má ra és könyv bo rí tó pa pír -
ból vagy kar ton ból

4821 Min den fé le cím ke pa pír ból vagy kar ton ból,
nyom ta tott is

4822 Orsó, csé ve, kopsz és ha son ló tar tó pa pír ipa ri rost -
anyag ból, pa pír ból vagy kar ton ból (per fo rál va
vagy me re vít ve is)

4823 Más pa pír, kar ton, cel lu lóz vat ta és cel lu lóz szál ból 
álló szö ve dék mé ret re vagy alak ra vág va; más ter -
mék pa pír ipa ri rost anyag ból, pa pír ból, kar ton ból,
cel lu lóz vat tá ból vagy cel lu lóz szál ból álló szö ve -
dék bõl

49. ÁRUCSOPORT
Könyv, új ság, kép és más nyom da ipa ri ter mék; kéz -

irat, gép írá sos szö veg és terv rajz

4901 Nyom ta tott könyv, bro sú ra, röp irat és ha son ló
nyom tat vány, egyes la pok ban is

4902 Új ság, fo lyó irat és idõ sza kos ki ad vány, il luszt rál -
va vagy rek lám tar ta lom mal is

4904 Kéz írá sos vagy nyom ta tott ze ne mû, il luszt rál va
vagy be köt ve is

4905 Nyom ta tott tér kép és víz raj zi vagy min den más
ha son ló nyom ta tott tér kép, be le ért ve az at laszt,
 falitérképet, hely raj zi tér ké pet és föld göm böt is

4906 Ere de ti, kéz zel ké szült terv rajz és mû sza ki rajz
épí té sze ti, gé pé sze ti, ipa ri, ke res ke del mi, hely raj -
zi vagy ha son ló cél ra; kéz írá sos szö veg; mind ezek 

fény ér zé keny pa pír ra fény ké pé sze ti el já rás sal és
kar bon pa pír ral ké szí tett má so la tai

4907 For ga lom ban lévõ vagy for ga lom ba bo csá tás ra
szánt pos ta-, il le ték- vagy ha son ló pos ta tisz ta
 bélyeg ab ban az or szág ban, ahol név ér té ke van
vagy lesz; bé lyeg zõ le nyo mat tal el lá tott pa pír;
bank jegy; csekk ûr lap; rész vény, ér ték pa pír vagy
köt vény és ha son ló jog cí mû ok má nyok

4908 Le vo nó kép (le vo nó mat ri ca)
4909 Nyom ta tott vagy il luszt rált pos tai ké pes le ve le zõ -

lap; nyom ta tott la pok sze mé lyes üd vöz let tel, üze -
net tel vagy be je len tés sel, il luszt rál va, dí szít ve és
bo rí ték kal is

4910 Bár mi lyen nyom ta tott nap tár, be le ért ve a nap tár -
blok kot is

4911 Más nyom tat vány, be le ért ve a nyom ta tott ké pet és
fény ké pet is

51. ÁRUCSOPORT

Gyap jú, fi nom és dur va ál la ti szõr; ló szõr fo nal és
szö vet

5109 Gyap jú ból vagy fi nom ál la ti szõr bõl ké szült fo nal, 
a kis ke res ke de lem szá má ra szo ká sos mó don ki -
sze rel ve

5111 Szö vet kár tolt gyap jú ból vagy kár tolt fi nom ál la ti
szõr bõl

5112 Szö vet fé sûs gyap jú ból vagy fé sûs fi nom ál la ti
szõr bõl

5113 Szö vet dur va ál la ti szõr bõl vagy ló szõr bõl

52. ÁRUCSOPORT

Pa mut

5207 Pa mut fo nal (a var ró cér na ki vé te lé vel), a kis ke res -
ke de lem szá má ra szo ká sos ki sze re lés ben

5208 Pa mut szö vet, leg alább 85 tö meg szá za lék pa mut -
tar ta lom mal, leg fel jebb 200 g/m2 tö meg ben

5209 Pa mut szö vet, leg alább 85 tö meg szá za lék pa mut -
tar ta lom mal, 200 g/m2-t meg ha la dó tö me gû

5210 Pa mut szö vet, 85 tö meg szá za lék nál ke ve sebb
 pamuttartalommal, el sõ sor ban vagy ki zá ró lag mû -
szál lal ke ver ve, leg fel jebb 200 g/m2 tö me gû

5211 Pa mut szö vet, 85 tö meg szá za lék nál ke ve sebb
 pamuttartalommal, el sõ sor ban vagy ki zá ró lag mû -
szál lal ke ver ve, 200 g/m2-t meg ha la dó tö me gû

5212 Más pa mut szö vet

53. ÁRUCSOPORT

Más nö vé nyi tex til szál; pa pír fo nal és pa pír szö vet

5306 Len fo nal
5308 Fo nal más nö vé nyi tex til rost ból; pa pír fo nal
5309 Len szö vet
5310 Ju ta szö vet vagy az 5303 vtsz. alá tar to zó más tex -

til háncs rost ból ké szült szö vet
5311 Szö vet más nö vé nyi tex til rost ból; szö vet pa pír fo -

nal ból
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54. ÁRUCSOPORT

Szin te ti kus vagy mes ter sé ges vég te len szá lak

5401 Vég te len mû szál ból ké szült var ró cér na, a kis ke -
res ke de lem szá má ra szo ká sos ki sze re lés ben is

5402 Szin te ti kus vég te len szál ból ké szült fo nal (a var ró -
cér na ki vé te lé vel), nem a kis ke res ke de lem szá má -
ra szo ká sos ki sze re lés ben, be le ért ve a 67 de ci tex -
nél ki sebb fi nom sá gi szá mú mo no fi le ket is

5403 Mes ter sé ges vég te len szál ból ké szült fo nal (a var -
ró cér na ki vé te lé vel), be le ért ve a 67 de ci tex nél
 kisebb fi nom sá gi szá mú mes ter sé ges mo no fi le ket
is, nem a kis ke res ke de lem szá má ra szo ká sos ki -
sze re lés ben

5404 Szin te ti kus vég te len, leg alább 67 de ci tex finom -
sági szá mú mo no fil, amely nek át mé rõ je leg fel jebb 
1 mm; szin te ti kus tex til anya gok ból ké szült, leg -
fel jebb 5 mm lát ha tó szé les sé gû sza lag és ha son ló
(pl. szin te ti kus mû szal ma)

5405 Mes ter sé ges vég te len, leg alább 67 de ci tex fi nom -
sá gi szá mú mo no fil, amely nek át mé rõ je leg fel jebb 
1 mm; mes ter sé ges tex til anya gok ból ké szült, leg -
fel jebb 5 mm lát ha tó szé les sé gû sza lag és ha son ló
(pl. mes ter sé ges mû szal ma)

5406 Vég te len mû szál ból ké szült fo nal (a var ró cér na
 kivételével), a kis ke res ke de lem szá má ra szo ká sos
ki sze re lés ben

5407 Szin te ti kus vég te len szá lú fo nal ból ké szült szö vet, 
be le ért ve az 5404 vtsz. alá tar to zó anyag ból
 készült szö ve tet is

5408 Mes ter sé ges vég te len szál ból ké szült szö vet, be le -
ért ve az 5405 vtsz. alá tar to zó anya gok ból ké szült
szö ve tet is

55. ÁRUCSOPORT

Szin te ti kus vagy mes ter sé ges vá gott szá lak (vá gott
mû szá lak)

5501 Szin te ti kus vég te len szál ból ké szült fo nó ká bel
5502 Mes ter sé ges vég te len szál ból ké szült fo nó ká bel
5508 Szin te ti kus vagy mes ter sé ges vá gott szál ból ké -

szült var ró cér na, kis ke res ke de lem szá má ra szo -
kásos ki sze re lés ben is

5510 Mes ter sé ges vá gott szál ból ké szült fo nal (a var ró -
cér na ki vé te lé vel), nem a kis ke res ke de lem szá má -
ra szo ká sos ki sze re lés ben

5511 Szin te ti kus vagy mes ter sé ges vá gott szál ból
 készült fo nal (a var ró cér na ki vé te lé vel), a kis ke -
res ke de lem szá má ra szo ká sos ki sze re lés ben

5512 Szö vet, leg alább 85 tö meg szá za lék szin te ti kus
 vágottszál-tartalommal

5513 Szö vet, 85 tö meg szá za lék nál ke ve sebb szin te ti kus 
vá gott szál-tar ta lom mal, ame lyet el sõ sor ban vagy
ki zá ró lag pa mut tal ke ver tek, leg fel jebb 170 g/m2

tö me gû
5514 Szö vet 85 tö meg szá za lék nál ke ve sebb szin te ti kus

vá gott szál-tar ta lom mal, el sõ sor ban vagy ki zá ró -
lag pa mut tal ke ver ve, 170 g/m2-t meg ha la dó tö -
megû

5515 Más szö vet szin te ti kus vá gott szál ból
5516 Szö vet mes ter sé ges vá gott szál ból

56. ÁRUCSOPORT

Vat ta, ne mez és nem szõtt szö vet; kü lön le ges fo na lak; 
zsi neg, kö tél és ha jó kö tél és ezek bõl ké szült áruk

5603 Nem szõtt tex tí lia, imp reg nált, be vont, be bo rí tott
vagy ré te gelt is

5604 Gu mi fo nal és -zsi neg tex til anyag gal be von va; az
5404 vagy az 5405 vtsz. alá tar to zó tex til szál, és
-sza lag és ha son lók gu mi val vagy mû anyag gal
imp reg nál va, be von va, be bo rít va vagy bur kol va

5605 Fé me zett fo nal, pa szo má nyo zott is, az 5404 vagy
az 5405 vtsz. alá tar to zó olyan tex til szál ból vagy
sza lag ból vagy ha son ló ter mék bõl is, ame lyet
fém szál lal, fém csík kal vagy fém por ral kom bi nál -
tak vagy fém mel be von tak

5606 Pa szo má nyo zott fo nal és az 5404 és az 5405 vtsz.
alá tar to zó sza lag és ha son ló áru pa szo má nyoz va
(az 5605 vtsz. alá tar to zók és a pa szo má nyo zott
 lószõrfonal ki vé te lé vel); zse ní li a fo nal (be le ért ve
a pely hes zse ní li a fo na lat is); hur kolt, bor dá zott
 fonal

5607 Zsi neg, kö tél és ha jó kö tél és ká bel fon va vagy
 sodorva, és gu mi val vagy mû anyag gal imp reg nál -
va, be von va, be bo rít va vagy bur kol va is

5609 Fo nal ból, az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tar to zó
sza lag ból vagy ha son ló ból ké szült áru, má sutt
nem em lí tett zsi neg, kö tél, ha jó kö tél és ká bel

57. ÁRUCSOPORT

Szõ nye gek és más tex til pad ló bo rí tók

5701 Cso mó zott szõ nyeg és más tex til pad ló bo rí tó, kon -
fek ci o nál va is

5702 Szõtt szõ nyeg és más tex til pad ló bo rí tó, nem tûz ve 
vagy nem pely he sít ve, kon fek ci o nál va is, bele -
értve a „Ke lim”, „Schu mack”, „Ka ra ma nie” és
 hasonló kézi szö vé sû szõ nye get is

5703 Tû zött szõ nyeg és más tex til pad ló bo rí tó, kon fek -
ci o nál va is

5704 Szõ nyeg és más tex til pad ló bo rí tó ne mez bõl, nem
tûz ve vagy nem pely he sít ve, kon fek ci o nál va is

5705 Más szõ nyeg és más tex til pad ló bo rí tó, kon fek ci o -
nál va is

58. ÁRUCSOPORT

Kü lön le ges szö ve tek; boly hos szö ve tek; csip ke; kár -
pit; pa szo mány; hím zés

5802 Frot tír tö rül kö zõ- és ha son ló frot tír szö vet, az
5806 vtsz. alá tar to zó kes keny áru ki vé te lé vel;
 tûzött tex til szö vet, az 5703 vtsz. alá tar to zók ki vé -
te lé vel

5803 Géz szö vet, az 5806 vtsz. alá tar to zó kes keny áru
ki vé te lé vel

5805 Kézi szö vé sû fa li szõ nyeg, kár pit, mint pl. Go be lin,
Flan ders, Au bus son, Be a u va is és ha son ló faj ták és a
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tû var rás sal (pl. pont öl tés sel, ke reszt öl tés sel) elõ ál lí -
tott fa li szõ nyeg, kár pit, kon fek ci o nál va is

5806 Szö vött kes keny áru, az 5807 vtsz. alá tar to zó áruk
ki vé te lé vel; ve tü lék szál nél kül, lánc fo na lak ból
 ragasztással össze ál lí tott kes keny áru (sza lag után -
zat)

5807 Cím ke, jel vény és ha son ló cikk tex til anyag ból,
vég ben, sza lag ban, alak ra vagy mé ret re vág va, de
nem hí mez ve

5808 Zsi nór mé ter áru ban; dí szí tõ pa szo mány mé ter áru -
ban, nem hí mez ve, a kö tött vagy a hur kolt ki vé te -
lé vel; bojt, rojt, pom pon és ha son ló cik kek

5809 Fém szál ból és az 5605 vtsz. alá tar to zó fé me zett
fo nal ból szõtt, má sutt nem em lí tett olyan szö vet,
ame lyet ru há za ti cé lok ra, bú tor szö vet ként vagy
ha son ló cél ra hasz nál nak

5810 Hím zés mé ter áru ban, sza lag ban vagy min tá zott
da ra bok ban

59. ÁRUCSOPORT

Imp reg nált, be vont, be bo rí tott vagy ré te gelt szö ve -
tek; mû sza ki tex til áru

5901 Szö ve tek méz gá val vagy ke mé nyí tõ tar tal mú
anyag gal be von va, ame lye ket kül sõ könyv bo rí tó -
nak vagy ha son ló cé lok ra hasz nál nak; pausz -
vászon; elõ ké szí tett fes tõ vá szon; ka lap vá szon
(ka na vász) és ha son ló me re ví tett tex til szö vet
 kalapkészítéshez

5903 Tex til szö vet mû anyag gal imp reg nál va, be von va,
be bo rít va vagy la mi nál va, az 5902 vtsz. alá tar to zó 
szö ve tek ki vé te lé vel

5904 Li nó le um, ki szab va is; pad ló bo rí tó, amely tex til -
alap ra al kal ma zott be vo nat ból vagy bo rí tás ból áll,
ki szab va is

5905 Tex til fal bo rí tó
5906 Gu mi zott tex til szö vet, az 5902 vtsz. alá tar to zó

 kivételével
5907 Más mó don imp reg nált, be vont vagy be bo rí tott

tex til szö vet; fes tett ka na vász szín há zi stú dió-
(mû ter mi) dísz le tek, vagy ha son lók szá má ra

5908 Tex til alap anyag ból szõtt, fo nott vagy kö tött bél
lám pá hoz, tûz hely hez, ön gyúj tó hoz, gyer tyá hoz
vagy ha son ló hoz; fe hér iz zá sú gáz ha ris nya és
 annak elõ ál lí tá sá ra csõ sze rû en kö tött gáz ha ris nya -
szö vet, imp reg nál va is

5909 Tex til anyag ból ké szült töm lõ és ha son ló tex til csõ
(ön tö zés hez és ha son ló cél ra), bé lel ve is, más
anya gok ból ké szült sze re lék kel vagy tar to zék kal
is

5910 Szál lí tó sza lag vagy meg haj tó- vagy erõ át vi te li szíj 
tex til anyag ból, mû anyag gal imp reg nál va, be von -
va, be bo rít va vagy ré teg el ve vagy fém mel vagy
más anyag gal meg erõ sít ve is

5911 Az áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek 7. pont -
já ban meg ha tá ro zott tex til ter mék és tex til áru
 mûszaki cél ra

63. ÁRUCSOPORT
Más kész áru tex til anyag ból; kész le tek; hasz nált

ruha és egyéb hasz nált tex til áru; rongy

I. Áru al cso port
Más kész áru tex til anyag ból

6301 Ta ka ró és úti ta ka ró
6302 Ágy ne mû, asz tal ne mû, test ápo lá si és kony hai tex -

tí lia
6303 Füg göny (be le ért ve a dra pé ri át is), és bel sõ vá -

szon ro ló; ágy füg göny
6304 Más la kás tex tí lia, a 9404 vtsz. alá tar to zók ki vé te -

lé vel
6305 Zsák és zacs kó áruk cso ma go lá sá ra
6306 Pony va, vá szon te tõ és nap el len zõ; sá tor; csó nak -

vi tor la, szörf vi tor la, vagy szá raz föl di jár mû vek
 vitorlája; kem ping cikk

6307 Más kész áru, be le ért ve a sza bás min tát is

II. Áru al cso port
Kész le tek

6308 Szõ nyeg, fa li szõ nyeg, hím zett asz tal te rí tõ vagy
szal vé ta vagy ha son ló tex til ter mé kek ké szí té sé re
szol gá ló, szö vet bõl és fo nal ból álló kész let, tar to -
zé kok kal, kel lé kek kel is, a kis ke res ke del mi for ga -
lom ban szo ká sos ki sze re lés ben

66. ÁRUCSOPORT
Eser nyõ, nap er nyõ, sé ta pál ca, bot szék, sé ta bot,

 ostor, lo vag ló kor bács és ezek ré szei

6601 Eser nyõ és nap er nyõ (be le ért ve a bot er nyõt, ker ti
és ha son ló nap er nyõt is)

6603 A 6601 vagy a 6602 vtsz. alá tar to zó áruk ré szei,
tar to zé kai és dí szei

67. ÁRUCSOPORT
Ki ké szí tett toll és pe hely, va la mint ezek bõl ké szült

áruk; mû vi rá gok, va la mint em ber haj ból ké szült áruk

6702 Ma dár bõr és más ma dár test rész tol lal vagy pe -
hellyel, toll, toll rész, pe hely és ezek bõl ké szült áru 
(a 0505 vtsz. alá tar to zó ter mék, va la mint a meg -
mun kált toll szár és toll nyél ki vé te lé vel)

68. ÁRUCSOPORT
Kõ bõl, gipsz bõl, ce ment bõl, az beszt bõl, csil lám ból

és ha son ló anya gok ból ké szült áruk

6801 Kö ve zet koc ka (koc ka kõ), sze gély kõ és jár da bur -
ko ló kõ ter mé sze tes kõ bõl (a pala ki vé te lé vel)

6802 Meg mun kált szob rá sza ti vagy épü let kõ (a pala
 kivételével) és ezek bõl ké szült áru, a 6801 vtsz.
alá tar to zó áruk ki vé te lé vel; mo za ik koc ka és
 hasonló, ter mé sze tes kõ bõl (be le ért ve a pa lát is),
hát lap pal el lát va is; ter mé sze tes kõ por, -hul la dék
és -gra nu lá tum (be le ért ve a pa lát is) mes ter sé ge -
sen szí nez ve

6803 Meg mun kált pa la kõ és eb bõl vagy agg lo me rált
pa lá ból ké szült áru
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6808 Pa nel, táb la, bur ko ló lap, tömb és ha son ló ter mék
nö vé nyi rost ból, szal má ból vagy fa szi lánk ból,
-for gács ból, -re sze lék bõl, fû rész por ból vagy más
fa hul la dék ból, ce ment tel, gipsszel vagy más ás vá -
nyi kö tõ anyag gal agg lo me rál va (tö mö rít ve)

6809 Gipsz bõl ké szült áru vagy gipsz alap anya gú
 készítmény

6810 Ce ment bõl, be ton ból vagy mû kõ bõl ké szült áru,
meg erõ sít ve is

6811 Az beszt ce ment bõl, cel lu lóz rost ce ment bõl vagy
ha son ló anyag ból ké szült áru

6813 Dörzs anyag és eb bõl ké szült áru (pl. lap, te kercs,
sza lag, szel vény, ko rong, gyû rû, be tét), nem
 szerelve, fék hez, kap cso ló szer ke zet hez vagy
 hasonlóhoz, az beszt ala pú anyag ból, más ás vá nyi
vagy cel lu lóz ala pú anyag ból, tex til- vagy egyéb
anyag gal kom bi nál va is

6814 Meg mun kált csil lám és eb bõl ké szült áru, bele -
értve az agg lo me rált vagy re konst ru ált csil lá mot
is, pa pír-, kar ton- vagy más anyag alá té ten is

6815 Kõ bõl vagy más ás vá nyi anyag ból elõ ál lí tott,
 másutt nem em lí tett ter mék (be le ért ve a szén szá -
lat, a szén szál ból és tõ zeg bõl ké szült ter mé ket is)

69. ÁRUCSOPORT

Ke rá mi ai ter mé kek

I. Áru al cso port

Ko va sa vas fosszi lis por ból vagy más ha son ló szi lí ci u -
mos föld bõl ké szült ter mék és tûz ál ló áru

6901 Tég la, tömb, lap és más ke rá mia áru ko va sa vas
fosszi lis por ból (pl. ko va föld, tri po lit vagy di a to -
mit) vagy ha son ló szi lí ci u mos föld bõl

6902 Tûz ál ló tég la, tömb, lap és ha son ló tûz ál ló ke rá -
mia szer ke ze tû ter mék, a ko va sa vas fosszi lis por -
ból vagy ha son ló szi lí ci u mos föld bõl ké szült ki vé -
te lé vel

6903 Más tûz ál ló ke rá mia ter mék (pl. re tor ta, olvasz -
tótégely, kar man tyú, fú vó ka, du gasz, áll vány, vá -
lasz tó edény, csõ, csõ ve ze ték, tok, hü vely és rúd),
a ko va sa vas fosszi lis por ból vagy ha son ló szi lí ci u -
mos föld bõl ké szült ki vé te lé vel

II. Áru al cso port

Más ke rá mi ai áru

6904 Ke rá mia épü let tég la, pa do zat tömb, alá tá masz tó
vagy bur ko ló lap és ha son ló

6905 Te tõ cse rép, ké mény fej, ké mény tol dat, ké mény bé -
lés, épí té sze ti dísz és más szer ke ze ti ke rá mia áru

6906 Ke rá mia csõ, -ve ze ték, esõ csa tor na és csõ sze rel -
vény

6907 Má zat lan ke rá mia út- és pad ló bur ko ló lap, kály ha- 
és fal bur ko ló csem pe; má zat lan ke rá mia mo za ik,
koc ka kõ és ha son ló áru, alá té ten is

6908 Má zas ke rá mia út- és pad ló bur ko ló lap, kály ha-
vagy fal bur ko ló csem pe; má zas ke rá mia mo za ik,
koc ka kõ és ha son ló áru, alá té ten is

6910 Mo so ga tó, mos dó kagy ló, mos dó kagy ló-lá ba zat,
für dõ kád, bidé, WC-kagy ló, WC-víz tar tály, pi -
szo ár és ha son ló egész ség ügyi áru ke rá mi á ból

6911 Asz ta li, kony hai, más ház tar tá si hi gi é ni ai és tisz -
tál ko dá si áru, por ce lán ból vagy kí nai por ce lán ból

6912 Asz ta li, kony hai, más ház tar tá si és tisz tál ko dá si
áru ke rá mi á ból, a por ce lán vagy kí nai por ce lán
 kivételével

6913 Szob rocs ka és más dísz tárgy ke rá mi á ból
6914 Más ke rá mia áru

70. ÁRUCSOPORT
Üveg és üveg áruk

7001 Üveg cse rép és más üveg hul la dék; üveg tömb
7002 Üveg go lyó (a 7018 vtsz. alá tar to zó mik ro gömb

ki vé te lé vel), üveg rúd, üveg pál ca vagy üveg csõ
nem meg mun kál va

7003 Ön tött üveg és hen ge relt üveg táb lá ban vagy pro fil 
alak ban, el nye lõ, vissza ve rõ vagy fény vissza ve rõ -
dést gát ló ré teg gel is, de más képp nem meg mun -
kál va

7004 Hú zott üveg és fú vott üveg táb lá ban, el nye lõ,
vissza ve rõ vagy fény vissza ve rõ dést gát ló ré teg gel 
is, de más képp nem meg mun kál va

7005 Úsz ta tott (flo at) üveg és fe lü le tén csi szolt vagy
 fényezett üveg táb lá ban, el nye lõ, vissza ve rõ vagy
fény vissza ve rõ dést gát ló ré teg gel is, de más képp
nem meg mun kál va

7006 A 7003, 7004 vagy a 7005 vtsz. alá tar to zó üve gek
haj lít va, meg mun kált szél lel, metsz ve, fúr va, zo -
mán coz va vagy más képp meg mun kál va, de nem
ke ret ben vagy más anyag gal nem össze sze rel ve

7007 Biz ton sá gi üveg, szi lár dí tott (edzett) vagy ré te gelt
üveg bõl

7008 Több ré te gû szi ge te lõ üveg
7009 Üveg tü kör, be le ért ve a vissza pil lan tó tük röt is,

 keretezve is
7010 Üveg bal lon (fo na tos is), üveg pa lack, flas ka, kon -

zerv üveg, üveg edény, fi o la, am pul la és más üveg -
tar tály áru szál lí tá sá ra vagy cso ma go lá sá ra; be fõ -
zõ üveg; du gasz, fedõ és más le zá ró üveg bõl

7011 Üveg bu ra (be le ért ve a bal lont és csö vet is) nyi tot -
tan és üveg ré szei, fel sze re lés nél kül, iz zó lám pa,
ka tód su gár csõ vagy ha son lók gyár tá sá hoz

7012 Üveg bu ra (be le ért ve a bal lont és csö vet is) nyi tot -
tan és üveg ré szei, fel sze re lés nél kül, iz zó lám pa,
ka tód su gár csõ vagy ha son lók gyár tá sá hoz

7013 Asz ta li, kony hai, tisz tál ko dá si, iro dai, la kás dí szí -
té si vagy ha son ló cél ra szol gá ló üveg áru (a 7010
vagy a 7018 vtsz. alá tar to zók ki vé te lé vel)

7014 Üveg áru jel zõ be ren de zés hez és op ti kai elem
üveg bõl (a 7015 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel),
 optikailag nem meg mun kál va

7015 Óra üveg és ha son ló üveg, lá tás ja ví tó vagy nem
 látásjavító szem üveg len cse, haj lít va, ível ve,
 homorítva vagy ha son ló mó don, de op ti ka i lag
nem meg mun kál va; ilyen üveg gyár tá sá hoz ho mo -
rú üveg gömb és gömb rész
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7016 Épí tés nél hasz nált út bur ko ló kõ, lap, tég la, koc ka,
bo rí tó lap és más üveg áru ön tött vagy saj tolt üveg -
bõl, drót be tét tel is; üveg koc ka és más apró üveg,
alá té ten is, mo za ik ké szí té sé re vagy ha son ló dí szí -
té si cél ra; ólom ke re tes ab lak üveg és ha son ló; sok -
cel lás (mul ti cel lu lá ris) vagy hab üveg, tömb,
 panel, lap, kagy ló vagy ha son ló for má ban

73. ÁRUCSOPORT

Vas- és acél áruk

7307 Csõ sze rel vény vas ból vagy acél ból (pl. csatla -
kozó, kar man tyú, kö nyök da rab, csõ tol dat)

7308 Szer ke zet (a 9406 vtsz. alá tar to zó elõ re gyár tott
épü le tek ki vé te lé vel) és ré szei (pl. híd és híd rész,
zsi lip ka pu, to rony, rács szer ke ze tû osz lop, tetõ, te -
tõ szer ke zet, ajtó és ab lak és ezek ke re te, va la mint
aj tó kü szöb, zsa lu zat, kor lát, pil lér és osz lop) vas -
ból vagy acél ból; szer ke zet ben való fel hasz ná lás ra 
elõ ké szí tett le mez, rúd, szög vas, idom vas, szel -
vény, csõ és ha son ló ter mék vas ból vagy acél ból

7309 Tar tály, cisz ter na, tá ro ló kád és ha son ló tá ro ló -
edény, bár mi lyen anyag (a sû rí tett vagy fo lyé kony
gáz ki vé te lé vel) tá ro lá sá ra, vas ból vagy acél ból,
több mint 300 li ter ûr tar ta lom mal, bé lel ve vagy
hõ szi ge tel ve is, me cha ni kai vagy hõ tech ni kai
 berendezés nél kül

7310 Tar tály, hor dó, dob, kon zerv do boz, do boz és
 hasonló edény, bár mi lyen anyag (a sû rí tett vagy
fo lyé kony gáz ki vé te lé vel) tá ro lá sá ra, vas ból vagy 
acél ból, leg fel jebb 300 li ter ûr tar ta lom mal, bé lel -
ve vagy hõ szi ge tel ve is, me cha ni kai vagy hõ tech -
ni kai be ren de zés nél kül

7311 Tar tály vas ból vagy acél ból, sû rí tett vagy fo lyé -
kony gáz tá ro lá sá ra

7312 So dort hu zal, kö tél, ká bel, fo nott sza lag, he ve der
és ha son ló vas ból vagy acél ból, az elekt ro mos szi -
ge te lé sû ki vé te lé vel

7313 Szö ges drót vas ból vagy acél ból; csa vart sza lag
vagy egy ágú la pos hu zal, tüs kéz ve is, va la mint
 lazán so dort ket tõs hu zal ke rí tés ké szí té sé re,
mind ezek vas ból vagy acél ból

7314 Drót szö vet (vég te len sza lag ban is) rács, sod rony -
fo nat és ke rí tés fo nat vas- vagy acél hu zal ból; rács
nyúj tott és ha sí tott vas- vagy acél le mez bõl

7315 Lánc és ré szei, vas ból vagy acél ból
7316 Ha jó hor gony, más hor gony és ezek ré szei, vas ból

vagy acél ból
7317 Szög, szé les fejû, rö vid szög, rajz szög, re cé zett

szög, ács ka pocs és ha son ló áru (a 8305 vtsz. alá
tar to zó ki vé te lé vel) vas ból vagy acél ból, más fém -
fej jel is, a réz fe jû szög ki vé te lé vel

7318 Csa var, fe jes csa var, csa var anya, áll vány csa var,
csa va ros kam pó, sze gecs, sas szeg, ha sí tott szá rú
szög, csa var alá tét (ru gós alá tét is) és ha son ló áru,
mind ezek vas ból vagy acél ból

7319 Var ró tû, kö tõ tû, szíj var ró tû, hor go ló tû, hím zõ tû és 
ha son ló tû kézi hasz ná lat ra, vas ból vagy acél ból;

biz to sí tó tû és má sutt nem em lí tett más tû vas ból
vagy acél ból

7320 Rugó és ru gó lap vas ból vagy acél ból
7321 Kály ha (ki se gí tõ ka zán nal köz pon ti fû tés cél já ra

is), kony hai tûz hely, tûz ros tély, fõ zõ lap, nyárs -
sütõ, pa rázs tar tó, gáz gyû rû, tá nyér me le gí tõ és
ház tar tás ban hasz ná la tos, nem elekt ro mos mû kö -
dé sû ha son ló ké szü lék, va la mint ezek ré szei, vas -
ból vagy acél ból

7322 Fû tõ test köz pon ti fû tés hez, nem elekt ro mos fû tés -
sel és ré szei vas ból vagy acél ból; lég he ví tõ és
 meleglevegõ-elosztó (be le ért ve a friss vagy
kondi cionált le ve gõ el osz tót is) nem elekt ro mos
fû tés sel, mo tor haj tá sú ven ti lá tor ral vagy lég fú vó -
val is,  valamint ezek ré szei vas ból vagy acél ból

7323 Asz ta li, kony hai vagy más ház tar tá si áru, va la mint 
ezek ré szei vas ból vagy acél ból; vas- vagy acél -
gya pot; edény sú ro ló pár na, kesz tyû és ha son ló
 súrolásra, csi szo lás ra, vas ból vagy acél ból

7324 Hi gi é ni ai és tisz tál ko dá si áru és ré szei vas ból vagy 
acél ból

7325 Más ön tött áru vas ból vagy acél ból
7326 Más cikk vas ból vagy acél ból

74. ÁRUCSOPORT

Réz és eb bõl ké szült áruk

7408 Réz hu zal
7409 Réz lap, -le mez és -sza lag, ha vas tag sá ga meg -

haladja a 0,15 mm-t
7410 Réz fó lia (pa pír, kar ton, mû anyag vagy ha son ló

alá té ten, nyom tat va is) ha vas tag sá ga (az alá té tet
nem szá mít va) leg fel jebb 0,15 mm

7411 Réz csõ
7412 Csõ sze rel vény (pl. csat la ko zó, kar man tyú, kö -

nyök da rab, csõ tol dat) réz bõl
7413 So dort hu zal, ká bel, fo nott sza lag és ha son ló réz -

bõl, az elekt ro mos szi ge te lé sû ki vé te lé vel
7414 So dort hu zal, ká bel, fo nott sza lag és ha son ló réz -

bõl, az elekt ro mos szi ge te lé sû ki vé te lé vel
7415 Szög, szé les fejû, rö vid szög, rajz szög, ács ka pocs

(a 8305 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel) és ha son ló
cikk réz bõl vagy vas ból vagy acél ból, de réz fej jel;
csa var, fe jes csa var, csa var anya, csa va ros kam pó,
sze gecs, sas szeg, ha sí tott szá rú szög, csa var alá tét
(ru gós alá tét is) és ha son ló cikk réz bõl

7416 Szög, szé les fejû, rö vid szög, rajz szög, ács ka pocs
(a 8305 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel) és ha son ló
cikk réz bõl vagy vas ból vagy acél ból, de réz fej jel;
csa var, fe jes csa var, csa var anya, csa va ros kam pó,
sze gecs, sas szeg, ha sí tott szá rú szög, csa var alá tét
(ru gós alá tét is) és ha son ló cikk réz bõl

7417 Szög, szé les fejû, rö vid szög, rajz szög, ács ka pocs
(a 8305 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel) és ha son ló
cikk réz bõl vagy vas ból vagy acél ból, de réz fej jel;
csa var, fe jes csa var, csa var anya, csa va ros kam pó,
sze gecs, sas szeg, ha sí tott szá rú szög, csa var alá tét
(ru gós alá tét is) és ha son ló cikk réz bõl
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7418 Asz ta li, kony hai vagy más ház tar tá si cikk, va la -
mint ezek ré szei réz bõl; edény sú ro ló pár na, kesz -
tyû és ha son ló sú ro lás ra vagy csi szo lás ra, réz bõl;
hi gi é ni ai és tisz tál ko dá si áru és ré szei réz bõl

7419 Más réz gyárt má nyok

75. ÁRUCSOPORT
Nik kel és eb bõl ké szült áruk

7505 Nik kel rúd, -pro fil és -hu zal
7506 Nik kel lap, -le mez, -sza lag és -fó lia
7507 Nik kel csõ és csõ sze rel vény (pl. csat la ko zó, kar -

man tyú, kö nyök da rab, csõ tol dat)

76. ÁRUCSOPORT
Alu mí ni um és eb bõl ké szült áruk

7604 Alu mí ni um rúd és -pro fil
7605 Alu mí ni um hu zal
7606 Alu mí ni um lap, -le mez és -sza lag, ha vas tag sá ga

meg ha lad ja a 0,2 mm-t
7607 Alu mí ni um fó lia (pa pír, kar ton, mû anyag vagy

 hasonló alá té ten vagy nyom tat va is), ha vas tag sá -
ga (az alá té tet nem szá mít va) leg fel jebb 0,2 mm

7608 Alu mí ni um csõ
7609 Alu mí ni um csõ sze rel vény (pl. csat la ko zó kar man -

tyú, kö nyök da rab, csõ tol dat)
7610 Alu mí ni um szer ke zet (a 9406 vtsz. alá tar to zó elõ -

re gyár tott épü let ki vé te lé vel) és ré szei (pl. híd és
híd rész, to rony, rács szer ke ze tû osz lop, tetõ, te tõ -
szer ke zet, ajtó és ab lak és ezek ke re te, va la mint
 ajtóküszöb, kor lát, pil lér és osz lop); szer ke zet ben
való fel hasz ná lás ra elõ ké szí tett le mez, rúd, pro fil,
csõ és ha son ló ter mék alu mí ni um ból

7611 Alu mí ni um tar tály, -cisz ter na, tá ro ló kád és ha son -
ló tá ro ló edény bár mi lyen anyag (a sû rí tett vagy
 folyékony gáz ki vé te lé vel) tá ro lá sá ra, több mint
300 li ter ûr tar ta lom mal, bé lel ve vagy hõ szi ge tel ve 
is, de me cha ni kai vagy hõ tech ni kai be ren de zé sek
nél kül

7612 Alu mí ni um hor dó, -dob, -kan na, -do boz és ha son ló 
edény (a me rev vagy össze nyom ha tó csõ ala kú
tar tály is) bár mi lyen anyag (a sû rí tett vagy fo lyé -
kony gáz ki vé te lé vel) tá ro lá sá ra, leg fel jebb 300 li -
ter ûr tar ta lom mal, bé lel ve vagy hõ szi ge tel ve is,
me cha ni kai vagy hõ tech ni kai be ren de zé sek nél kül

7613 Alu mí ni um tar tály sû rí tett vagy fo lyé kony gáz
 tárolására

7614 So dort hu zal, ká bel, fo nott sza lag és ha son ló alu -
mí ni um ból, az elekt ro mos szi ge te lé sû ki vé te lé vel

7615 Asz ta li, kony hai vagy más ház tar tá si cikk, va la -
mint ezek ré szei alu mí ni um ból; edény sú ro ló pár -
na, kesz tyû és ha son ló sú ro lás ra és csi szo lás ra,
alu mí ni um ból; hi gi é ni ai és tisz tál ko dá si áru és
 részei alu mí ni um ból

7616 Más alu mí ni um gyárt mány

78. ÁRUCSOPORT
Ólom és eb bõl ké szült áruk

7803 Ólom hul la dék és -tör me lék

7804 Ólom lap, -le mez, -sza lag és -fó lia; ólom por és
 -pehely

7805 Ólom lap, -le mez, -sza lag és -fó lia; ólom por és
 -pehely

7806 Más ólom áru

79. ÁRUCSOPORT

Cink és eb bõl ké szült áruk

7904 Cink rúd, -pro fil és -hu zal
7905 Cink lap, -le mez, -sza lag és -fó lia
7906 Cink lap, -le mez, -sza lag és -fó lia
7907 Más cink áru

80. ÁRUCSOPORT

Ón és eb bõl ké szült áruk

8003 Ón rúd, -pro fil és -hu zal
8004 Ón lap, -le mez és -sza lag több mint 0,2 mm vas tag -

sá gú
8005 Ón fó lia (pa pír, kar ton, mû anyag vagy ha son ló alá -

té ten, nyom tat va is) ha vas tag sá ga (az alá té tet nem 
szá mít va) leg fel jebb 0,2 mm; ón por és -pe hely

8006 Ón csõ és csõ sze rel vény (pl. csat la ko zó, kar man -
tyú, kö nyök da rab, csõ tol dat)

8007 Más áru ón ból

81. ÁRUCSOPORT

Más nem ne mes fém; cer met; és ezek bõl ké szült áruk

8101 Volf rám (tungs ten) és eb bõl ké szült áru, be le ért ve
a hul la dé kot és tör me lé ket is

8102 Mo lib dén és eb bõl ké szült áru, be le ért ve a hul la -
dé kot és tör me lé ket is

8103 Tan tál és eb bõl ké szült áru, be le ért ve a hul la dé kot
és tör me lé ket is

8104 Mag né zi um és eb bõl ké szült áru, be le ért ve a hul -
la dé kot és tör me lé ket is

8105 Ko balt szul fid-fém ke ve rék és a ko balt-elõ ál lí tás
más köz be esõ ter mé ke; ko balt és eb bõl ké szült
áru, be le ért ve a hul la dé kot és tör me lé ket is

8106 Biz mut és eb bõl ké szült áru, be le ért ve a hul la dé -
kot és tör me lé ket is

8107 Kad mi um és eb bõl ké szült áru, be le ért ve a hul la -
dé kot és tör me lé ket is

8108 Ti tán és eb bõl ké szült áru, be le ért ve a hul la dé kot
és tör me lé ket is

8109 Cir kó ni um és eb bõl ké szült áru, be le ért ve a hul la -
dé kot és tör me lé ket is

8110 An ti mon és eb bõl ké szült áru, be le ért ve a hul la dé -
kot és tör me lé ket is

8111 Man gán és eb bõl ké szült áru, be le ért ve a hul la dé -
kot és tör me lé ket is

8112 Be ril li um, króm, ger má ni um, va ná di um, gal li um,
haf ni um, in di um, ni ó bi um (ko lum bi um), ré ni um
és tal li um, va la mint ezek bõl ké szült áru, be le ért ve
ezek hul la dé kát és tör me lé két is

8113 Cer met és eb bõl ké szült áru, be le ért ve a hul la dé -
kot és tör me lé ket is
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82. ÁRUCSOPORT

Szer szá mok, kés mû ves áruk, evõ esz kö zök nem ne -
mes fém bõl; mind ezek ré szei nem ne mes fém bõl

8201 Ké zi szer szá mok: ásó, la pát, csá kány ka pa, csá -
kány, kapa, vil la és ge reb lye; fej sze, hor gas ka cso -
zó kés és ha son ló vá gó szer szám; min den fé le ker -
tész ol ló, fa nye sõ olló; ka sza, sar ló, szé na vá gó
kés, sö vény nyí ró olló, rönk ha sí tó ék és más me zõ -
gaz da sá gi, ker té sze ti vagy er dõ gaz da sá gi ké zi -
szer szám

8202 Ké zi fû rész; bár mi lyen fû rész hez fû rész lap (be le -
ért ve a ha sí tó, ho rony vá gó vagy fo ga zat lan fû rész -
la pot is)

8203 Re sze lõ, rás poly, fogó (be le ért ve a csí põ fo gót is),
ha ra pó fo gó, csi pesz, fém vá gó olló, csõ vá gó, csap -
szeg vá gó, lyu kasz tó szer szám és ha son ló ké zi szer -
szám

8204 Kézi csa var kulcs és vil lás kulcs (be le ért ve a for ga -
tó nyo ma ték-mé rõ csa var kul csot is a du gó csa var -
kulcs ki vé te lé vel); cse rél he tõ csõ kulcs, fo gó val is

8205 Más hol nem em lí tett ké zi szer szám (be le ért ve a
gyé mánt he gyû üveg vá gót is); for rasz tó lám pa;
satu, be fo gó po fa és ha son ló, a szer szám gép tar to -
zék és -al kat rész ki vé te lé vel; üllõ; hor doz ha tó
 kovácstûzhely; áll vány ra sze relt, kézi vagy láb -
meg haj tás sal mû kö dõ kö szö rû kõ

8206 A 8202–8205 vtsz.-ok kö zül két vagy több vtsz.
alá tar to zó szer szá mok a kis ke res ke de lem ben szo -
ká sos ki sze relt kész let ben

8208 Kés és vá gó pen ge gép hez vagy me cha ni kus
 készülékhez

8209 Lap ka, pál ca, csúcs és ha son ló nem sze relt szer -
szám rész cer met bõl

8210 Kézi mû köd te té sû me cha ni kus ké szü lék, étel vagy 
ital ké szí té sé hez, tá la lá sá hoz vagy meg fe le lõ ál la -
pot ban való tar tá sá hoz, leg fel jebb 10 kg tö meg ben

8211 Kés sima vagy fo ga zott pen gé vel (be le ért ve a ker -
tész kést is), a 8208 vtsz. alá tar to zó kés ki vé te lé -
vel, és ezek vá gó pen géi

8213 Olló, sza bó ol ló és ha son ló olló, va la mint ezek
pen géi

8214 Más hol nem em lí tett kés mû ves áru (pl. haj nyí ró
gép, mé szá ros bárd vagy kony hai bárd, ap rí tó- és
da ra bo ló kés, pa pír vá gó kés); ma ni kûr- vagy pe di -
kûr kész let és fel sze re lés (kö röm re sze lõ is)

8215 Ka nál, vil la, me rõ ka nál, szû rõ ka nál, tor ta la pát,
hal kés, vaj kés, cu kor fo gó és ha son ló kony hai
vagy asz ta li esz köz

83. ÁRUCSOPORT

Má sutt nem em lí tett kü lön fé le áruk nem ne mes fém -
bõl

8301 La kat és zár (kul csos, kom bi ná ci ós vagy elekt ro -
mos mû kö dé sû) nem ne mes fém bõl; más kul csos,
il let ve kom bi ná ci ós mû kö dé sû zá ró szer ke zet vagy 
ke re tes zá ró szer ke zet, nem ne mes fém bõl; mind -
ezek hez kulcs, nem ne mes fém bõl

8302 Va sa lás, ve ret, sze rel vény és ha son ló áru bú tor,
ajtó, lép csõ, ab lak, re dõny, ka rosszé ria, nyer ges -
áru, bõ rönd, láda, do boz vagy ha son ló áru va sa lá -
sá hoz, nem ne mes fém bõl; fali ru ha akasz tó, ka lap -
ho rog és -tar tó, fa li kar és ha son ló rög zít he tõ cikk
nem ne mes fém bõl; bú tor gör gõ nem ne mes fém
sze rel vénnyel; au to ma ti kus aj tó csu kó nem ne mes -
fém bõl

8303 Pán cél bur ko la tú vagy pán cél lal meg erõ sí tett szek -
rény (széf), pán cél szek rény és pán cé lo zott ajtó,
va la mint re kesz pán cél szo bá hoz, pénz- vagy
 okirattartó láda, do boz és ha son ló, nem ne mes -
fém bõl

8304 Irat gyûj tõ do boz, kar to ték do boz, pa pír tar tó tál ca,
pa pír tar tó ko sár, toll tar tó, iro dai bé lyeg zõ tar tó és
ha son ló iro dai vagy író asz ta li fel sze re lés nem
 nemesfémbõl, a 9403 vtsz. alá tar to zó iro dai bú tor
ki vé te lé vel

8305 Cse rél he tõ la pos dosszié vagy irat gyûj tõ sze rel -
vény, le vél ka pocs, gem ka pocs, jel zõ cím ke és
 ehhez ha son ló iro dai esz köz nem ne mes fém bõl;
fû zõ ka pocs (pl. iro dai, kár pi to zá si, cso ma go lá si
cél ra) nem ne mes fém bõl

8306 Ha rang, csen gõ, gong és ha son ló nem elekt ro mos
jel zõ esz köz nem ne mes fém bõl; kis szo bor és más
dísz tárgy nem ne mes fém bõl; fény kép-, kép- vagy
ha son ló ke ret nem ne mes fém bõl; tü kör nem ne -
mes fém bõl

8307 Haj lé kony csõ, sze rel vénnyel is, nem ne mes fém -
bõl

8308 Zá ró szer ke zet, ke re tes zá ró szer ke zet, csat, csat ka -
pocs, ho rog ka pocs, ka ri ka, fû zõ ka ri ka és ha son ló
ru há zat hoz, láb be li hez, pony vá hoz, ké zi tás ká hoz,
uta zá si cikk hez vagy más kész áru hoz, nem ne mes -
fém bõl; csõ sze gecs vagy ha sí tott szá rú sze gecs
nem ne mes fém bõl; gyöngy és flit ter nem ne mes -
fém bõl

8309 Dugó, ku pak és fedõ (be le ért ve a ko ro na-, csa var-
és ki ön tõ du gót is), pa lack fe dél vagy ku pak, csa -
var me ne tes hor dó du gó, hor dó du gó vé dõ, pe csét és 
más cso ma go lá si tar to zék, nem ne mes fém bõl

8310 Jel zõ táb la, név táb la, cím táb la és ha son ló táb la,
szám, betû és más jel nem ne mes fém bõl, a
9405 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel

84. ÁRUCSOPORT

Atom re ak to rok, ka zá nok, gé pek és me cha ni kus
 berendezések; ezek al kat ré szei

8402 Víz gõzt vagy más gõzt fej lesz tõ ka zán (az ala -
csony nyo má sú gõz elõ ál lí tá sá ra is al kal mas, köz -
pon ti fû tés cél já ra szol gá ló for ró víz-ka zán ki vé te -
lé vel); túl he ví tõ víz ka zán

8404 Se géd be ren de zés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tar -
tozó ka zán hoz (pl. táp víz-elõ me le gí tõ, túl he ví tõ,
ko rom el tá vo lí tó, gáz vissza nye rõ); gõz csepp fo -
lyó sí tó víz gõzt vagy más gõzt fej lesz tõ ener gia -
egy ség hez
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8405 Gáz fej lesz tõ vagy víz gáz fej lesz tõ ge ne rá tor tisz -
títóberendezéssel is; ace ti lén gáz-fej lesz tõ és
 hasonló vi zes el já rá sú gáz fej lesz tõ ge ne rá tor, tisz -
tí tó be ren de zés sel is

8414 Lég- vagy vá ku um szi vattyú, lég- vagy más gáz -
komp resszor és ven ti lá tor; el szí vó- vagy vissza -
vezetõ kür tõ be épí tett ven ti lá tor ral, szû rõ vel is

8415 Lég kon di ci o ná ló be ren de zés mo tor meg haj tá sú
ven ti lá tor ral, va la mint hõ mér sék let- és ned ves ség -
sza bá lyo zó szer ke zet tel, be le ért ve az olyan be ren -
de zést is, amely ben a ned ves ség kü lön nem sza bá -
lyoz ha tó

8418 Hû tõ gép, fa gyasz tó gép és más hû tõ- vagy fa -
gyasz tó ké szü lék, elekt ro mos vagy más mû kö dé sû
is; hõ szi vattyú a 8415 vtsz. alá tar to zó légkondi -
cionáló be ren de zés ki vé te lé vel

8440 Könyv kö tõ gép, be le ért ve a könyv fû zõ gé pet is
8443 Nyom da ipa ri gép, amely nyo mó la pok, nyo mó -

hen ge rek és más, a 8442 vtsz. alá tar to zó nyomó -
alkatrészek se gít sé gé vel mû kö dik; más nyom -
tatók, má so ló gé pek és fax gé pek, kom bi nál va is;
ezek al kat ré szei és tar to zé kai

8470 Szá mo ló gép és szá mo ló funk ci ó val el lá tott zseb -
mé re tû adat rög zí tõ, elõ hí vó és meg je le ní tõ gép;
köny ve lõ gép, pos tai bér men te sí tõ gép, jegy ki adó
gép és ha son ló gép szá mo ló szer ke zet tel; pénz tár -
gép

8471 Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép és egy sé gei;
mág ne ses vagy op ti kai le ol va só, adat át író gép a
kó dolt adat adat hor do zó ra tör té nõ át írá sá ra és
más hol nem em lí tett gép ilyen ada tok fel dol go zá -
sá hoz

8472 Más iro dai gép (pl. sten cil- vagy más sok szo ro sí -
tó gép, cím író gép, au to ma ta bank jegy ki adó gép,
ér me vá lo ga tó, ér me szám lá ló vagy érmecsoma -
goló gép, ce ru za he gye zõ, lyu kasz tó- vagy fû zõ -
gép, irat meg sem mi sí tõ gép)

8473 A 8469–8472 vtsz. alá tar to zó gép hez ki zá ró lag
vagy el sõ sor ban hasz nált al kat rész és tar to zék
(a gép tá ro lá sá ra, szál lí tá sá ra szol gá ló tok és
 hasonló ki vé te lé vel)

85. ÁRUCSOPORT

Elekt ro mos gé pek és elekt ro mos fel sze re lé sek és
ezek al kat ré szei; hang fel ve võ és -vissza adó, te le ví zi ós
kép- és hang fel ve võ és -vissza adó ké szü lé kek és ezek
 alkatrészei és tar to zé kai

8501 Elekt ro mo tor és elekt ro mos ge ne rá tor [az áram fej -
lesz tõ egy ség (agg re gát) ki vé te lé vel]

8502 Elekt ro mos áram fej lesz tõ egy ség (agg re gát) és
for gó áram át ala kí tó

8503 Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8501 vagy 8502 vtsz.
alá tar to zó gé pek al kat ré szei

8504 Elekt ro mos transz for má tor, sta ti kus áram át ala kí tó 
(pl. egyen irá nyí tó) és in duk tor

8506 Pri mer elem és pri mer te lep (gal ván elem)

8507 Elekt ro mos ak ku mu lá to rok, be le ért ve ezek akár
tég la lap (be le ért ve a négy zet) ala kú el vá lasz tó le -
me ze it is

8509 Elekt ro me cha ni kus ház tar tá si ké szü lé kek be épí -
tett elekt ro mo tor ral, a 8508 vtsz. alá tar to zó por -
szí vók ki vé te lé vel

8512 Elekt ro mos vi lá gí tó- vagy jel zõ ké szü lék (a
8539 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel), ab lak tör lõ,
 jegesedésgátló és pá ra men te sí tõ ké szü lék ke rék -
pár hoz vagy gép jár mû höz

8513 Hor doz ha tó elekt ro mos lám pa sa ját (pl. szá raz ele -
mes, ak ku mu lá to ros, elekt ro mág ne ses) ener gia -
for rás sal, a 8512 vtsz. alá tar to zó vi lá gí tó ké szü lék
ki vé te lé vel

8516 Elekt ro mos át fo lyá sos vagy tá ro lós víz me le gí tõ és 
me rü lõ for ra ló; he lyi sé gek fû té sé re szol gá ló, elekt -
ro mos lég- és ta laj me le gí tõ ké szü lék; elekt ro ter -
mi kus fod rá sza ti ké szü lék (pl. haj szá rí tó, sü tõ vas,
sü tõ vas-me le gí tõ) és kéz szá rí tó ké szü lék; vil lany -
va sa ló; más elekt ro ter mi kus ház tar tá si ké szü lék;
elekt ro mos fû tõ el len ál lás a 8545 vtsz. alá tar to zó
ki vé te lé vel

8517 Táv be szé lõ-ké szü lé kek, be le ért ve a mo bil te le fon-
há ló za tok hoz vagy más ve ze ték nél kü li há ló za tok -
hoz való ké szü lé ke ket; hang, ké pek vagy más ada -
tok to váb bí tá sá ra vagy vé te lé re szol gá ló más
 készülékek, be le ért ve a ve ze té kes vagy ve ze ték
nél kü li há ló za tok (he lyi- vagy nagy ki ter je dé sû
há ló zat) táv köz lé si be ren de zé se it a 8443, 8525,
8527 vagy 8528 vtsz. alá tar to zó, to váb bí tás ra
vagy vé tel re szol gá ló ké szü lé kek ki vé te lé vel

8518 Mik ro fon és tar tó szer ke ze te; hang szó ró, do boz ba
sze rel ve is; fej hall ga tó és fül hall ga tó, mik ro fon nal 
össze épít ve is, va la mint egy mik ro fon ból és egy
vagy több hang szó ró ból álló egy ség; hang frek -
ven ci ás elekt ro mos erõ sí tõ; elekt ro mos hangerõ -
sítõ egy ség

8519 Hang fel ve võ- vagy hang le ját szó ké szü lék
8520 Hang fel ve võ- vagy hang le ját szó ké szü lék
8521 Vi deo fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lék, video -

tunerrel egy be épít ve is
8522 Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8519–8521 vtsz. alá

tar to zó ké szü lé kek al kat ré sze és tar to zé ka
8523 Le me zek, sza la gok, szi lárd, ál lan dó nem fe lej tõ

tá ro ló esz kö zök, „in tel li gens kár tyák” és más adat -
hor do zók hang vagy más jel rög zí té sé re, rög zí tett
is, be le ért ve a mat ri cát és a mes ter le mezt le me zek
gyár tá sá hoz, a 37. Áru cso port ba tar to zó ter mé kek
ki vé te lé vel

8524 Le me zek, sza la gok, szi lárd, ál lan dó nem fe lej tõ
tá ro ló esz kö zök, „in tel li gens kár tyák” és más adat -
hor do zók hang vagy más jel rög zí té sé re, rög zí tett
is, be le ért ve a mat ri cát és a mes ter le mezt le me zek
gyár tá sá hoz, a 37. Áru cso port ba tar to zó ter mé kek
ki vé te lé vel

8525 Rá dió- vagy te le ví zió mû sor-adó ké szü lék, -ve võ -
ké szü lék kel vagy hang fel ve võ vagy -le ját szó
 készülékkel egy be épít ve is; te le ví zi ós ka me rák
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(fel ve võk), di gi tá lis fény ké pe zõ gé pek és video -
kamera-felvevõk

8527 Rá dió mû sor-ve võ ké szü lék, hang fel ve võ vagy
 -lejátszó ké szü lék kel vagy órá val kom bi nál va is,
kö zös ház ban

8528 Mo ni to rok és ki ve tí tõk, be épí tett televízióvevõ-
 készülék nél kül; te le ví zi ós adás vé te lé re al kal mas
ké szü lék, rá dió mû sor-ve võ ké szü lé ket vagy hang-
vagy kép fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lé ket ma gá -
ban fog la ló is

8529 Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8525–8528 vtsz. alá
tar to zó ké szü lé kek al kat ré szei

8531 Elekt ro mo san mû kö dõ, akusz ti kus vagy vi zu á lis
jel zõ be ren de zés (pl. csen gõ, szi ré na, jel zõ táb la,
be tö rést vagy tü zet jel zõ ri asz tó ké szü lék) a 8512
vagy a 8530 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel

8532 Fix (nem ál lít ha tó), vál toz tat ha tó vagy be ál lít ha tó
elekt ro mos kon den zá tor

8534 Nyom ta tott áram kör
8536 Leg fel jebb 1000 V fe szült sé gû elekt ro mos áram -

kör össze kap cso lá sá ra vagy vé del mé re vagy elekt -
ro mos áram kör be vagy azon be lü li össze kap cso -
lás ra szol gá ló elekt ro mos ké szü lék (pél dá ul kap -
cso lók, re lék, ol va dó biz to sí té kok, túl fe szült ség-
csök ken tõk, du ga szok, fog la la tok, lám pa fog la la -
tok és más csat la ko zók, csat la ko zó do bo zok); op ti -
kai szá lak hoz, op ti kai szál ból álló nya lá bok hoz
vagy ká be lek hez való csat la ko zók

8537 Kap cso ló táb la, -pa nel, -tar tó (kon zol), -asz tal,
 -doboz és egyéb fog la lat, amely a 8535 vagy a
8536 vtsz. alá tar to zó ké szü lék bõl leg alább ket tõt
fog lal ma gá ban, elekt ro mos ve zér lés re vagy az
elekt ro mos ság el osz tá sá ra szol gál, be le ért ve azt
is, amely a 90. áru cso port ba tar to zó szer ke ze tet
vagy ké szü lé ket tar tal maz, és nu me ri kus ve zér lé sû 
ké szü lék, a 8517 vtsz. alá tar to zó kap cso ló ké szü -
lé kek ki vé te lé vel

8538 Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8535, 8536 vagy
a 8537 vtsz. alá tar to zó ké szü lé kek al kat ré szei

8539 Elekt ro mos iz zó lám pa vagy ki sü lé si csõ, be le ért ve 
a zárt be té tes fény szó ró egy sé get és az ibo lyán tú li
vagy inf ra vö rös lám pát is; ív lám pa

8542 Elekt ro ni kus in teg rált áram kö rök
8544 Szi ge telt elekt ro mos hu zal (zo mán co zott vagy

anó do san oxi dált is), ká bel (a ko axi á lis ká bel is) és 
egyéb szi ge telt elekt ro mos ve ze ték, csat la ko zó val
vagy anél kül; ön ál ló an be bur kolt op ti kai szá lak -
ból álló ká bel, elekt ro mos ve ze ték kel össze ál lít va
vagy csat la ko zó val fel sze rel ve is

8546 Bár mi lyen anyag ból ké szült elekt ro mos szi ge te lõ
8547 Szi ge te lõ sze rel vény elekt ro mos gép hez, ké szü -

lék hez vagy be ren de zés hez, ki zá ró lag szi ge te lõ -
anyag ból, el te kint ve bár mi lyen ap róbb fém rész tõl
(pl. bel sõ me ne tes fog la lat), ame lye ket az ön tés nél 
csak a sze rel he tõ ség ér de ké ben he lyez tek az
anyag ba, a 8546 vtsz. alá tar to zó szi ge te lõ ki vé te -
lé vel; szi ge te lõ anyag gal bé lelt, nem ne mes fém bõl
ké szült elekt ro mos szi ge te lõ csõ és ezek csat la ko -
zó da rab jai

8548 Pri mer cel la, pri mer elem és elekt ro mos ak ku mu -
lá tor se lejt je és hul la dé ka; ki me rült pri mer cel la,
ki me rült pri mer elem és ki me rült elekt ro mos
 akkumulátor; gép nek vagy ké szü lék nek eb ben az
áru cso port ban má sutt nem em lí tett elekt ro mos
 alkatrésze

90. ÁRUCSOPORT

Op ti kai, fény ké pé sze ti, moz gó fény ké pé sze ti, mé rõ-,
el len õr zõ-, pre cí zi ós, or vo si vagy se bé sze ti mû sze rek és
ké szü lé kek; mind ezek al kat ré szei és tar to zé kai

9001 Op ti kai szál és op ti kai szál ból álló nya láb; op ti kai
szál ból ké szült ká bel, a 8544 vtsz. alá tar to zó ki vé -
te lé vel; po la ri zá ló anyag ból ké szült lap és le mez;
bár mi lyen anyag ból ké szült len cse (kon takt len cse
is), priz ma, tü kör és más op ti kai elem nem sze rel -
ve, az op ti ka i lag nem meg mun kált üveg bõl
 készült elem ki vé te lé vel

9002 Len cse, priz ma, tü kör és más op ti kai elem bár mi -
lyen anyag ból, sze rel ve, amely a mû szer vagy
 készülék al kat ré sze vagy sze rel vé nye, az op ti ka i -
lag nem meg mun kált üveg bõl ké szült elem ki vé te -
lé vel

9004 Szem üveg, vé dõ szem üveg és ha son ló, lá tás ja ví tó,
vé dõ- vagy más szem üveg

9006 Fény ké pe zõ gép (a moz gó fény ké pé sze ti ki vé te lé -
vel); fény ké pé sze ti vil la nó fény-ké szü lék és vil la -
nó kör te, a 8539 vtsz. alá tar to zó ki sü lé si csõ ki vé -
te lé vel

9007 Moz gó kép fel ve võ (ka me ra) és -ve tí tõ, hang fel ve -
võ vagy hang le jat szó ké szü lék kel vagy anél kül

9008 Ál ló kép ve tí tõ, a moz gó fény ké pé sze ti-gép ki vé te -
lé vel; fény ké pé sze ti na gyí tó és ki csi nyí tõ (a moz -
gó-fény ké pé sze ti ki vé te lé vel)

9009 Ál ló kép ve tí tõ, a moz gó fény ké pé sze ti-gép ki vé te -
lé vel; fény ké pé sze ti na gyí tó és ki csi nyí tõ (a moz -
gó-fény ké pé sze ti ki vé te lé vel)

9010 Ebbe az áru cso port ba más vtsz. alá nem be so rol -
ha tó fény ké pé sze ti (moz gó fény ké pé sze ti is) ké -
szü lék és be ren de zés la bo ra tó ri u mi hasz ná lat ra;
ne ga tív-ki ér té ke lõ; ve tí tõ vá szon

9016 Mér leg 50 mg vagy en nél na gyobb ér zé keny ség -
gel, súllyal együtt is

9017 Raj zo ló-, je lö lõ, vagy ma te ma ti kai szá mo ló mû -
szer és esz köz (pl. raj zo ló gép, pan to gráf, szög mé -
rõ, raj zo ló kész let, lo gar léc, lo gar tár csa); ebbe az
áru cso port ba más vtsz. alá nem be so rol ha tó kézi
hosszú ság mé rõ esz köz (pl. mé rõ rúd és -sza lag,
mik ro mé ter, kör zõ)

9023 Be mu ta tá si (pl. ki ál lí tá si vagy ok ta tá si stb.), szem -
lél te tõ cél ra szol gá ló mû szer, ké szü lék, esz köz és
mo dell, amely más fel hasz ná lás ra al kal mat lan

9025 Faj súly mé rõ és ha son ló fo lya dék ban úszó mé rõ -
mû szer, hõ mé rõ, pi ro mé ter, ba ro mé ter, hig ro mé -
ter és pszich ro mé ter, re giszt rá ló val is, és mind -
ezek egy más sal kom bi nál va is
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9028 Gáz-, fo lya dék- vagy áram fo gyasz tá sá nak vagy
elõ ál lí tá sá nak mé ré sé re szol gá ló ké szü lék, ezek
hi te le sí té sé re szol gá ló mé rõ esz köz is

9032 Au to ma ta sza bá lyo zó- vagy el len õr zõ mû szer és
ké szü lék

9033 A 90. áru cso port ba tar to zó gép, ké szü lék, mû szer
vagy be ren de zés (eb ben az áru cso port ban má sutt
nem em lí tett) al kat ré sze és tar to zé ka

91. ÁRUCSOPORT
Órák és ezek al kat ré sze

9103 Óra kis óra szer ke zet tel, a 9104 vtsz. alá tar to zó
 kivételével

9105 Más óra
9107 Óra szer ke zet tel vagy kis óra szer ke zet tel vagy

szink ron mo tor ral mû kö dõ idõ kap cso ló
9108 Kis óra szer ke zet, tel jes (komp lett) és össze sze relt
9109 Óra szer ke zet, tel jes (komp lett) és össze sze relt
9110 Komp lett kis óra szer ke zet vagy óra szer ke zet, nem

össze sze rel ve vagy rész ben össze sze rel ve (szer ke -
zet kész let); nem tel jes kis óra szer ke zet vagy óra -
szer ke zet össze sze rel ve; nyers kis óra szer ke zet
vagy óra szer ke zet

9111 Tok kis óra szer ke zet hez és en nek ré szei
9112 Tok órá hoz és ha son ló tok ebbe az áru cso port ba

tar to zó más áru hoz, és ezek ré szei
9113 Szíj, sza lag és kar kö tõ kar órá hoz, és ezek alkat -

része
9114 Más óra al kat rész

94. ÁRUCSOPORT
Bú tor; ágy fel sze re lés, mat rac, ágy be tét, pár na és

más pár ná zott lak be ren de zé si cikk; má sutt nem em lí -
tett lám pa és vi lá gí tó fel sze re lés; meg vi lá gí tott jel zé sek,
rek lám fel ira tok, név táb lák és ha son lók; elõ re gyár tott
épü let

9401 Ülõ bú tor (a 9402 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel),
ággyá át ala kít ha tó ülõ bú tor is, és ezek ré szei

9403 Más bú tor és ré szei
9405 Lám pa és vi lá gí tó-fel sze re lés, be le ért ve a ke re sõ -

lám pát és a spot lám pát is, és mind ezek má sutt nem 
em lí tett al kat ré sze; meg vi lá gí tott jel zé sek, rek -
lám fel ira tok, cég táb lák és ha son lók, ál lan dó jel -
legû fény for rás sal sze rel ve, va la mint mind ezek
má sutt nem em lí tett al kat ré sze

96. ÁRUCSOPORT
Kü lön bö zõ áruk

9603 Sep rû, kefe és ecset (gép, ké szü lék- vagy jármû -
alkatrészt ké pe zõ kefe is), kézi mû köd te té sû,
 mechanikus pad ló sep rõ mo tor nél kül, nye les fel -
mo só-, mo so ga tó ru ha és toll sep rû, kefe, sep rû
vagy ecset elõ ál lí tá sá hoz elõ ké szí tett cso mó és
nya láb; szo ba fes tõ pár na és hen ger; gu mi be té tes
tör lõ (a gu mi hen ge res ki vé te lé vel)

9606 Gomb, fran cia ka pocs, pa tent ka pocs és pa tent,
gomb test és ezek más ré szei; nyers gomb

9607 Vil lám zár (hú zó zár) és ré szei
9608 Go lyós toll, filc- és más, szi vacs vé gû toll és jel zõ;

töl tõ toll, raj zo ló toll és egyéb toll; má so ló töl tõ toll
(át író toll); töl tõ ce ru za vagy csú szó be té tes ce ru za;
toll szár, ce ru za hosszab bí tó és ha son ló; mind ezek
ré szei (be le ért ve a ku pa kot és a klip szet is), a
9609 vtsz. alá tar to zó áru ki vé te lé vel

9609 Ce ru za (a 9608 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel), rajz -
kré ta, ce ru za bél, pasz tell kré ta, rajz szén, író- vagy
rajz kré ta és sza bó kré ta

9610 Pa la táb la és táb la, író- vagy rajz táb la, ke ret tel
vagy anél kül

9611 Kézi hasz ná la tú ke let-, pe csé te lõ- vagy szá mo zó -
bé lyeg zõ és ha son ló (be le ért ve a cím ke nyom ta tó
vagy -dom bo rí tó ké szü lé ket is); kézi mû köd te té sû
össze tett fém bé lyeg zõ és ilyen össze tett fém -
bélyegzõkbõl álló ké zi nyom da

9612 Író gép- vagy ha son ló sza lag, tin tá val vagy más
anyag gal – le nyo mat ké szí té sé re – át itat va, or són
vagy ka zet tá ban is; bé lyeg zõ pár na, do boz zal is,
át itat va vagy sem

9613 Ön gyúj tó és más gyúj tó, me cha ni kus vagy elekt -
ro mos is, és ezek al kat ré sze, a tûz kõ és a ka nóc
 kivételével

9617 Hõ pa lack és egyéb vá ku u mos edény tok kal
együtt; ezek al kat ré sze, az üveg be tét ki vé te lé vel

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
9/2008. (IV. 10.) KvVM

ren de le te

a Láz bér ci Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl

A ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény
24. § (1) be kez dés a) pont já ban, va la mint 85. § b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § b) 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:

1. §

Vé det té nyil vá ní tom, és az Or szá gos Ter mé szet vé del mi
Hi va tal el nö ké nek 9/1975. szá mú ha tá ro za tá val vé det té
nyil vá ní tott, va la mint a Láz bér ci Táj vé del mi Kör zet vé -
dett sé gé nek fenn tar tá sá ról szó ló 136/2007. (XII. 27.)
KvVM ren de let tel fenn tar tott vé dett sé gû Láz bér ci Táj vé -
del mi Kör zet hez csa to lom a Bor sod-Aba új-Zemp lén me -
gyé ben, Ne ké zseny köz igaz ga tá si te rü le tén lévõ, 097/19
és 098 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen
1,07 ha ki ter je dé sû te rü le tet (a to váb bi ak ban: bõ ví té si te -
rü let).
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2. §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a je len tõs ter mé sze ti ér té -
kek kel ren del ke zõ, a Cser nely-pa tak men tén jel lem zõ nö -
vény tár su lá sok – fél szá raz, il let ve me zo fil gyep fol tok, va -
la mint pu ha fás li get er dõ, ben nük több vé dett nö vény faj jal
[pél dá ul bor zas len (Li num hir su tum)] – és a hoz zá juk kap -
cso ló dó ál lat kö zös sé gek [pél dá ul a fo ko zot tan vé dett ha ris 
(Crex crex)] élet fel té te le i nek biz to sí tá sa.

3. §

(1) A bõ ví té si te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le -
lõs szerv a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (a to váb bi ak -
ban: igaz ga tó ság), amely el lát ja a bõ ví té si  te rü let ter mé -
szet vé del mi ke ze lé si tervében meghatározott tevékeny -
ségeket.

(2) A bõ ví té si te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a
mel lék let tar tal maz za.

4. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Mel lék let 
a 9/2008. (IV. 10.) KvVM ren de let hez

A Láz bér ci Táj vé del mi Kör zet bõ ví té si te rü le té nek
ter mé szet vé del mi kezelési terve

1. GYAKORLATI TERMÉSZETVÉDELMI CÉL -
KITÛZÉSEK

– A te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze tes tár su lá sok [pu ha fa
li get er dõ (Sa li ce tum al bae-fra gi lis), me zo fil rét (Pasti -
naco-Arrhenatheretum) és fél szá raz gyep (Poly ga lo-Bra -
chy po di e tum pin na ti)] re konst ruk ci ó ja és fenn tar tá sa.

– A te rü let ter mé sze tes élõ he lye i re jel lem zõ nö vény- és
ál lat fa jok – így a bor zas len (Li num hir su tum), nagy ró ka -
lep ke (Nympha lis polych lo ros), ha ris (Crex crex) – meg -
óvá sa.

– A te rü let to váb bi ter mé sze ti ér té ke i nek fel tá rá sa ér de -
ké ben a ter mé szet vé del mi célú ku ta tá sok fel té te le i nek
biztosítása.

– A te rü let ok ta tá si célú be mu ta tá sa.

2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK

– A domb vi dé ki pa tak völ gyek re jel lem zõ élet kö zös ség
di ver zi tá sá nak fo ko zá sa, vé dett fa jok meg te le pe dé sé nek
elõ se gí té se ak tív élõ hely fej lesz té si tevékenységgel.

– A te rü let ter mé sze tes ál la po tá ra jel lem zõ tár su lá sok
re konst ruk ci ó ja és fenn tar tá sa a ter mé sze ti ér té kek meg -
óvá sá val.

– A vé dett, il let ve a ter mé szet vé del mi szem pont ból ér -
té kes fa jok ro vá sá ra ter jesz ke dõ fa- és lágy szá rú fa jok el tá -
vo lí tá sa (szük ség ese tén vegyszeres kezeléssel).

– A fel ha gyott szán tó te rü le tek gyep pé való át ala kí tá sa.

3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK,
KORLÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ termé szetvédelmi ke ze lé si
mó dok, kor láto zások és ti lal mak

3.1.1. Gye pek ke ze lé se

– A ter mé szet vé del mi cé lok el éré se ér de ké ben a fel ha -
gyott szán tó te rü le tek gyep pé való át mi nõ sí té sé vel egy idõ -
ben el kell kez de ni e te rü le te ken az ex ten zív rét gaz dál ko -
dást.

– A te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze tes gyep tár su lá sok be -
erdõsülésének meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben a ve ge tá ci ós
idõ sza kon kí vül, ha vas, fa gyott vagy szá raz ta laj vi szo nyok 
mel lett szár zú zó zást kell vé gez ni.

– Az aká cot és más in vá zi ós nö vény fa jo kat el kell tá vo -
lí ta ni (szük ség ese tén vegy sze res ke ze lés sel).

– Biz to sí ta ni kell a te rü let éven kén ti nyár végi ka szá lá -
sát. A ka szá lás so rán a te rü let 20%-át éves vál tás ban érin -
tet le nül kell hagy ni.

– A ka szá lás idõ pont ját az igaz ga tó ság gal elõ ze te sen
egyez tet ni kell. A ter mé szet vé del mi ha tó ság idõ sza ko san
kor lá toz hat ja a ka szá lást.

– A le ka szált szé nát a ka szá lás idõ pont ját kö ve tõ egy
hé ten be lül le kell hor da ni a területrõl.

– Ti los a gyep fe lül ve té se, la zí tá sa, mû trá gyá zá sa,
szántása.

– Az idõs fûz egye de ket meg kell tar ta ni (ter mé sze tes
pusz tu lá suk után holt fa ként).

– Ti los a le ge lõ gaz dál ko dás és a gyep er dõ sí té se.

– Va la mennyi ter mé szet vé del mi ke ze lé si, gaz dál ko dá si
te vé keny ség vég zé se so rán kí mél ni kell a vé dett nö vény-
és ál lat fa jo kat és azok élõhelyeit.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mészetvédelmi ke -
ze lé si mó dok, korlá tozások és ti lal mak

3.2.1. Vad gaz dál ko dás

– A te rü le ten vad gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek nem he -
lyez he tõk el.

3.2.2. Köz le ke dés

– Bur kolt és bur ko lat lan utak nem ala kít ha tók ki a te rü -
le ten.

– A te rü let re gép ko csi val be haj ta ni csak ter mé szet vé -
del mi ke ze lés, jog sze rû en vég zett egyéb te vé keny ség,
 illetve a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé vel vég zett
ku ta tás ér de ké ben sza bad.
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3.2.3. Te rü let- és föld hasz ná lat

– A te rü le ten épü let, épít mény – be le ért ve a vo na las lé -
te sít mé nye ket, inf ra struk tú rát is – lé te sí té se ti los.

3.2.4. Lá to ga tás

– A te rü let gép jár mû vel nem lá to gat ha tó. A gya lo gos
 látogatók szá má ra ter mé szet vé del mi ér dek bõl a ter mé szet -
vé del mi ha tó ság idõ sza kos lá to ga tá si kor lá to zást rendel -
het el.

Az oktatási és kulturális miniszter
13/2008. (IV. 10.) OKM

rendelete

a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû

elõirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 24. §-ának (9) be kez dé sé ben,
49. §-ának o) pont já ban, va la mint 124. §-ának (9) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let (a to váb bi ak ban: Ámr.) 2. §-ának 2. pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) E ren de let ha tá lya a XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) költ ség ve té si
fe je zet hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok (a to váb -
bi ak ban: elõ irány za tok) 2008. évi fel hasz ná lá sá ra ter -
jed ki.

(2) E ren de let ak kor al kal ma zan dó, ha az elõ irány za tok
fel hasz ná lá sa te kin te té ben a Ma gyar Köz tár sa ság 2008.
évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Kv. tv.), az Áht. és an nak vég re haj tá sá ra ki -
adott kor mány ren de le tek, va la mint egyéb vo nat ko zó jog -
sza bá lyok el té rõ en nem ren del kez nek.

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az elõirányzatok felhasználásának általános szabályai

2. §

Az elõ irány za tok al cí me i nek, jog cím cso port ja i nak, jog -
cí me i nek meg ne ve zé sét, fel hasz ná lá si cél ja it, azok rész -
fel ada tok ra tör té nõ le bon tá sát, a meg va ló sí tás hoz ter ve -
zett tá mo ga tá si össze get, a fel hasz ná lás mód ját, az elõ ze -
tes egyez te té si kö te le zett sé ge ket, to váb bá a ja vas lat té tel re, 
el len jegy zés re és kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mé -
lyek meg ne ve zé sét az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter (a to -
váb bi ak ban: mi nisz ter) ál tal ki adott bel sõ sza bály zat tar -
tal maz za. A sza bály zat ban ren del kez ni kell az elõ irány za -
tok mó do sí tá sá nak, át cso por to sí tá sá nak és a kö te le zett ség -
vál la lá sok ál ta lá nos el já rá si és do ku men tá ci ós sza bá lya i -
ról, a pénz ügyi tel je sí tés, a be szá mol ta tás, el len õr zés rend -
jé rõl, va la mint az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak egyéb
– jog sza bá lyi ren de zést nem igény lõ – rész let sza bá lya i ról.
A sza bály za tot a mi nisz té ri um hon lap ján köz zé kell ten ni.

3. §

(1) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa tá mo ga tás nyúj tá sá -
val vagy – a fe je zet fel ügye le te, il let ve fenn tar tói irá nyí tá -
sa alá tar to zó in téz mé nyen ke resz tül tör té nõ le bo nyo lí tás -
sal – áru be szer zé sé vel, il let ve szol gál ta tás meg ren de lé sé -
vel össze füg gõ elõ irány zat-át cso por to sí tás sal tör té nik.

(2) Az elõ irány za tok ter hé re köz vet le nül csak tá mo ga -
tás ad ha tó.

(3) Va la mely fel adat vég re haj tá sá val kap cso la tos költ -
sé gek tel jes össze gé nek fi nan szí ro zá sa szol gál ta tás meg -
ren de lés nek mi nõ sül. Ilyen eset ben a mi nisz té ri um bel sõ
sza bály za ta alap ján a mi nisz té ri um ne vé ben kö te le zett ség -
vál la lá si jog kört gya kor ló nak (a to váb bi ak ban: kö te le zett -
ség vál la ló) a szük sé ges elõ irány za tot a mi nisz té ri um fel -
ügye le te, il let ve fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó in téz mé -
nyé hez kell át cso por to sí ta nia. A fel ada tot tel jes egé szé ben
az in téz mény vég zi el, a ren del ke zé si jo go sult sá got a kö te -
le zett ség vál la ló nem tart hat ja fenn.

(4) Az ál lam ház tar tá son be lül át cso por to sí tott elõ irány -
zat fel hasz ná lá sá ra az adott in téz mény be szer zé si, il let ve
gaz dál ko dá si sza bály za tá nak ren del ke zé se it kell alkal -
mazni.
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4. §

(1) Az elõ irány za tok nak biz to sí ta nia kell az azok fel -
hasz ná lá sá val kap cso la tos já ru lé kos költ sé gek fe de ze tét,
így kü lö nö sen a pá lyá za tok meg je len te té sé vel, le bo nyo lí -
tá sá val, el bí rá lá sá val kap cso la tos költ sé ge ket, el já rá si dí -
ja kat, a dí jak, cí mek ado má nyo zá sá hoz kap cso ló dó já ru lé -
ko kat, a be fo ga dó szer ve zet dí ját, gra fi kai ter ve zé si, kom -
mu ni ká ci ós és egyéb fel me rü lõ költ sé ge ket. A já ru lé kos
té te lek biz to sí tá sa cél já ból kü lön kö te le zett ség vál la lás
 dokumentumának ki adá sá ra nem ke rül sor, a szük sé ges
összeg le kö té sé rõl az an nak alap já ul szol gá ló kötele -
zettségvállalás ke re té ben kell gondoskodni.

(2) A mi nisz té ri um fel ügye le te, il let ve fenn tar tói irá nyí -
tá sa alá tar to zó köz pon ti költ ség ve té si szerv ál tal meg va ló -
sí tott fel adat tá mo ga tá sa ese tén a tá mo ga tá si összeg meg -
ál la pí tá sa kor a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges, tény le ge sen
fel me rült és iga zol ha tó költ sé gek – amennyi ben azok az
in téz mény költ ség ve té sé ben nem ke rül tek be ter ve zés re –
a tá mo ga tá si összeg ma xi mum 5%-áig fi gye lem be vehe -
tõek.

(3) Nem köz pon ti költ ség ve té si szerv és ál lam ház tar tá -
son kí vü li ked vez mé nye zett szer ve zet a fel adat el lát ás sal
össze füg gés ben tény le ge sen fel me rült, iga zolt költ sé ge it a
tá mo ga tá si szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ költ ség terv ben
meg ha tá ro zott, és a mi nisz té ri um ál tal jó vá ha gyott ke ret -
össze gig, de leg fel jebb a fel adat ra biz to sí tott tá mo ga tás
5%-áig – ki vé te le sen in do kolt eset ben 8%-áig – el szá mol -
hat ja, fel té ve, hogy a szer ve zet a tá mo ga tott fel adat tal
össze füg gés ben a mi nisz té ri um tól egyéb tá mo ga tás ban
nem részesül.

(4) Ab ban az eset ben, ha a fel adat fi nan szí roz ás kö ré be
tar to zó elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra nem köz vet le nül a fe je -
zet nél vagy a mi nisz té ri um nál ke rül sor, a rész fel ada tot
meg va ló sí tó szerv vel tá mo ga tá si szer zõ dést kell köt ni.

A jo go su lat la nul igény be  vett tá mo ga tás biz to sí té kai

5. §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se elõtt kö te le zõ be -
sze rez ni a ked vez mé nye zett va la mennyi bank szám lá já ra
vo nat ko zó, a tá mo ga tá si szer zõ dést kötõ szerv (a továb -
biakban: tá mo ga tó) ja vá ra szó ló azon na li be sze dé si meg -
bí zás ra fel ha tal ma zó nyi lat ko za tát az utó fi nan szí ro zás sal
biz to sí tott tá mo ga tás ban ré sze sült szer ve zet, a köz pon ti
költ ség ve té si szerv, va la mint a kül föl di szék he lyû, ma -
gyar or szá gi bank szám lá val, il let ve ma gyar or szá gi bank -
szám lá val ren del ke zõ szer ve zet be fo ga dó nyi lat ko za tá val
nem ren del ke zõ tá mo ga tás ban ré sze sült szer ve zet ki vé te -
lé vel.

(2) Több bank szám la ese tén a ked vez mé nye zett nek
meg kell ha tá roz nia, hogy me lyik bank szám lá ra tör tén jen
a tá mo ga tás át uta lá sa, il let ve meg kell ad nia a fel ha tal ma -

zó nyi lat ko za tok ér vé nye sí té sé nek sor rend jét is. A fel ha -
tal ma zó nyi lat ko zat ér vé nyes sé gi ha tár ide jét a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra meg ha tá ro zott
el len õr zés vég sõ ha tár ide jé ben kell meg ha tá roz ni.

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés

6. §

(1) Kö te le zett ség vál la lás ra a szak ma i lag il le té kes fõ -
osz tály, il let ve szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je tesz ja vas la tot
(a to váb bi ak ban: ja vas lat te võ) a mi nisz té ri um bel sõ sza -
bály za ta alap ján a kö te le zett ség vál la ló felé. A ja vas lat te võ 
fe lel az ál ta la ja va solt in téz ke dés nek a ha tá lyos jog sza bá -
lyok kal és a mi nisz té ri um sza bály za ta i val való össz hang -
já ért, a ha té kony ság, cél sze rû ség, ta ka ré kos ság kö ve tel -
mé nyé nek ér vé nye sí té sé ért, to váb bá azért, hogy a je len
ren de let ben fog lalt elõ írá sok be tar tás ra kerüljenek.

(2) A ja vas lat té tel írás ban tör té nik, ki vé ve, ha a mi nisz -
té ri um ba be ér ke zett tá mo ga tá si ké re lem re a kö te le zett ség -
vál la ló az ál ta lá nos szig ná lá si sza bá lyok alap ján már rá ve -
zet te tá mo ga tá si szán dé kát, és fel hív ta az il le té kes ja vas -
lat te võt, il let ve el len jegy zõt a tá mo ga tá si dön tés elõ ké szí -
té sé re. A ja vas lat te võ eb ben az eset ben csak a jog sza bály,
il let ve a mi nisz té ri um bel sõ sza bály za tai, va la mint a gaz -
da sá gos sá gi, ha té kony sá gi, cél sze rû sé gi szem pon tok ba üt -
kö zõ tá mo ga tás eset le ges té nyé re kö te les fel hív ni a kö te le -
zett ség vál la ló figyelmét.

7. §

(1) A kö te le zett ség vál la lás el len jegy zé sét a kö te le zett -
ség vál la ló ál tal meg bí zott köz tiszt vi se lõ (a to váb bi ak ban:
el len jegy zõ) vég zi az Ámr. el len jegy zés re vo nat ko zó elõ -
írá sai sze rint.

(2) Ugyan azon kö te le zett ség vál la lás, il let ve an nak mó -
do sí tá sa, vissza vo ná sa so rán nem le het el len jegy zõ az
ügy irat szak mai elõ adó ja, to váb bá a ja vas lat te võ, il let ve a
ja vas lat te võ vagy a kö te le zett ség vál la ló he lyet te sí té sé re
ki je lölt személy.

(3) A ja vas lat te võ ál tal el ké szí tett ügy ira tot az el len -
jegy zõ meg vizs gál ja ab ból a szem pont ból, hogy a kö te le -
zett ség vál la lás meg fe lel-e a jog sza bá lyi elõ írá sok nak, a
mi nisz té ri um bel sõ sza bály za ta i nak, to váb bá a jó vá ha -
gyott költ ség ve tés, az elõ irány zat-fel hasz ná lá si és a fi nan -
szí ro zá si terv sze rint a ki fi ze tés idõ pont já ban a fe de zet
ren del ke zés re áll-e.

8. §

A kö te le zett ség vál la lás meg tör tén te elõtt az Ámr. elõ -
írá sai sze rint el len õriz ni és ér vé nye sí te ni kell an nak jo go -
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sult sá gát, összeg sze rû sé gét, a fe de zet meg lé tét és ren del -
ke zés re ál lá sát, to váb bá azt, hogy az elõ írt ala ki kö ve tel -
mé nye ket be tar tot ták-e.

9. §

(1) A kö te le zett ség vál la lá si jog kört a mi nisz ter, az ál -
lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok és a ka bi net fõ nök az el len -
jegy zés, ér vé nye sí tés után írás ban gya ko rol ják az Ámr.
138. §-ában, va la mint a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá -
sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény ben
elõ írt össze fér he tet len sé gi sza bá lyok ál tal elõ írt kor lá to -
kon be lül.

(2) A kö te le zett ség vál la ló fe le lõs ség gel tar to zik az elõ -
irány za tok sza bály sze rû, gaz da sá gos és ha té kony fel hasz -
ná lá sá ért, a Kv. tv.-ben elõ irány zott szak mai tá mo ga tá si
cé lok meg va ló sí tá sá ért, to váb bá az el len jegy zõ és a ja vas -
lat te võ mun ká já nak fo lya mat ba épí tett és utó la gos ve ze tõi
el len õr zé sé ért.

(3) A kö te le zett ség vál la ló tar tós tá vol lé te, il let ve aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén az e ren de let ben meg ha tá ro zott jo gok
gya kor lá sá ra a mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zott he lyet te sí té si rend sze rint ke -
rül sor. Nem le het he lyet tes ként ki je löl ni az ügy irat szak -
mai elõ adó ját, to váb bá a tá mo ga tás ja vas lat te võ jét, il let ve
el len jegy zõ jét.

10. §

(1) Nem vál lal ha tó éven túli kö te le zett ség

a) az elõ irány zat-mó do sí tá si kö te le zett ség nél kül tel je -
sü lõ elõ irány za tok ra;

b) ha jog sza bály a tá mo ga tás cél ját úgy je lö li meg,
hogy an nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben nem szük sé ges éven
túli kö te le zett ség vál la lá sa;

c) ha nem bi zo nyít ha tó a több éves kö te le zett ség in do -
kolt sá ga, il let ve a tá mo ga tott prog ram meg va ló su lá sá nak
több évre át nyú ló jel le ge.

(2) A több éves kö te le zett ség vál la lás do ku men tu má nak
alá író ja a mi nisz ter.

(3) Az éven túli kö te le zett ség vál la lá sok so rán az (1) be -
kez dés ben meg je lölt fel té te le ken fe lül fi gye lem mel kell
len ni arra is, hogy a kö te le zett ség vál la lás for rá sá ul meg je -
lölt elõ irány zat ra ad dig vál lalt éven túli kö te le zett sé gek és
az elõ irány zat egyéb, az adott év ben elõ re be csül he tõ ki -
adá sa i nak össze ge a 2009–2011. kö zöt ti idõ szak ban egyik
év ben sem ha lad ja meg az Áht. 47. § (1)–(2) be kez dé se i -
nek ren del ke zé se alap ján a Kor mány ál tal az adott év ben
az adott elõ irány zat ra meg ál la pí tott költ ség ve té si keretet.

(4) Az Áht. 12/B. §-a alap ján hosszú tá vú nak mi nõ sü lõ
kö te le zett ség vál la lás ra az Áht. 12/B. § (5) be kez dé sé ben,

va la mint 22. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint
ke rül het sor.

11. §

(1) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás an nak, aki

a) a tá mo ga tó ál tal vagy jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mér té kû sa ját for rás sal nem ren del ke zik, vagy azt nem iga -
zol ja a tá mo ga tó ál tal vagy jog sza bály ban meghatá ro -
zottak sze rint;

b) a tá mo ga tás ról szó ló dön tés szak mai, pénz ügyi tar -
tal mát ér dem ben be fo lyá so ló va lót lan, ha mis vagy meg té -
vesz tõ ada tot szol gál ta tott, vagy ilyen nyi lat ko za tot tett;

c) csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si vagy egyéb, a
meg szün te té sé re irá nyu ló, jog sza bály ban meg ha tá ro zott
el já rás alatt áll;

d) ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett, az adó zás rend -
jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vény 178. §-ának 20. pont já -
ban meg ha tá ro zott köz tar to zá sa van, ide ért ve az ál lam ház -
tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ ese -
dé kes sé vált és meg nem fi ze tett tar to zást is (a továb -
biakban: köz tar to zás);

e) a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá -
ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény 6. §-a alap ján nem
ré sze sít he tõ tá mo ga tás ban;

f) az e ren de let ben vagy a 2. § sze rin ti bel sõ sza bály zat -
ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za tok, il let ve do ku men tu mok
bár me lyi két nem csa tol ja, vagy nyi lat ko za tát vissza von ja;

g) nem fe lel meg az Áht. 15. § (7) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok ál ta lá nos kö -
ve tel mé nyé nek.

(2) Ha a kö te le zett ség vál la lás do ku men tu má ban rög zí -
tett tá mo ga tá si cél meg va ló sí tá sa meg hi ú sul, tar tós aka -
dály ba üt kö zik, az elõ re meg ha tá ro zott üte me zés hez ké -
pest ké se del met szen ved, a tá mo ga tott fel adat össz költ sé -
ge csök ken a ter ve zett hez ké pest, a ked vez mé nye zett adó -
le vo ná si jo go sult sá gá ban vagy a pá lyá za ti fel hí vás ban, il -
let ve a kö te le zett ség vál la lás egyéb fel té te le i ben, ada ta i ban 
vál to zás kö vet ke zik be, azt a ked vez mé nye zett ha la dék ta -
la nul kö te les írás ban be je len te ni a tá mo ga tó nak. A be je -
len tést kö ve tõ en a kö te le zett ség vál la ló a kö te le zett ség vál -
la lás do ku men tu má ban, il let ve a 2. § sze rin ti bel sõ sza -
bály zat ban meg ál la pí tott ha tár idõn be lül meg te szi az ál ta la 
nyil ván tar tott ada tok meg vál toz ta tá sá ra, a tá mo ga tás fel té -
te le i nek mó do sí tá sá ra, il let ve – a 13. § (1) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott fel té te lek ese tén – az at tól tör té nõ el ál lás ra,
il let ve an nak fel mon dá sá ra, to váb bá a jogo sulatlanul
igény be vett tá mo ga tás vissza kö ve te lé sé re, il let ve más
szük sé ges el já rás le foly ta tá sá ra irányuló intéz ke déseket.

(3) A kö te le zett ség vál la lás mó do sí tá sá nak, vissza vo ná -
sá nak kez de mé nye zé sé re az ere de ti kö te le zett ség vál la lás
do ku men tu má ban a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra meg ha tá ro -
zott vég ha tár idõ le tel té ig van le he tõ ség, írás ban. A be szá -
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mo lá si ha tár idõ mó do sí tá sa azon ban kez de mé nyez he tõ a
be szá mo lá si ha tár idõ leteltéig.

Pénzügyi teljesítés

12. §

(1) Pénz ügyi tel je sí tés a (2)–(3) be kez dé sek ben fog lalt
ki vé te lek kel csak a Kincs tár ál tal vissza iga zolt kö te le zett -
ség vál la lás ra tör tén het a kö te le zett ség vál la lás do ku men tu -
má ban fog lalt mér ték ben és idõ pon tok ban, amennyi ben a
szük sé ges fe de zet az elõ irány zat-fel hasz ná lá si és a fi nan -
szí ro zá si terv nek meg fe le lõ en ren del ke zés re áll. Utó fi nan -
szí ro zás, il let ve – amennyi ben a kö te le zett ség vál la lás do -
ku men tu má ban rész el szá mo lás ké szí té sét ír ták elõ – több
rész let ben tör té nõ tá mo ga tás ese tén a ki uta lás fel té te le a
kö te le zett ség vál la ló ál tal írás ban el fo ga dott rész-, il let ve
záró szak mai és pénz ügyi beszámoló.

(2) A nem ál la mi fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ré szé re nyúj tott nor ma tív tá mo ga tá sok ese té ben a tárgy év -
re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás ról szó ló do ku men tu -
mok ki adá sá ig – de leg ké sõbb 2008. áp ri lis 30-ig – az utol -
só is mert fel adat mu ta tó és a ha tá lyos nor ma tí va mér té ké -
nek fi gye lem be vé te lé vel havi idõ ará nyos tá mo ga tás fo lyó -
sít ha tó. A kö te le zett ség vál la lá sok alap ján szük sé ges sé
váló eset le ges kor rek ci ók ra az év hát ra lé võ hó nap ja i ban
idõ ará nyo san kerül sor.

(3) A Kv. tv. 31. § (1) be kez dé se sze rin ti hu mán szol gál -
ta tók ré szé re a Kv. tv. 3., 5. és 8. szá mú mel lék le té ben sze -
rep lõ nor ma tív és köz pon to sí tott tá mo ga tá sok a tárgy évi
fel adat mu ta tók kal kap cso la tos adat szol gál ta tást meg elõ -
zõ en a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény vég -
re haj tá sá ról szó ló 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let és az
Ámr. 78. § (3) be kez dé sé nek elõ írá sa it fi gye lem be véve
fo lyó sít ha tók.

(4) Fel kell füg gesz te ni a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát a 17. §
(1) be kez dé se sze rin ti eset ben, to váb bá ak kor, ha a tá mo -
ga tá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ en a ked vez mé nye zett
olyan nyi lat ko za tot tesz, il let ve a mi nisz té ri um egyéb mó -
don olyan kö rül mény rõl sze rez tu do mást, amely a tá mo ga -
tás fel mon dá sát, il let ve az at tól tör té nõ el ál lást te he ti szük -
sé ges sé a 13. § (1) be kez dé se alap ján. A fel füg gesz tés rõl a
kö te le zett ség vál la ló a ked vez mé nye zet tet so ron kí vül írás -
ban tá jé koz tat ja.

A támogató elállási, felmondási joga, a támogatás
visszafizetése

13. §

(1) A kö te le zett ség vál la lás do ku men tu má ban leg alább
az aláb bi ese tek re szük sé ges a mi nisz té ri um ré szé re el ál lá -
si, fel mon dá si jo got biz to sí ta ni:

a) a ked vez mé nye zett jo go su lat la nul vet te igény be a tá -
mo ga tást;

b) a 11. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va la mely
kö rül mény a tá mo ga tás ról szó ló dön tés meg ho za ta lát kö -
ve tõ en kö vet ke zik be, vagy jut a mi nisz té ri um tu do má sá ra;

c) a ked vez mé nye zett neki fel ró ha tó ok ból meg sze gi a
kö te le zett ség vál la lás do ku men tu má ban fog lalt, il let ve az
ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jog sza bá lyi kö te le zett -
sé ge it, ide ért ve a 17. § (2) be kez dé se sze rin ti ese tet is;

d) a tá mo ga tott fel adat meg va ló sí tá sa meg hi ú sul, tar tós 
aka dály ba üt kö zik, vagy a kö te le zett ség vál la lás do ku men -
tu má ban fog lalt üte me zés hez ké pest ké se del met szen ved.

(2) Ha a mi nisz té ri um az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott, vagy a ked vez mé nye zett fel ró ha tó ma ga tar tá sá ból
szár ma zó egyéb ok ból a tá mo ga tás tól el áll vagy azt fel -
mond ja, az arra okot adó kö rül mény ke let ke zé sé tõl a ked -
vez mé nye zett – a tá mo ga tó dön té sé tõl füg gõ en – az igény -
be vett tá mo ga tás egész össze gét, vagy an nak ará nyos ré -
szét – a Pol gá ri Tör vény könyv ben meg ha tá ro zott ké se del -
mi ka mat nak meg fe le lõ ka mat tal nö velt összeg ben – kö te -
les vissza fi zet ni. A kö te le zett ség vál la ló dön té se so rán fi -
gye lem be ve szi kü lö nö sen az el telt idõt, a meg va ló sult fel -
adat mér té két és a ked vez mé nye zett el já rá sá nak fel róha -
tóságát.

(3) Az el ál lás ra, il let ve fel mon dás ra, to váb bá a vissza fi -
ze té si kö te le zett ség ér vé nye sí té sé re vo nat ko zó an a ja vas -
lat te võ és az el len jegy zõ írás ban tesz ja vas la tot a kö te le -
zett ség vál la ló nak. A kö te le zett ség vál la ló a ja vas lat ról so -
ron kí vül dönt, és ar ról 15 na pon be lül írás ban ér te sí ti a
ked vez mé nye zet tet, vagy – más fe je zet fel ügye le te alá tar -
to zó köz pon ti költ ség ve té si szerv ked vez mé nye zett ese -
tén – az an nak fel ügye le tét el lá tó szer vet. A más fe je zet
fel ügye le te alá tar to zó köz pon ti költ ség ve té si szer vek ki -
vé te lé vel a ked vez mé nye zett a vissza fi ze tés re elõ írt össze -
get az ér te sí tés ben meg je lölt szám lá ra a meg adott ha tár -
idõn be lül kö te les vissza utal ni. Az ér te sí tés ben fel kell hív -
ni a ked vez mé nye zett fi gyel mét, hogy amennyi ben vissza -
uta lá si kö te le zett sé gé nek a ha tár idõn be lül nem tesz ele -
get, a mi nisz té ri um kö ve te lé sét az 5. § (1) be kez dé se sze -
rin ti fel ha tal ma zás sal fog ja ér vé nye sí te ni. A tá mo ga tás
vissza kö ve te lé se, il let ve el vo ná sa az Áht. és az Ámr. ál ta -
lá nos szabályai szerint történik.

Beszámoltatás

14. §

(1) Az elõ irány za tok ból nyúj tott tá mo ga tá sok ked vez -
mé nye zett jei – ide ért ve a mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar -
to zó költ ség ve té si szer ve ket is – szá má ra a kö te le zett ség -
vál la lás do ku men tu má ban a tá mo ga tás ren del te tés sze rû
fel hasz ná lá sá ról szám adá si kö te le zett sé get kell elõ ír ni a
kü lön jog sza bály ban nor ma tív jel leg gel, el szá mo lá si kö te -
le zett ség nél kül biz to sí tott egy há zi célú tá mo ga tá sok ki vé -

3052 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/59. szám



te lé vel. A ked vez mé nye zett en nek alap ján a tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá ról a kö te le zett ség vál la lás do ku men tu má ban
rög zí tett ha tár idõ ig szak mai be szá mo lót és pénz ügyi el -
szá mo lást ké szít (a to váb bi ak ban együtt: beszámoló).

(2) A tá mo ga tott fel adat 3 hó na pon be lü li meg va ló sí tá -
sa, to váb bá az 1 mil lió fo rin tot meg nem ha la dó össze gû
tá mo ga tás ese tén a záró be szá mo ló be nyúj tá sá ra elõ írt ha -
tár idõt a meg va ló sí tást kö ve tõ 30, más eset ben 60 na pon
be lü li idõ pont ra kell meg ha tá roz ni.

15. §

(1) A ja vas lat te võ a tá mo ga tás meg fe le lõ fel hasz ná lá sá -
ról, il let ve a meg ítélt tá mo ga tás utó fi nan szí ro zás ke re té -
ben tör té nõ ki fi zet he tõ sé gé rõl fõ sza bály ként a be szá mo ló
út ján gyõ zõ dik meg. A be szá mo ló – a kö te le zett ség vál la ló
ál tal elõ írt tar ta lom mal és for má ban – is mer te ti a tá mo ga -
tá si összeg fel hasz ná lá sá nak, il let ve a tá mo ga tott fel adat
meg va ló sí tá sá nak szak mai vo nat ko zá sa it és ta pasz ta la ta it,
elem zi a tá mo ga tott cél meg va ló su lá sá nak mér té két és
ered mé nyes sé gét, to váb bá rész le tes pénz ügyi el szá mo lást
ad a tá mo ga tá si összeg felhasználásáról.

(2) A ked vez mé nye zett ki zá ró lag a tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá nak a kö te le zett ség vál la lás do ku men tu má ban meg -
ha tá ro zott tá mo ga tá si idõ tar tam alatt fel me rült, és a tá mo -
ga tott cél meg va ló sí tá sá hoz szo ro san és köz vet le nül kap -
cso ló dó költ sé ge ket szá mol hat ja el a be szá mo ló ban.

16. §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a mi nisz té ri um, va la mint 
a kü lön jog sza bá lyok ban, a pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve a
kö te le zett ség vál la lás do ku men tu má ban meg ha tá ro zott
szer vek – a ked vez mé nye zett szük ség te len za va rá sa nél -
kül – el len õriz he tik. A ked vez mé nye zett kö te les min den,
az el len õr zés hez szük sé ges fel vi lá go sí tást és egyéb segít -
séget megadni.

(2) A nor ma tív, to váb bá a XX. OKM fe je zet 11. cím
39. al cím 1., 4., 5., 6. és 8. jog cím cso port já ról nyúj tott tá -
mo ga tá sok ki vé te lé vel a meg kö tött tá mo ga tá sok szá má nak 
mi ni mum 5%-át érin tõ en, de min den 100,0 mil lió fo rint fe -
letti kö te le zett ség vál la lás ese té ben a ja vas lat te võ nek hely -
színi el len õr zés sel is tá jé ko zód nia kell a tá mo ga tás fel -
használásáról.

(3) A ja vas lat te võ a be szá mol ta tás so rán kö te les el len -
õriz ni, hogy a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa so rán a ked vez mé -
nye zett a köz be szer zé si tör vény elõ írá sa it be tar tot ta-e. En -
nek meg ál la pí tá sá hoz a szük sé ges do ku men tu mo kat a
köz be szer zé si el já rás be fe je zé sét kö ve tõ en a ked vez mé -
nyez et tõl be kell kér ni, és az ügy irat hoz csa tol ni kell.

17. §

(1) Ab ban az eset ben, ha a kö te le zett ség vál la lás do ku -
men tu má ban a ked vez mé nye zett rész el szá mo lá si kö te le -
zett sé gét elõ ír ták, an nak el mu lasz tá sa, il let ve nem meg fe -
le lõ tel je sí té se ese té re a ja vas lat te võ a to váb bi tá mo ga tás
fo lyó sí tá sát a ked vez mé nye zett kö te le zett sé gé nek tel je sí -
té sé ig a 12. § (4) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val felfüg -
geszti.

(2) A rész be szá mo ló, il let ve a záró be szá mo ló ha tár ide -
jé nek el mu lasz tá sa, il let ve nem meg fe le lõ tel je sí té se ese -
tén a kö te le zett ség vál la ló írás ban, ha tár idõ tû zé sé vel fel -
szó lít ja a ked vez mé nye zet tet a kö te le zett sé ge tel je sí té sé re. 
Amennyi ben a ked vez mé nye zett be szá mo lá si kö te le zett -
sé gé nek fel szó lí tás el le né re ha tár idõ ben nem vagy nem
meg fe le lõ en tesz ele get, a mu lasz tás sal érin tett összeg te -
kin te té ben a mi nisz té ri um a 13. § (1)–(3) be kez dé se sze -
rint jár el.

18. §

A be szá mo ló el fo ga dá sá ra, il let ve az eset le ges vissza fi -
ze té si kö te le zett ség elõ írá sá ra a ja vas lat te võ és az el len -
jegy zõ írás ban tesz ja vas la tot a kö te le zett ség vál la ló nak. A
be szá mo lót a kö te le zett ség vál la ló a be ér ke zést kö ve tõ
60 na pon be lül meg vizs gál ja, és an nak el fo ga dá sá ról, il let -
ve az eset le ges vissza fi ze té si kö te le zett ség rõl a ha tár idõn
be lül írás ban ér te sí ti a ked vez mé nye zet tet. A fel nem hasz -
nált tá mo ga tás vissza fi ze té sé re a 13. § (3) be kez dé sé nek
sza bá lya it kell alkalmazni.

Általános forgalmi adóval kapcsolatos teendõk

19. §

(1) Meg ha tá ro zott fel adat hoz biz to sí tott tá mo ga tás, to -
váb bá ter mék be szer zé se, szol gál ta tás meg ren de lé se ese -
tén – ha a te vé keny ség után ÁFA be fi ze té si kö te le zett ség
ke let ke zik – a tá mo ga tás össze gé nek, il let ve az in téz mény -
nek át adott elõ irány zat nak fe de ze tet kell biz to sí ta nia a fel -
adat ren del te tés sze rû el vég zé se so rán a ked vez mé nye zett -
re át há rí tott vagy az ál ta la fi ze ten dõ ÁFA tel jes össze gé re
néz ve, ki vé ve, ha a ked vez mé nye zett

a) az elõ ze te sen fel szá mí tott, vagy a ter mék be szer zé -
se, a szol gál ta tás igény be vé te le után ál ta la fi ze ten dõ ÁFA
le vo ná sá ra jo go sult, vagy

b) – amennyi ben a tá mo ga tás sal meg va ló sult fel adat
ren del te tés sze rû el vég zé se va la mely áru vagy szol gál ta tás
to váb bi fel hasz ná lá sá val, ér té ke sí té sé vel jár – a ked vez -
mé nye zett az adó ter het át há rí tot ta.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben a ked vez mé nye zett a tá -
mo ga tott fel adat tal kap cso lat ban nyi lat ko zik az (1) be kez -
dés ben fog lalt fel té te lek rõl. Ha a ked vez mé nye zett ki je -
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len ti, hogy meg fe lel az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek -
nek és vál lal ja, hogy a be fi ze tett adó mél tá nyos sá gi ala pon
tör té nõ vissza igény lé sé re irá nyu ló ké rel met nem nyújt be,
a tá mo ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá sa kor és a fel hasz ná -
lás el szá mo lá sa kor a fel adat meg va ló sí tá sa ér de ké ben ki fi -
ze tett szám lák brut tó össze ge, il let ve – for dí tott adó zás
ese tén – a szám lák össze ge és az adó fi ze té sé re kö te le zett
ál tal a szám lák után meg ál la pí tott adó együt tes össze ge ve -
he tõ figyelembe.

(3) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a jog ál lás vál to zá sa 
mi att vagy más ok ból ki fo lyó lag a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben adott nyi lat ko za ta el le né re

a) a fi ze ten dõ adó ból az elõ ze te sen fel szá mí tott vagy
az ál ta la meg ál la pí tott adót le von ta, vagy

b) az ÁFA össze gé re néz ve vissza igény lést nyúj tott be,
vagy

c) az adó ter het más ra át há rí tot ta,
a le vo nás ba he lye zett, vissza igé nyelt és vissza ka pott, il -

let ve át há rí tott és a mi nisz té ri um ál tal is tá mo ga tott ÁFA
össze gét kö te les a jo go su lat la nul igény be vett ál la mi tá mo -
ga tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint vissza té rí te ni.

Visszatérítendõ támogatások

20. §

(1) Az elõ irány za tok ter hé re vissza té rí ten dõ tá mo ga tás
is ad ha tó.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni:
a) a vissza fi ze tés mód ját, amely le het egy össze gû vagy

rész le tek ben tör té nõ;
b) a vissza fi ze tés ha tár ide jét úgy, hogy tárgy év ben ez

az idõ pont a no vem ber hó 15. nap ját nem lép he ti túl;
c) a mi nisz té ri um kö ve te lé sét biz to sí tó mel lék kö te le -

zett sé ge ket.

(3) A szer zõ dés nem ala kít ha tó át vissza nem té rí ten dõ
tá mo ga tás sá.

Alapítványok, közalapítványok támogatása

21. §

A 10. Ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa al cí -
men sze rep lõ ala pít vá nyok kal, köz ala pít vá nyok kal kö tött
tá mo ga tá si szer zõ dé sek ben a tá mo ga tá si össze get meg kell 
bon ta ni az ala pít vány, köz ala pít vány mû kö dé sé re, il let ve a 
pá lyáz ta tás ra for dít ha tó összeg re. A mû kö dés re szol gá ló
tá mo ga tást ne gyed éves üte me zés ben, a pá lyá zat nyer te se i -
nek nyúj tan dó tá mo ga tá sok össze gét pe dig a pá lyá za ti
dön tést vagy dön té se ket kö ve tõ en, a ki fi ze té sek esedé -
kessége alap ján le het fo lyó sí ta ni.

Köz hasz nú tár sa sá gok nak, nonpro fit gaz da sá gi
tár sa sá gok nak nyúj tott támogatások

22. §

(1) A köz hasz nú tár sa sá gok és non pro fit gaz da sá gi tár -
sa sá gok mi nisz té ri um ál tal – nem pá lyá zat út ján – tá mo ga -
tott köz hasz nú fel ada ta it köz hasz nú szer zõ dés ben kell rög -
zí te ni, amely ben meg kell ha tá roz ni a köz hasz nú szer zõ dés 
idõ be li ha tá lyát.

(2) Tá mo ga tás csak ha tá lyos köz hasz nú szer zõ dés alap -
ján, a köz hasz nú szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok -
hoz nyújt ha tó. A tá mo ga tá si szer zõ dés ben min den eset ben
hi vat koz ni kell a köz hasz nú szer zõ dés re, és az ab ban
 meghatározott, a tá mo ga tá si szer zõ dés sel biz to sí tott köz -
hasznú fel adat ra.

II. RÉSZ

A PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

A pályázati tevékenység általános szabályai

23. §

A mi nisz té ri um tárgy évi pá lyáz ta tá si te vé keny sé ge éves 
pá lyá za ti terv alap ján mû kö dik. Az éves pá lyá za ti ter vet a
mi nisz ter hagy ja jóvá.

24. §

(1) Az éves pá lyá za ti terv ben sze rep lõ pá lyá za tok le bo -
nyo lí tá sa pá lyá zat ke ze lõ szerv be vo ná sá val, il let ve – in do -
kolt eset ben – a mi nisz té ri um köz vet len le bo nyo lí tá sá val
tör té nik.

(2) Pá lyá zat pá lyá zat ke ze lõ szerv út ján tör té nõ le bo nyo -
lí tá sá ra a kö te le zett ség vál la ló az éves pá lyá za ti terv ben
meg je lölt pá lyá zat ke ze lõ szerv vel meg ál la po dást köt (a to -
váb bi ak ban: együtt mû kö dé si meg ál la po dás).

(3) Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás nak tar tal maz nia
kell:

a) az éves pá lyá za ti terv adott pá lyá zat ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it;

b) a cél meg va ló sí tá sá hoz ren delt pénz ügyi for rá sok
össze gé rõl és ren del ke zés re ál lás ról szó ló nyi lat ko za tot,
azok ren del ke zés re bo csá tá sá nak sza bá lya it;

c) a pá lyá za ti fo lya mat üte me zé sét, a pá lyá zat ke ze lõ
szerv fel ada ta i nak rész le te zé sét;

d) a pá lyá zat ke ze lõ szerv ál tal a le bo nyo lí tás kö ré ben
el szá mol ha tó költ sé gek (a to váb bi ak ban: le bo nyo lí tá si
költ ség) kö rét;
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e) szük ség sze rint a ked vez mé nye zett ál tal el szá mol ha -
tó költ sé gek kö rét;

f) a 30. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott Ér té ke lõ Bi -
zott ság tag ja i nak, el nö ké nek, va la mint pót tag ja i nak meg -
ne ve zé sét, el ér he tõ sé ge ik (cím, te le fon szám) meg je lö lé sé -
vel, to váb bá az elõ ér té ke lõk köz re mû kö dé sé nek szüksé -
ges ségére tör té nõ uta lást;

g) a tá mo ga tá si szer zõ dé sek kel kap cso la tos mó do sí tá si
ké rel mek bí rá la tá nak me ne tét;

h) a pá lyá za ti mo ni tor ing, ér té ke lés szak mai és pénz -
ügyi el já rás rend jét, ide ért ve

ha) mind a pá lyá zat ke ze lõ szerv, mind a ked vez mé nye -
zet tek vo nat ko zá sá ban a szak mai be szá mo ló és pénz ügyi
el szá mo lás tar tal má nak, tel je sí té sé nek és el fo ga dá sá nak a
rend jét,

hb) a min ta vé te les, té te les vagy koc ká zat elem zé sen ala -
pu ló, do ku men tált szak mai hely szí ni el len õr zés rend sze res 
vég zé sét.

(4) A pá lyá zat le bo nyo lí tá sa az együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás ban fog lal tak nak meg fe le lõ en tör té nik.

(5) Más, nem a mi nisz té ri um pá lyá zat ke ze lõ szer vé nek
mi nõ sü lõ szerv vel tör té nõ kö zös pá lyáz ta tás ra az e szerv -
vel kö tött kü lön meg ál la po dás ban fog lal tak az irány adók,
amely nek tar tal má ra meg fe le lõ en al kal ma zan dó ak a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak.

(6) Amennyi ben a nyer tes pá lyá zók kal a pá lyá zat ke ze lõ 
szerv köti meg a tá mo ga tá si szer zõ dést, és fo lyó sít ja ré -
szük re a tá mo ga tást, meg fe le lõ en kö te les al kal maz ni az e
ren de let ben fog lal ta kat.

A pályázati felhívás és a pályázat tartalmi és formai
követelményei

25. §

(1) A pá lyá za ti fel hí vást a pá lyá zat ki író ja in ter ne tes
hon lap ján, va la mint ha tá ron túli ma gyar pá lyá zók nak szó -
ló pá lyá zat ese tén szük ség sze rint a pá lyá zat tal érin tett or -
szá gok egy na pi- vagy he ti lap já ban te szi köz zé. A pá lyá za -
ti fel hí vás meg je len te té sé nek fel té te le az Ámr. 79. § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si konst ruk ció be je -
len té se.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás ban a pá lyá zat be nyúj tá sá nak
ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy arra a pá lyá za ti
fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mít va leg alább 30 nap áll jon
ren del ke zés re.

26. §

A pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za
a) a pá lyá zat cí mét;
b) a pá lyá zat cél ját;
c) a pá lyá zat ki író já nak meg ne ve zé sét;

d) a pá lyá zat nyílt vagy meg hí vá sos jel le gét;
e) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sult, il let ve – szük ség

sze rint – a pá lyá zat ból ki zárt ter mé sze tes és jogi sze mé -
lyek, va la mint jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer -
ve ze tek kö ré nek meg ha tá ro zá sát;

f) a pá lyá zat tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it, a be -
nyúj tan dó pá lyá za tok pél dány szá mát;

g) a pá lyá zat ki író já nak ren del ke zé sé re álló for rás meg -
ne ve zé sét és össze gét;

h) a tá mo ga tás ból el szá mol ha tó és – szük ség sze rint –
az el nem szá mol ha tó költ sé gek kö rét;

i) szük ség sze rint az el nyer he tõ tá mo ga tás mér té ké nek
alsó és fel sõ ha tá rát;

j) a fi nan szí ro zás mód ját (elõ fi nan szí ro zás, utó fi nan -
szí ro zás, több rész let ben tör té nõ fo lyó sí tás; vissza té rí ten -
dõ vagy nem vissza té rí ten dõ tá mo ga tás);

k) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét, he lyét és mód -
ját;

l) a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ha tár ide jét és fõbb szem -
pont ja it, a pá lyá zat ered mé nyé rõl tör té nõ ér te sí tés mód ját
és ha tár ide jét, va la mint a dön tés köz zé té te lé nek he lyét;

m) a pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán dön tés ho za tal ra jo go -
sult (a to váb bi ak ban: dön tés ho zó) meg ne ve zé sét;

n) a nyer tes pá lyá zók kal szer zõ dést kötõ szerv (a tá mo -
ga tó) meg je lö lé sét;

o) a meg kí vánt sa ját for rás mér té két;
p) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó fel té te le ket,

be le ért ve a ked vez mé nye zet tek kel meg kö tés re ke rü lõ tá -
mo ga tá si szer zõ dés fel té te le it is;

q) a pá lyá zat tal kap cso la tos hi ány pót lás le he tõ sé gét és
fel té te le it;

r) tá jé koz ta tást arra néz ve, hogy a pá lyá zók hol kap hat -
nak fel vi lá go sí tást a pá lyá zat tal kap cso lat ban;

s) a pá lyá za ti do ku men tá ció el ké szí té se so rán kö te le zõ
hasz ná lat ra elõ írt ûr la pok, do ku men tu mok min tá it;

t) egyéb, a pá lyá zat ki író ja ál tal szük sé ges nek tar tott
kö ve tel mé nye ket.

27. §

A pá lyá zó ál tal be nyúj tott pá lyá zat nak – szük ség sze rint 
a pá lyá za ti fel hí vás ban kö zölt for má ban el ké szít ve – tar -
tal maz nia kell

a) a pá lyá zó azo no sí tó ada ta it: cég ne vét (ne vét), szék -
he lyét (cí mét);

b) a pá lyá zó – kül föl di pá lyá zó ese tén a ma gyar or szá -
gi – adó szá mát (adó azo no sí tó je lét);

c) a pá lyá zó kép vi se lõ jé nek és kap cso lat tar tó já nak ne -
vét;

d) a pá lyá zó el ér he tõ sé gét (kü lö nö sen te le fon- és te le -
fax szám, e-ma il cím);

e) a tá mo ga tás ból meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé keny sé -
gek, fel ada tok, be szer zé sek rész le tes is mer te té sét, azok
ter ve zett szak mai ha tá sa it, össze füg gé se it a pá lyá za ti fel -
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hí vás ban meg je lölt pá lyá za ti cél lal, va la mint az ezek hez
kap cso ló dó rész le tes költ ség ter vet;

f) a meg va ló sí tás hoz igé nyelt tá mo ga tás ál ta lá nos for -
gal mi adót is tar tal ma zó össze gét;

g) a meg va ló sí tás és a fi nan szí ro zás ter ve zett idõ be ni
üte me zé sét;

h) a ren del ke zés re álló sa ját és egyéb for rás össze gét;
i) a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt egyéb ada to kat.

28. §

(1) A pá lyá zat hoz a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá val
egy ide jû leg csa tol ja

a) gaz dál ko dó szer ve zet pá lyá zó ese tén ha tá lyos lé te sí -
tõ ok ira tá nak (kü lö nö sen ala pí tó ok irat, alap sza bály, tár sa -
sá gi szer zõ dés) egy sze rû má so la tát;

b) gaz dál ko dó szer ve zet pá lyá zó ese tén a lé te zé sét iga -
zo ló hi te les ok ira tot (kü lö nö sen cég ki vo nat, nyil ván tar tás -
ba vé tel rõl szó ló iga zo lás, egyé ni vál lal ko zói iga zol vány,
va la mint – ahol a mû kö dés hez jog sza bály elõ ír ja – mû kö -
dé si en ge dély);

c) gaz dál ko dó szer ve zet pá lyá zó kép vi se lõ jé nek hi te les 
alá írá si cím pél dá nyát;

d) a lé te zést iga zo ló ok irat ban meg ha tá ro zott kép vi se -
lõ tõl el té rõ kép vi se let ese tén a gaz dál ko dó szer ve zet pá -
lyá zó kép vi se lõ jé nek alá írá si jo go sult sá gát iga zo ló hi te les
ok ira tot;

e) nyi lat ko za tát
 1. a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do -

ku men tu mok tel jes kö rû sé gé rõl, va ló di sá gá ról és 
hiteles ségérõl,

 2. ar ról, hogy az adott tárgy ban pá lyá za tot ko ráb -
ban, il let ve egy ide jû leg mi kor és hol nyúj tott be,
és mi lyen összeg ben nyert tá mo ga tást, il let ve mi -
lyen más ál la mi és egyéb tá mo ga tást vesz igény -
be,

 3. ar ról, hogy nincs köz tar to zá sa,
 4. ah hoz tör té nõ hoz zá já ru lá sá ról, hogy a tá mo ga tás 

el nye ré se ese tén a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí -
sé ré se cél já ból adó szá mát (adó azo no sí tó je lét) a
Ma gyar Ál lam kincs tár és a 16. § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott szer vek fel hasz nál ják a le járt
köz tar to zá sok tel je sí té se, il le tõ leg az adós ság be -
kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg -
ismeréséhez,

 5. az Ámr. 83. § (2) be kez dés j) pont ja sze rin ti hoz -
zá já ru lá sá ról,

 6. ar ról, hogy meg fe lel az Áht. 15. § (7) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso -
la tok ál ta lá nos kö ve tel mé nye i nek, vagy ar ról,
hogy te kin te té ben e kö ve tel mé nyek az Áht. fen ti
ren del ke zé se alap ján nem al kal ma zan dó ak,

 7. ar ról, hogy nem áll vég el szá mo lás alatt, il let ve el -
le ne csõd-, fel szá mo lá si el já rás, vagy egyéb, a
meg szün te té sé re irá nyu ló, jog sza bály ban meg -

ha tá ro zott el já rás nincs fo lya mat ban, va la mint
ar ról, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, il let ve a tá mo -
ga tá si szer zõ dés le jár tá ig be je len ti, ha el le ne a
fen ti el já rá sok va la me lyi ke in dult,

 8. ar ról, hogy tá mo ga tás el nye ré se ese tén a pá lyá zat 
sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés -
sze rû fel hasz ná lá sá nak a 16. § (1) be kez dé sé ben,
va la mint egyéb, jog sza bály ban, a pá lyá za ti fel hí -
vás ban, il let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ ellen õrzéséhez
hoz zá já rul,

 9. ar ról, hogy a tá mo ga tás cél ja te kin te té ben adó le -
vo ná si jog gal ren del ke zik-e,

10. an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás
ked vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga -
tás cél ja, a tá mo ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog -
ram meg va ló sí tá si he lye nyil vá nos ság ra hoz ha -
tók,

11. a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó -
sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény ha tá -
lya alá tar to zó tá mo ga tás ese tén a tör vény
14. §-ában fog lal tak ról;

f) a pá lyá zó szám lá ját ve ze tõ pénz ügyi in téz mény iga -
zo lá sát – a szám la szám meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó szám la -
ve ze té sé rõl és fi ze tõ ké pes sé gé rõl;

g) amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás sa ját for rást ír elõ,
an nak ren del ke zés re ál lá sá ról szó ló, a szám la ve ze tõ pénz -
ügyi in téz mény ál tal ki ál lí tott iga zo lást;

h) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott egyéb do ku -
men tu mo kat.

(2) Az (1) be kez dés b), d)–g) pont jai alap ján be nyúj tott
do ku men tu mok ki ál lí tá sá nak dá tu ma nem le het a pá lyá zat
be nyúj tá sá nak nap já nál 30 nap nál ré geb bi.

(3) Ha a pá lyá zó a mi nisz ter fel ügye le te, il let ve fenn tar -
tói irá nyí tá sa alá tar to zó fe je zet be so rolt köz pon ti költ ség -
ve té si szerv, az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban, va la mint
e) pont já nak 7. és 9. al pont ja i ban fog lalt do ku men tu mo kat
nem kell csa tol nia. Bár mely köz pon ti költ ség ve té si szerv
pá lyá zó ese té ben nem kell csa tol ni az (1) be kez dés f) pont -
ja sze rin ti iga zo lást, to váb bá a g) pont ban fog lalt iga zo lás
he lyett el fo gad ha tó az in téz mény gaz da sá gi ve ze tõ je ál tal
alá írt nyi lat ko zat a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról.

(4) Ha a pá lyá zó olyan – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot ton kí vü li – gaz dál ko dó szer ve zet, amely nek vo nat ko -
zá sá ban a mi nisz ter – a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
Zrt.-vel kö tött szer zõ dés alap ján – ala pí tói vagy tu laj do no -
si jo go kat gya ko rol, az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fog -
lalt do ku men tu mo kat nem kell csa tol nia.

(5) Kül föl di pá lyá zó ese tén – amennyi ben jog sza bály
el té rõ en nem ren del ke zik – az (1) be kez dés e) pont já nak
3–4. al pont jai a ma gyar or szá gi köz tar to zá sok te kin te té ben 
al kal ma zan dó ak, 7. al pont ja pe dig a pá lyá zó ra irány adó
jog (sa ját jog) sza bá lyai alap ján ér tel me zen dõ.
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(6) A pá lyá zat ki író ja a pá lyá za ti fel hí vás ban úgy ren -
del kez het, hogy amennyi ben a ha tá ron túli ma gyar pá lyá zó 
a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ egy év fo lya mán már
nyúj tott be a pá lyá zat ki író já hoz pá lyá za tot, és nyi lat ko zik
ar ról, hogy ada ta i ban az elõ zõ pá lyá zat hoz be nyúj tott do -
ku men tu mok hoz ké pest vál to zás nem tör tént, az (1) be kez -
dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat nem 
kell pá lyá za tá hoz csa tol nia. Ha tá ron túli ma gyar pá lyá zó
ese tén to váb bá a pá lyá zat ki író ja az (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott do ku men tum he lyett – amennyi ben a
pá lyá zó nyi lat ko zik ar ról, hogy raj ta kí vül álló ok ból nem
ké pes azt csa tol ni – el fo gad hat a pá lyá zó lé te zé sét meg fe -
le lõ en iga zo ló más do ku men tu mot is, va la mint – in do kolt
eset ben és a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett mó don – el tér -
het a (2) be kez dés ben fog lal tak tól az (1) be kez dés b) pont -
já ban meg ha tá ro zott do ku men tum te kin te té ben.

(7) Ha a ha tá ron túli ma gyar pá lyá zó ma gyar or szá gi
bank szám lá val ren del ke zõ szer ve zet be fo ga dó nyi lat ko za -
tá val ren del ke zik, e szer ve zet nek a pá lyá zat hoz – a (2)–(6)
be kez dé sek ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men tu mok kö zül csak a
b)–d) pon tok ban, az e) pont 3–10. al pont ja i ban, va la mint a
h) pont ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat kell csa tol nia.

A pályázat elbírálása

29. §

(1) Ha a pá lyá zó ál tal be nyúj tott pá lyá zat nem fe lel meg
a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott for mai kö ve tel mé -
nyek nek, és a pá lyá za ti fel hí vás le he tõ sé get nyújt a hi ány -
pót lás ra, a pá lyá zat ki író ja meg fe le lõ ha tár idõ tû zé sé vel
– a hi bák, hi á nyos sá gok egy ide jû meg je lö lé se mel lett –
fel szó lít ja a pá lyá zót pá lyá za tá nak ki ja ví tá sá ra.

(2) Ha a pá lyá zó a hi ány pót lás ra vissza adott pá lyá za tot
is mét hi bá san, hi á nyo san nyújt ja be, a hi bá kat nem ja vít ja
ki, il let ve a hi á nyos sá go kat nem pó tol ja a meg adott ha tár -
idõn be lül, vagy a pá lyá za ti fel hí vás nem ad le he tõ sé get
 hiánypótlásra, a hi bás, hi á nyos pá lyá zat to váb bi vizs gá lat
nél kül el uta sít ha tó.

30. §

(1) A pá lyá za to kat a pá lyá zat ki író ja ál tal ki je lölt Ér té -
ke lõ Bi zott ság (a to váb bi ak ban: Bi zott ság) vé le mé nye zi.

(2) A Bi zott ság a pá lyá zat el bí rá lá sá hoz szük sé ges ja -
vas la tát a pá lyá zat be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ 30 na pon be lül ké szí ti el, majd azt a pá lyá zat ki -
író ja 5 na pon be lül a dön tés ho zó elé ter jesz ti. Az el bí rá lás -
hoz szük sé ges ja vas lat el ké szí té sé re elõ írt ha tár idõ tõl a pá -
lyá zat ki író ja – in do kolt eset ben és a pá lyá za ti fel hí vás ban
rög zí tett mó don – el tér het.

(3) A Bi zott ság ja vas la tát min den eset ben jegy zõ könyv -
ben kell rög zí te ni. Ha a pá lyá zat jel le ge ezt le he tõ vé te szi,
a jegy zõ könyv ben az adott pá lyá za ton for rás hi ány mi att
nem tá mo ga tott, de szak ma i lag meg fe le lõ, tá mo ga tás ra ér -
de mes nek ítélt pá lyá za tok sor rend jét is meg kell ha tá roz ni.

31. §

(1) A pá lyá za tok alap ján nyúj tan dó tá mo ga tá sok ról a
dön tés ho zó a Bi zott ság ja vas la tá nak be nyúj tá sá tól szá mí -
tott 30 na pon be lül dönt. E ha tár idõ tõl a pá lyá zat ki író ja
– in do kolt eset ben és a pá lyá za ti fel hí vás ban rög zí tett mó -
don – el tér het.

(2) A be ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sát kö ve tõ en a pá -
lyá zat nyer te se i rõl a kö te le zett ség vál la ló ál tal alá írt dön té -
si lis tát kell ké szí te ni, amely tar tal maz za a nyer tes pá lyá -
zók ada ta it, az el nyert tá mo ga tás össze gét és az eb bõl
tárgy év ben ki fi ze ten dõ össze get.

(3) A ked vez mé nye zet tek lis tá ját, a meg ítélt tá mo ga tá si
össze ge ket, a tá mo ga tás cél ját, a tá mo ga tott prog ram meg -
va ló sí tá si he lyét a pá lyá zat ki író ja a dön tést kö ve tõ 15 na -
pon be lül – a hon lap ján tör té nõ köz zé té tel lel – nyil vá nos -
ság ra hoz za, ez zel egy ide jû leg írás ban tá jé koz tat ja a pá -
lyá zó kat a pá lyá zat ered mé nyé rõl.

32. §

Ha a ked vez mé nye zett
a) a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé tõl vissza lép, vagy
b) a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti a 33. § (2) be -

kez dé se alap ján, vagy
c) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té -

sét kö ve tõ en a tá mo ga tást nem kí ván ja igény be ven ni,
vagy

d) a fe lek a tá mo ga tást egy ol da lú an, il let ve kö zös meg -
egye zés sel fel bont ják, vagy meg szün te tik,
a pá lyá zat ki író ja a ren del ke zés re álló ke ret összeg fi gye -
lem be vé te lé vel a szak ma i lag meg fe le lõ, de tá mo ga tást el
nem nyert pá lyá zók rang so rá ban a kö vet ke zõ he lyen álló
pá lyá zó ré szé re te szi le he tõ vé a tá mo ga tá si szer zõ dés
meg kötését.

A tá mo ga tá si szer zõ dés és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa

33. §

(1) A tá mo ga tó a ked vez mé nye zet tel – a tá mo ga tás
igény be vé te lé rõl, fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl, fo lyó sí tá -
sá nak üte me zé sé rõl, ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak el -
len õr zé sé rõl és el szá mo lá sá ról, va la mint a szer zõ dés sze -
gés jog kö vet kez mé nye i rõl, az el ál lás, fel mon dás jo gá ról, a 
szer zõ dés biz to sí té ka i ról – a ked vez mé nye zet tek lis tá já -
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nak nyil vá nos ság ra ho za ta lá tól szá mí tott 45 na pon be lül
tá mo ga tá si szer zõ dés ben ál la po dik meg.

(2) Ha a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból a szer zõ -
dés kö tés re az (1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõn be lül
nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti.

(3) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö -
té sé ig kö te les csa tol ni a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro -
zott, to váb bá a tá mo ga tó nak a ren de zett mun ka ügyi kap -
cso la tok fel té te le i nek iga zo lá sá ra al kal mas ira tok ról szó ló
1/2006. (II. 2.) FMM ren de let 2/A. §-ában ne ve sí tett kö te -
le zett sé ge tel je sí té sé hez szük sé ges ok ira to kat. A ked vez -
mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés ben nyi lat ko zik to váb bá
ar ról, hogy a pá lyá za tá hoz a 28. § (1) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rint csa tolt do ku men tu mok ban meghatáro zottak
vál to zat la nul fennállnak.

Elszámolás

34. §

(1) A pá lyá za ti úton tá mo ga tott ked vez mé nye zet tek be -
szá mo lá sa, il let ve a tá mo ga tás el len õr zé se a 14–18. §-ban
meg ha tá ro zott ál ta lá nos sza bá lyok sze rint tör té nik.

(2) A pá lyá zat nyer te sei ré szé re ki fi ze ten dõ tá mo ga tá si
összeg, to váb bá a le bo nyo lí tá si költ ség fe de ze té re át cso -
por to sí tott for rá sok kal a pá lyá zat ke ze lõ szerv – fi gye lem -
mel az éves költ ség ve té sé ben már ter ve zett ki adá sok több -
szö rös fel szá mí tá sá nak ti lal má ra is – az együtt mû kö dé si
meg ál la po dás ban rög zí tett ha tár idõ re utó la go san és té te le -
sen szak mai be szá mo lót és pénz ügyi el szá mo lást ké szít, és 
meg kül di azt a mi nisz té ri um részére.

Értelmezõ rendelkezések

35. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban gaz dál ko dó szer ve zet a
Ptk. 685. §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott szer ve zet, be -
le ért ve a költ ség ve té si szer vet, az egye sü le tet, az ala pít -
ványt és a köz tes tü le tet is.

(2) E ren de let ben sze rep lõ ha tár idõk vo nat ko zá sá ban az 
aláb bi ak al kal ma zan dó ak:

a) A na pok ban meg ál la pí tott ha tár idõ be a köz lés, a
kéz be sí tés, va la mint a köz zé té tel nap ja nem szá mít be.

b) Ha a ha tár idõ utol só nap ja olyan nap, amely nem
mun ka nap, a ha tár idõ a leg kö ze leb bi mun ka na pon jár le.

c) A pos tán kül dött be ad vány elõ ter jesz té si ide je a pos -
tá ra adás nap ja.

d) A ha tár idõt két ség ese tén meg tar tott nak kell tekin -
teni.

Záró rendelkezések

36. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba. E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en
igé nyelt tá mo ga tá sok és meg hir de tett pá lyá za tok te kin te -
té ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um költ ség -
ve té si fe je zet hez tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
pá lyá zat út ján tör té nõ fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról szó ló
28/2007. (VI. 15.) OKM ren de let. E be kez dés e ren de let
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Az oktatási és kulturális miniszter
14/2008. (IV. 10.) OKM

rendelete

a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá
tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések

és bizonyítványok felsorolásáról szóló
35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosításáról

A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl
szó ló 2001. évi C. tör vény 67. § (2) be kez dé sé nek a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ok ta tá si és kultu -
rális mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1. §

(1) A 2001. évi C. tör vény III. ré szé nek ha tá lya alá tar -
tozó, vég bi zo nyít vány nak mi nõ sü lõ kép zé sek és bi zo nyít -
vá nyok fel so ro lá sá ról szó ló 35/2007. (XI. 13.) OKM ren -
de let 6. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

6. § 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:

a) a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl szó ló
2005/36/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv (2005.
szep tem ber 7.) II. és III. mel lék le te,

b) a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl szó ló
2005/36/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv (2005.
szep tem ber 7.) II. és III. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról
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 szóló 1430/2007/EK eu ró pai bi zott sá gi ren de let (2007. de -
cem ber 5.), va la mint 

c) a sze mé lyek sza bad moz gá sa te rü le tén el fo ga dott
egyes irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sa
 tekintetében tör té nõ ki iga zí tá sá ról szó ló 2006/100/EK
 tanácsi irány elv (2006. no vem ber 20.) 1. cik ke és mel lék -
le te.”

(2) A 2001. évi C. tör vény III. ré szé nek ha tá lya alá tar -
tozó, vég bi zo nyít vány nak mi nõ sü lõ kép zé sek és bi zo nyít -
vá nyok fel so ro lá sá ról szó ló 35/2007. (XI. 13.) OKM ren -
de let mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik napon
lép ha tály ba,  rendelkezéseit a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat -
ban lévõ ügyek re is al kal maz ni kell.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon
a ha tá lyát vesz ti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

3. §

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: 

a) a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl szó ló
2005/36/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv (2005.
szep tem ber 7.) II. és III. mel lék le te,

b) a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl szó ló
2005/36/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv (2005.
szep tem ber 7.) II. és III. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról
 szóló 1430/2007/EK eu ró pai bi zott sá gi ren de let (2007. de -
cem ber 5.).

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Melléklet a 14/2008. (IV. 10.) OKM rendelethez 
 
[Melléklet a 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez] 
 

I. Szabályozott szakma gyakorlására jogosító képzések 
 

1. Egészségügyi és gyermekgondozási jellegű képzések 
 
Németországban: 
–  egészségügyi és gyermekápoló [Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)], 
–  fizioterapeuta/gyógytornász [Krankengymnast(in)/(Physiotherapeut(in)] [1994. június 1-től a 

„Krankengymnast(in)” szakmai címet megváltoztatták „Physiotherapeut(in)”-ra. Mindazonáltal azok a 
szakemberek, akik ennél korábban szerezték meg oklevelüket, kívánság szerint továbbra is használhatják a korábbi 
„Krankengymnast(in)” címet], 

–  ergotherapeuta [Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in)/(Ergotherapeut(in)], 
–  logopédus (Logopaede/Logopaedin), 
–  ortoptikus [Orthoptist(in)], 
–  államilag elismert képesítésű gyermekgondozó [Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)], 
–  államilag elismert képesítésű gyógypedagógus [Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in)], 
–  orvosi laboratóriumi asszisztens [medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)], 
–  radiológiai asszisztens [medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)], 
–  izotóp asszisztens [medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik], 
–  állat-egészségügyi technikus [veterinaermedizinisch-technische(r) Assistent(in)], 
–  dietetikus [Diaetassistent(in)], 
–  gyógyszerész technikus (Pharmazieingenieur), amely képesítést 1994. március 31. előtt a Német Demokratikus 

Köztársaságban vagy az új szövetségi tartományok területén szereztek, 
–  geriátriai szakápoló (Altenpflegerin und Altenpfleger) 
–  beszédterapeuta [Sprachtherapeut(in)]; amely képesítés megszerzéséhez összesen legalább tizenhárom éves oktatás 

és szakképzés szükséges, amely a következőket tartalmazza: 
=  legalább hároméves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, bizonyos esetekben egy- vagy kétéves 

szaktanfolyammal kiegészítve, amely végén vizsgát kell tenni, 
=  vagy legalább két és fél éves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább hat hónapos 

munkahelyi gyakorlat vagy legalább hat hónapos, elismert intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki, 
=  vagy legalább kétéves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább egyéves munkahelyi 

gyakorlat vagy legalább egyéves, jóváhagyott intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki. 
 

A Cseh Köztársaságban: 
–  egészségügyi asszisztens (zdravotnický asistent), 

ahol a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai 
oktatást, valamint egy egészségügyi szakközépiskolában teljesített, „maturitní zkouška” vizsgával záruló négyéves 
középfokú szakképzést; 
–  táplálkozási asszisztens (nutriční asistent), 

ahol a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai 
oktatást, valamint egy egészségügyi szakközépiskolában teljesített, „maturitní zkouška” vizsgával záruló négyéves 
középfokú szakképzést. 

 

Olaszországban: 
–  fogtechnikus (odontotecnico), 
–  optikus (ottico), amely képesítés megszerzéséhez összesen legalább 13 éves oktatás és szakképzés szükséges, amely 

a következőket tartalmazza: 
=  legalább hároméves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, bizonyos esetekben egy- vagy kétéves 

szaktanfolyammal kiegészítve, amely végén vizsgát kell tenni, 
=  vagy legalább két és fél éves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább hat hónapos 

munkahelyi gyakorlat vagy legalább hat hónapos, elismert intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki, 
=  vagy legalább kétéves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább egyéves munkahelyi 

gyakorlat vagy legalább egyéves, jóváhagyott intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki. 
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Cipruson: 
–  fogtechnikus (oδoí τoτεχí íτης), 

ahol a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább hatéves általános iskolai 
oktatást, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú szakképzést, amelyet egy egyéves szakmai 
gyakorlat követ; 
–  látszerész (τεχí éκüς oπτéκüς), 

ahol a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább hatéves általános iskolai 
oktatást, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú képzést, amelyet egy egyéves szakmai 
gyakorlat követ. 

 

Lettországban: 
–  fogorvosi asszisztens (zobārstniecības māsa), 

ahol a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést, 
egy kétéves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, továbbá hároméves szakmai gyakorlatot, 
melynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni; 
–  orvosi biológiai laboratóriumi asszisztens (biomedicīnas laborants), 

ahol a képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést, 
egy kétéves egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, továbbá az ezt követő kétéves szakmai 
gyakorlatot, melynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni; 
–  fogtechnikus (zobu tehnií is), 

ahol a képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést, 
egy kétéves egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, továbbá az ezt követő kétéves szakmai 
gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni; 
–  fizioterápiás asszisztens (fizioterapeita asistents), 

ahol a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatást, egy 
hároméves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, továbbá az ezt követő kétéves szakmai 
gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni. 

 

Luxemburgban: 
–  radiológiai asszisztens [assistant(e) technique médical(e) en radiologie], 
–  orvosi laboratóriumi asszisztens [assistant(e) technique médical(e) de laboratoire], 
–  pszichiátriai szakápoló [infirmier/iere psychiatrique], 
–  sebészasszisztens-technikus [assistant(e) technique médical(e) en chirurgie], 
–  gyermekgyógyászati ápoló [infirmier(ère) en pédiatrie],  
–  aneszteziológiai és intenzív terápiás szakápoló [infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation], 
–  masszőr [masseur], 
–  gyermekgondozó (éducateur/trice); amely képesítés megszerzéséhez összesen legalább 13 éves oktatás és 

szakképzés szükséges, amely a következőket tartalmazza: 
=  legalább hároméves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, bizonyos esetekben egy- vagy kétéves 

szaktanfolyammal kiegészítve, amely végén vizsgát kell tenni, 
=  vagy legalább két és fél éves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább hat hónapos 

munkahelyi gyakorlat vagy legalább hat hónapos, elismert intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki, 
=  vagy legalább kétéves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább egyéves munkahelyi 

gyakorlat vagy legalább egyéves, jóváhagyott intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki. 
 

Hollandiában: 
–  állatorvosi asszisztens (dierenartsassistent), 

amely képesítés megszerzéséhez összesen legalább tizenhárom éves oktatás és szakképzés szükséges, amely a 
következőket tartalmazza: három év szakképzés szakiskolában (»MBO«-rendszer), vagy három év szakképzés a duális 
gyakornoki rendszerben (»LLW«), mindkettőt záróvizsga követi. 

 

Ausztriában: 
–  gyermek- és ifjúsági szakápoló (spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege), 

Az általános képzés és a szakképzés összesen legalább tizenhárom évig tart, ezen belül legalább tíz év általános 
oktatásból és három év ápolóképző szakiskolában végzett szakképzésből áll, és sikeres vizsga esetén oklevél 
megszerzésével zárul. 
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–  pszichiátriai szakápoló (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege), 
Az általános képzés és a szakképzés összesen legalább tizenhárom évig tart, ezen belül legalább tíz év általános 

oktatásból és három év ápolóképző szakiskolában végzett szakképzésből áll, és sikeres vizsga esetén oklevél 
megszerzésével zárul. 
–  kontaktlencse-optikus (Kontaktlinsenoptiker), 
–  pedikűrös (Fusspfleger), 
–  hallókészülék-technikus (Hoergeraeteakustiker), 
–  gyógyáru-kereskedő (Drogist), 

amely képzések legalább tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább ötéves 
képzést meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen kapott képzésből, 
részben szakképzési intézetben biztosított képzésből álló szakmai képzésre, illetve szakmai gyakorlati és képzési 
időszakra osztva, amelyet szakvizsga követ a szakma gyakorlására és a gyakornokok képzésére való jogosultság 
megszerzéséért, 
–  masszőr (Masseur), 

amely képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelent, beleértve ötéves képzést 
meghatározott képzési rendszerben, amely kétéves időtartamú szakmai képzést, kétéves szakmai gyakorlati és képzési 
időszakot és egyéves képzést foglal magában, amelyet szakvizsga követ a szakma gyakorlására és a gyakornokok 
képzésére való jogosultság megszerzéséért, 
–  óvodai dolgozó (Kindergaertner/in), 
–  gyermekgondozó (Erzieher), 

amely képzések tizenhárom év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve ötéves szakosított iskolai 
szakképzést, amelyet záróvizsga követ. 

 

Szlovákiában: 
–  alapfokú művészeti iskolai tánctanár (učitel’ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách), 

ahol a képzés legalább tizennégy és fél év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy nyolcéves általános iskolai 
képzést, egy négyéves szakirányú középiskolai képzést, valamint öt félév táncpedagógiai képzést; 
–  oktató speciális oktatási intézményben és szociális ellátási intézményben (vychovávatel’ v špeciálnych výchovných 

zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb), 
ahol a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve nyolc/kilenc év általános iskolai képzést, 

egy négyéves időtartamú pedagógiai szakközépiskolai vagy egyéb középiskolai képzést, valamint egy további 
kétéves, nem nappali tagozatos pedagógiai tanfolyamot. 
 
 

2. Kézműipari ágazat „mester” szinten („mester/Meister/maitre”) 
 
Dániában: 
–  látszerész (optometrist), 

amely képzés teljes időtartama tizennégy év, beleértve az ötéves szakképzés időtartamát is, amely a képzést nyújtó 
intézményben folytatott két és fél éves elméleti képzésből, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai gyakorlatból 
áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres letételét 
követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím használatára; 
–  ortopédiai műszerész (ortopaedimekaniker), 

amely képzés teljes időtartama tizenkét és fél év, beleértve a három és fél éves szakképzés időtartamát is, amely a 
képzést nyújtó intézményben folytatott hat hónapos elméleti képzésből, valamint hároméves munkahelyi szakmai 
gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres 
letételét követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím használatára; 
–  ortopédiai lábbeli készítő (ortopaediskomager), 

amely képzés teljes időtartama tizenhárom és fél év, beleértve a négy és fél éves szakképzés időtartamát is, amely a 
képzést nyújtó intézményben megtartott kétéves elméleti képzésből, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai 
gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres 
letételét követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím használatára. 

 

Németországban: 
–  látszerész (Augenoptiker), 
–  fogtechnikus (Zahntechniker), 
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–  ortopédiai technikus (Orthopädietechniker), 
–  hallókészülék-készítő (Hoergeraeteakustiker), 
–  ortopédiai cipész (Orthopaedieschuhmacher). 

 

Luxemburgban: 
–  látszerész (opticien), 
–  fogtechnikus (mécanicien dentaire), 
–  hallókészülék-készítő (audioprothésiste), 
–  ortopédiai műszerész/ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (mécanicien orthopédiste/bandagiste), 
–  ortopédiai cipész (orthopédiste-cordonnier), 

amely képzések teljes képzési ideje tizennégy év, beleértve a legalább ötéves, meghatározott képzési rendszerű 
képzést, amely a képzést nyújtó intézményben folytatott elméleti képzésből, valamint munkahelyi szakmai 
gyakorlatból áll, amely végén vizsgát kell tenni, amely a szakipari tevékenységnek önálló vállalkozóként vagy 
alkalmazottként való gyakorlására jogosít. 

 

Ausztriában: 
–  ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (Bandagist), 
–  fűzőkészítő (Miederwarenerzeuger), 
–  optikus (Optiker), 
–  ortopédiai cipész (Orthopaedieschuhmacher), 
–  ortopédiai technikus (Orthopaedietechniker), 
–  fogtechnikus (Zahntechniker), 
–  kertész (Gaertner), 

amely képzések legalább tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább ötéves 
képzést meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen folytatott 
képzésre, részben szakképzési intézetben folytatott képzésből álló gyakornoki képzésre, illetve legalább kétéves 
szakmai gyakorlati és képzési időszakra osztva, amelyet mestervizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok 
képzésére és a „Meister” cím használatára való jogosultság megszerzése céljából; 
–  mezőgazdasági mester (Meister in der Landwirtschaft), 
–  a vidéki házi gazdálkodás mestere (Meister in der laendlichen Hauswirtschaft), 
–  kertészeti mester (Meister im Gartenbau), 
–  a zöldségkertészet mestere (Meister im Feldgemüsebau), 
–  gyümölcstermesztési és -feldolgozási mester (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung), 
–  szőlőtermesztési és borászmester (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft), 
–  tejtermelő mester (Meister in der Molkerei- und Kaesereiwirtschaft), 
–  lótenyésztő mester (Meister in der Pferdewirtschaft), 
–  haltenyésztő mester (Meister in der Fischereiwirtschaft), 
–  baromfitenyésztő mester (Meister in der Geflügelwirtschaft), 
–  méhészmester (Meister in der Bienenwirtschaft), 
–  erdészmester (Meister in der Forstwirtschaft), 
–  erdőtelepítési és erdészeti mérnök mester (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft), 
–  a mezőgazdasági raktározás mestere (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung), 

amely képzések legalább tizenöt év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább hatéves 
képzést meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen folytatott 
képzésre, részben szakképzési intézetben folytatott képzésből álló szakmai képzésre, illetve hároméves szakmai 
gyakorlati és képzési időszakra osztva, amelyet mestervizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére és 
a „Meister” cím használatára való jogosultság megszerzéséért. 

 

Lengyelországban: 
–  szakmai tárgyakat oktató tanár (nauczyciel praktycznej nauki zawodu), 

ahol a képzés időtartama 
(i) nyolc év általános iskolai képzés, öt év középiskolai szakképzés vagy a megfelelő területen szerzett ezzel 

egyenértékű középiskolai képzés, amelyet egy összesen legalább százötven órából álló pedagógiai képzés, illetve 
munkavédelmi és munka-egészségügyi kurzus követ; továbbá azon a területen szerzett kétéves szakmai tapasztalat, 
amelyen az adott személy tanítani fog; vagy 

(ii) nyolc év általános iskolai képzés, öt év középiskolai szakképzés, valamint ezt követően egy felsőfokú 
pedagógiai oktatási intézmény elvégzését tanúsító oklevél; vagy 
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(iii) nyolc év általános iskolai képzés, két-három év alapszintű középiskolai szakképzés, az adott szakterületen 
mesterlevéllel igazolt legalább hároméves szakmai tapasztalat, valamint ezt követően egy összesen legalább százötven 
órából álló pedagógiai képzés. 

 

Szlovákiában: 
–  szakoktató (majster odbornej výchovy), 

ahol a képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve nyolc év általános iskolai képzést, egy 
négyéves szakképzést (teljes középiskolai szakképzés és/vagy a megfelelő – azonos – területen szakmai képzésben 
való részvételt vagy szakmai tanfolyam elvégzését), összesen legalább hároméves szakmai tapasztalat igazolását azon 
a területen, amelyen az adott személy a teljes képzést vagy szakmai képzést elvégezte, valamint kiegészítő pedagógiai 
tanulmányok teljesítését tanári képesítést nyújtó karon vagy műszaki egyetemeken; vagy teljes középiskolai képzés és 
szakmai képzés a megfelelő (azonos) szakképzés vagy szakmai kurzus keretében, legalább három év szakmai 
tapasztalat azon a területen, amelyen az adott személy a képzést vagy szakmai képzést elvégezte, és kiegészítő 
pedagógiai tanulmányok végzése tanári képesítést nyújtó karon, illetve 2005. szeptember 1-jével bezárólag speciális 
pedagógiai képzés, amelyet a módszertani központok speciális oktatási intézményekben szerveznek szakoktatók 
számára, kiegészítő pedagógiai tanulmányok nélkül. 
 
 

2a Meister/Mester (a Meister/Mester cím használatára jogosító iskolai és szakképzés) a következő szakmákban: 
 
Németországban: 
–  fémmunkás (Metallbauer), 
–  orvosi műszerész (Chirurgiemechaniker), 
–  karosszérialakatos- és autógyártó (Karosserie- und Fahrzeugbauer), 
–  gépjárműtechnikus (Kraftfahrzeugtechniker), 
–  kerékpár- és motorkerékpár-szerelő (Zweiradmechaniker), 
–  hűtőberendezés-szerelő (Kälteanlagenbauer), 
–  számítástechnikus (Informationstechniker), 
–  mezőgazdaságigép-szerelő (Landmaschinenmechaniker), 
–  puskaműves (Büchsenmacher), 
–  bádogos (Klempner), 
–  vízvezeték- és fűtésszerelő (Installateur und Heizungsbauer), 
–  elektrotechnikus (Elektrotechniker), 
–  villamosgépgyártó (Elektromaschinenbauer), 
–  hajóépítő (Boots- und Schiffbauer), 
–  kőműves és betonépítő (Maurer und Betonbauer), 
–  tűzhely- és légfűtésépítő (Ofen- und Luftheizungsbauer), 
–  ács (Zimmerer), 
–  tetőfedő (Dachdecker), 
–  útépítő (Straßenbauer), 
–  hő- és hangszigetelő (Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer), 
–  kútépítő (Brunnenbauer), 
–  kőfaragó és kőszobrász (Steinmetz und Steinbildhauer), 
–  stukkókészítő (Stuckateur), 
–  szobafestő és mázoló (Maler und Lackierer), 
–  állványozó (Gerüstbauer), 
–  kéményseprő (Schornsteinfeger), 
–  finomműszerész (Feinwerkmechaniker), 
–  asztalos (Tischler), 
–  kötélverő (Seiler), 
–  pék (Bäcker), 
–  cukrász (Konditor), 
–  hentes (Fleischer), 
–  fodrász (Frisör), 



 
 
 
 
2008/59. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 3065 

–  üveges (Glaser), 
–  üvegfúvó és üvegkészülék-gyártó (Glasbläser und Glasapparatebauer), 
–  vulkanizáló és gumijavító (Vulkaniseur und Reifenmechaniker); 

 

Luxemburgban: 
–  pék-cukrász (boulanger-pâtissier), 
–  cukrász, csokoládé- és fagylaltkészítő (pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier), 
–  hentes (boucher-charcutier), 
–  lóhúsfeldolgozó hentes (boucher-charcutier-chevalin), 
–  étkeztető (traiteur), 
–  molnár (meunier), 
–  szabó (tailleur-couturier), 
–  kalapos (modiste-chapelier), 
–  szűcs (fourreur), 
–  csizmadia-cipész (bottier-cordonnier), 
–  órás (horloger), 
–  ékszerész-ötvös (bijoutier-orfèvre), 
–  fodrász (coiffeur), 
–  kozmetikus (esthéticien), 
–  általános műszerész (mécanicien en mécanique générale), 
–  felvonó-, teherfelvonó-, mozgólépcső- és árukezelőberendezés-szerelő (installateur d’ascenseurs, de montecharges, 

d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention), 
–  puskaműves (armurier), 
–  kovács (forgeron), 
–  ipari és építőipari gépszerelő (mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction), 
–  gépjármű- és motorkerékpár-szerelő és autóvillamossági műszerész (mécanicien-électronicien d’autos et de motos), 
–  karosszériaépítő és -javító (constructeur réparateur de carosseries), 
–  gépjármű karosszériajavító és festő (débosseleur-peintre de véhicules automoteurs), 
–  csévélőmunkás (bobineur), 
–  audiovizuális elektrotechnikus (électronicien d’installations et d’appareils audiovisuels), 
–  kábelhálózat-építő és -javító (constructeur réparateur de réseaux de télédistribution), 
–  irodafelszerelési és informatikai elektrotechnikus (électronicien en bureautique et en informatique), 
–  mezőgazdasági és borászati gépész (mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles), 
–  rézműves (chaudronnier), 
–  horganyzó (galvaniseur), 
–  gépjárműszakértő (expert en automobiles), 
–  építőipari vállalkozó (entrepreneur de construction), 
–  útépítő vállalkozó (entrepreneur de voirie et de pavage), 
–  betonaljzat-készítő (confectionneur de chapes), 
–  hő-, hang- és vízszigetelő technikus (entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité), 
–  fűtés- és vízvezetékszerelő (installateur de chauffage-sanitaire), 
–  hűtőgépszerelő (installateur frigoriste), 
–  villanyszerelő (électricien), 
–  fényreklámszerelő (installateur d’enseignes lumineuses), 
–  kommunikációs és informatikai elektrotechnikus (électronicien en bureautique et en informatique), 
–  riasztó- és biztonságiberendezés-szerelő (installateur de systèmes d’alarmes et de sécurité), 
–  műbútorasztalos (menuisier-ébéniste), 
–  parkettázó (parqueteur), 
–  előregyártottelem-beszerelő (poseur d’éléments préfabriqués), 
–  ablaktábla-, zsalu-, ponyva- és redőnykészítő és -szerelő (fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et 

de store), 
–  fémszerkezet-gyártó (entrepreneur de constructions métalliques), 
–  kemenceépítő (constructeur de fours), 
–  tetőfedő-bádogos (couvreur-ferblantier), 
–  ács (charpentier), 
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–  márvány- és kőfaragó (marbrier-tailleur de pierres), 
–  hidegburkoló (carreleur), 
–  álmennyezet- és homlokzatépítő (plafonneur-façadier), 
–  festő-dekoratőr (peintre-décorateur), 
–  üveges-tükörkészítő (vitrier-miroitier), 
–  kárpitos-lakberendező (tapissier-décorateur), 
–  kandalló- és cserépkályha-készítő, -építő (constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence), 
–  nyomdász (imprimeur), 
–  médiaoperátor (opérateur média), 
–  szitanyomó (sérigraphe), 
–  könyvkötő (relieur), 
–  orvosi és sebészeti műszerész (mécanicien de matériel médico-chirurgical), 
–  gépjárművezetés-oktató (instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs), 
–  fémborítás- és fémtetőkészítő, -szerelő (fabricant poseur de bardages et toitures métalliques), 
–  fényképész (photographe), 
–  hangszerkészítő, -javító (fabricant réparateur d'instruments de musique), 
–  úszásoktató (instructeur de natation); 

 

Ausztriában: 
–  építésvezető (Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten), 
–  pék (Bäcker), 
–  kútépítő (Brunnenmeister), 
–  tetőfedő (Dachdecker), 
–  elektrotechnikus (Elektrotechnik), 
–  hentes (Fleischer), 
–  fodrász és parókakészítő (stylist) (Friseur und Perückenmacher (Stylist)), 
–  gáz- és vízvezeték-szerelő (Gas- und Sanitärtechnik), 
–  üveges (Glaser), 
–  üvegező és síküvegcsiszoló (Glasbeleger und Flachglasschleifer), 
–  üvegfúvó és üvegkészülék-gyártó (Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung), 
–  öblösüveg-csiszoló és -nemesítő (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler 

[verbundenes Handwerk]), 
–  fazekas (Hafner), 
–  fűtésszerelő (Heizungstechnik), 
–  szellőzéstechnikus (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Lüftungstechnik [verbundenes Handwerk]), 
–  hűtő- és klímaberendezés-szerelő (Kälte- und Klimatechnik), 
–  kommunikációs technikus (Kommunikationselektronik), 
–  cukrász, beleértve a mézeskalács-, kandírozottgyümölcs-, fagylalt- és csokoládékészítőt (Konditor [Zuckerbäcker] 

einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung), 
–  gépjárműtechnikus (Kraftfahrzeugtechnik), 
–  karosszérialakatos, beleértve a karosszériafestőt és -fényezőt (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Karosseriebauer 

einschl. Karosseriespengler u. -lackierer [verbundenes Handwerk]), 
–  műanyag-feldolgozó (Kunststoffverarbeitung), 
–  szobafestő és mázoló (Maler und Anstreicher), 
–  fényező (Lackierer), 
–  aranyozó és díszítő (Vergolder und Staffierer), 
–  táblakészítő (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Schilderherstellung [verbundenes Handwerk]), 
–  villamosgép-gyártási és automatizálási mechatronikus (Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung), 
–  elektronikai mechatronikus (Mechatroniker f. Elektronik), 
–  iroda- és számítástechnikus (Büro- und EDV-Systemtechnik), 
–  gépipari és gyártástechnikai mechatronikus (Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik), 
–  orvosiműszer-mechatronikus (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Mechatroniker f. Medizingerätetechnik 

[verbundenes Handwerk]), 
–  felületkezelő technikus (Oberflächentechnik), 
–  fémműves tervező (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Metalldesign [verbundenes Handwerk]), 
–  lakatos (Schlosser), 
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–  kovács (Schmied), 
–  mezőgazdaságigép-szerelő (Landmaschinentechnik), 
–  vízvezeték-szerelő (Spengler), 
–  rézműves (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Kupferschmied [verbundenes Handwerk]), 
–  kőfaragó, beleértve a műkőkészítőt és a mozaikkészítőt (Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und 

Terrazzomacher), 
–  stukkókészítő és vakoló (Stukkateur und Trockenausbauer), 
–  asztalos (Tischler), 
–  modellépítő (Modellbauer), 
–  kádár (Binder), 
–  esztergályos (Drechsler), 
–  hajóépítő (Bootsbauer), 
–  szobrász (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Bildhauer [verbundenes Handwerk]), 
–  vulkanizáló (Vulkaniseur), 
–  fegyverműves (puskaműves), beleértve a fegyverkereskedőt (Waffengewerbe [Büchsenmacher] einschl. des 

Waffenhandels), 
–  hő- és hangszigetelő, tűzvédelmi szakember (Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer), 
–  ácsmester (Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten), 
 

Az általános és a szakképzés teljes időtartama legalább tizenhárom év, beleértve egy legalább hároméves, részben a 
munkahelyen kapott képzésből, részben szakképzési intézményben biztosított képzésből álló szakmai képzést 
meghatározott képzési rendszerben, amelyet vizsga és elméleti, valamint gyakorlati képzésből álló, legalább egyéves 
mesterképzés követ. A kézműipari mestervizsga sikeres megszerzése feljogosít a szakma önálló vállalkozásban való 
gyakorlására, tanulók képzésére és a Meister/Mester cím viselésére. 
 
 

3. Tengerhajózási ágazat 
 

A) Tengeri közlekedés 
 
Cseh Köztársaságban: 
–  fedélzeti asszisztens (palubní asistent), 
–  navigációs őrszolgálat ellátásával megbízott tiszt (námořní poručík), 
–  első tiszt (první palubní důstojník), 
–  kapitány (kapitán), 
–  géptisztjelölt (strojní asistent), 
–  gépüzemi őrszolgálatért felelős tiszt (strojní důstojník), 
–  másodgéptiszt (druhý strojní důstojník), 
–  gépüzemvezető (první strojní důstojník), 
–  elektrotechnikus (elektrotechnik), 
–  elektrotechnikus üzemvezető (elektrodůstojník). 

 

Dániában: 
–  hajóskapitány (skibsfrer), 
–  első tiszt (overstyrmand), 
–  kormányos, fedélzeti tiszt (enestyrmand, vagthavende styrmand), 
–  fedélzeti tiszt (vagthavende styrmand), 
–  gépüzemvezető (maskinchef), 
–  első géptiszt (1. maskinmester), 
–  géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt (1. maskinmester/vagthavende maskinmester). 

 

Németországban: 
–  hajóskapitány part menti (szállításban részt vevő) nagy hajón (Kapitaen AM), 
–  hajóskapitány part menti (szállításban részt vevő) hajón (Kapitaen AK), 
–  fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevő) nagy hajón (Nautischer Schiffsoffizier AMW), 
–  fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevő) hajón (Nautischer Schiffsoffizier AKW), 
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–  C minősítésű gépüzemvezető (Schiffsbetriebstechniker CT – Leiter von Maschienenanlagen), 
–  C minősítésű gépkezelő (Schiffsmaschinist CMa – Leiter von Maschienenanlagen), 
–  C minősítésű hajógép-üzemvezető (Schiffsbetriebstechniker CTW), 
–  C minősítésű hajógépkezelő – önálló szolgálatot teljesítő géptiszt (Schiffsmaschinist CMaW – Technischer 

Alleinoffizier). 
 

Olaszországban: 
–  fedélzeti tiszt (ufficiale di coperta), 
–  géptiszt (ufficiale di macchina). 

 

Lettországban: 
–  villamossági géptiszt hajókon (kuģu elektromehānií is), 
–  hűtőberendezés-kezelő (kuģa saldηπanas iekārtu maπīnists). 

 

Hollandiában: 
–  első tiszt [part menti (szállításban részt vevő) hajón] (kiegészítő képzéssel) [stuurman kleine handelsvaart (met 

aanvulling)], 
–  (okleveles) gépüzemvezető (diploma motordrijver), 
–  VTS tisztviselő (VTS-functionaris). 

 

Romániában: 
a képzés célja: 

–  tengeri kormányos („timonier maritim”), 
amelyekhez a következő képzések szükségesek: 

 

Romániában: 
–  tengeri kormányos („timonier maritim”): 

1. 18 életévét betöltött személy; 
2. a) rendelkezik a megfelelő tengerész képzettségi tanúsítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok); tengeri 

hajón töltött 24 hónapos tengeri szolgálatot teljesített tengerészként, amelyből legalább 12 hónapot az elmúlt öt évben 
teljesített; részt vett elismert képzésen, amely előlépteti végrehajtási szintre (7 napos); vagy 

b) rendelkezik a megfelelő tengerész képzettségi tanúsítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok) és 
rendelkezik a tengerészeti mobil szolgálat területén rádiókezelő, műszaki kezelő képzettségi tanúsítvánnyal; 24 
hónapos tengeri szolgálatot teljesített tengerészként és a tengerészeti mobil szolgálat területén rádiókezelőként, 
műszaki kezelőként, vagy GMDSS-GOC kezelőként; részt vett elismert képzésen, amely előlépteti végrehajtási 
szintre (7 napos). 

 

A Cseh Köztársaságban: 
(i) fedélzeti asszisztens (palubní asistent) 
20. életévét betöltött személy, aki „maturitní zkouška” vizsgával záruló, tengerészeti akadémia vagy tengerészeti 

főiskola navigációs tanszékén szerzett képzést, kiegészítve a tanulmányok ideje alatt teljesített legalább hat hónapos 
tengeri szolgálattal, vagy legalább kétéves, hajón töltött tengeri szolgálat teljesítése navigációs őrszolgálat ellátásáért 
felelős legénységi tagként, továbbá az STCW-egyezmény (az 1978. évi Nemzetközi egyezmény a tengerészek 
képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) egy szerződő felének tengerészeti akadémiája vagy főiskolája 
által szervezett képzés elvégzése, amely megfelel az egyezmény A-II/1 szakaszában meghatározott 
követelményeknek, és egy sikeres vizsga letétele az MTC (a Cseh Köztársaság tengeri fuvarozási bizottsága) által 
elismert vizsgabizottság előtt; 

(ii) navigációs őrszolgálat ellátásával megbízott tiszt (námořní poručík) 
tengerészeti akadémiai vagy főiskolai végzettség esetén ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon 

fedélzeti asszisztensi beosztásban töltött, legalább hat hónapos szolgálati idő, vagy egyéves szolgálati idő egy elismert 
tanfolyam elvégzését követően, beleértve egy legalább hat hónapos szolgálati időt navigációs őrszolgálat ellátásáért 
felelős legénységi tagként, valamint megfelelően vezetett és érvényesített fedélzeti képzési könyv tisztjelöltek részére; 

(iii) első tiszt (první palubní důstojník) 
ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon navigációs őrszolgálati tiszti alkalmassági bizonyítvány és 

legalább ebben a minőségben szerzett tizenkét hónapos tengeri szolgálat; 
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(iv) kapitány (kapitán) 
1. ötszáz és háromezer közötti bruttó űrtartalmú hajókon parancsnoki szolgálati bizonyítvány, 
2. háromezer vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti képesítési bizonyítvány és legalább hat 

hónapos elismert tengeri szolgálat az ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti minőségben, és 
legalább hat hónapos elismert tengeri szolgálat háromezer vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti 
minőségben; 

(v) géptisztjelölt (strojní asistent) 
20. életévét betöltött személy, akinek a képzése tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskolai végzettség – 

tengerészeti gépüzemi szakon, mely tartalmaz legalább hat hónapos, hajón töltött elismert tengeri szolgálatot; 
(vi) gépüzemi őrszolgálatért felelős tiszt (strojní důstojník) 
tengerészeti akadémiai vagy főiskolai végzettség és legalább hat hónapos igazolt tengeri szolgálat teljesítése 

géptisztjelölti minőségben; 
(vii) másodgéptiszt (druhý strojní důstojník) 
legalább tizenkét hónapos elismert tengeri szolgálat harmadgéptiszti minőségben 750 kW, vagy nagyobb főgép-

teljesítményű hajókon; 
(viii) gépüzemvezető (první strojní důstojník) 
megfelelő másodgéptiszti szolgálati bizonyítvány 3000 kW vagy nagyobb főgép-teljesítményű hajókon és e 

minőségben legalább hat hónapos elismert tengeri szolgálat; 
(ix) elektrotechnikus (elektrotechnik) 
18. életévét betöltött személy, akinek a képzése tengerészeti vagy egyéb akadémia villamosmérnöki szakán történt, 

illetve „maturitní zkouška” vizsgával záruló műszaki iskolai vagy elektrotechnikusi mérnöki főiskolai képzésben vett 
részt, továbbá legalább tizenkét hónapos villamosmérnöki területen teljesített elismert szakmai gyakorlatot; 

(x) elektrotechnikus üzemvezető (elektrodůstojník) 
tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskola tengerészeti villamosmérnöki kar vagy egyéb műszaki akadémia, 

illetve középiskola villamosmérnöki szakirányban, ahol minden képzés „maturitní zkouška” vizsgával vagy 
záróvizsgával zárul, továbbá legalább tizenkét hónapos tengeri szolgálat elektrotechnikusi minőségben, fenti 
akadémiai és főiskolai végzettséggel, illetve huszonnégy hónapos szolgálat középiskolai végzettség esetén. 

 

Dániában: 
kilenc év általános iskolai képzés, amelyet tizenhét-harminchat hónapos alapképzés és/vagy tengeri szolgálat követ, 

kiegészítve a következőkkel: 
(i) fedélzeti tisztek esetében egyéves szakképzés, 
(ii) egyéb beosztásokban hároméves szakképzés. 

 

Németországban: 
a teljes képzési idő tizennégy-tizennyolc év, beleértve a hároméves szakmai alapképzést és egy év tengeren töltött 

szolgálati időt, amelyet egy- vagy kétéves szakképzés követ, ahol szükséges, kétéves navigációs gyakorlat 
teljesítésével kiegészítve. 

 

Lettországban: 
(i) villamossági géptiszt hajókon (kuģu elektromehānií is), 
18. életévét betöltött személy, akinek a képzésének teljes időtartama legalább tizenkét és fél év, beleértve legalább 

kilenc év általános iskolai képzést, és legalább hároméves szakképzést, továbbá legalább hat hónapos tengeri 
szolgálati idő elektrotechnikusi minőségben vagy villamosmérnök-asszisztensként 750 kW vagy nagyobb főgép-
teljesítményű hajókon. A szakképzés egy, az illetékes hatóság előtt tett speciális vizsgával zárul a Közlekedési 
Minisztérium által jóváhagyott képzési programnak megfelelően; 

(ii) hűtőberendezés-kezelő (kuģa saldηπanas iekārtu maπīnists), 
18. életévét betöltött személy, akinek a képzésének teljes időtartama legalább tizenhárom év, beleértve legalább 

kilenc év általános iskolai képzést, és legalább hároméves szakoktatást, továbbá legalább tizenkét hónapos tengeri 
szolgálat hűtőmérnök-asszisztensi minőségben. A szakképzés egy, az illetékes hatóság előtt tett speciális vizsgával 
zárul a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott képzési programnak megfelelően. 

 

Olaszországban: 
a teljes képzési idő tizenhárom év, amelynek része a legalább ötéves, vizsgával záruló szakképzés, ahol szükséges, 

szakmai gyakorlattal kiegészítve. 
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Hollandiában: 
(i) az első tiszt part menti szállításban részt vevő hajón (kiegészítő képzéssel) [stuurman kleine handelsvaart (met 

aanvulling)], és az (okleveles) gépüzemvezető (diploma motordrijver) esetében a teljes képzési idő tizennégy év, 
amelyből legalább két évet szakképzési intézményben kell eltölteni, tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal 
kiegészítve, 

(ii) a VTS tisztviselő (VTS-functionaris) esetében a teljes képzési idő legalább tizenöt év, amelyből legalább három 
év felsőszintű szakképzés (HBO) vagy középszintű szakképzés (MBO), amelyet legalább tizenkét heti elméleti 
képzést tartalmazó nemzeti és regionális szakosító képzések követnek, amelyek mindegyikét záróvizsga követi, 
és amely képzésnek a nemzetközi STCW-egyezmény (az 1978. évi Nemzetközi egyezmény a tengerészek képzéséről, 
képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) hatálya alatt elismert képzésnek kell lennie. 

 

Romániában: 
–  tengeri kormányos („timonier maritim”): 

1. 18. életévét betöltött személy; 
2. a) rendelkezik a megfelelő tengerész képzettségi tanúsítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok); tengeri 

hajón 24 hónapos tengeri szolgálatot teljesített tengerészként, amelyből legalább 12 hónapot az elmúlt öt évben 
teljesített; részt vett elismert képzésen, amely előlépteti végrehajtási szintre (7 napos); vagy 

b) rendelkezik a megfelelő tengerész képzettségi tanúsítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok) és 
rendelkezik a tengerészeti mobil szolgálat területén rádiókezelő, műszaki kezelő képzettségi tanúsítvánnyal; 
24 hónapos tengeri szolgálatot teljesített tengerészként és a tengerészeti mobil szolgálat területén rádiókezelőként, 
műszaki kezelőként, vagy GMDSS-GOC kezelőként; részt vett elismert képzésen, amely előlépteti végrehajtási 
szintre (7 napos). 
 
 

B) Tengeri halászat 
 
Németországban: 
–  mélytengeri halászati kapitány (Kapitaen BG/Fischerei), 
–  part menti halászati kapitány (Kapitaen BLK/Fischerei), 
–  fedélzeti tiszt, mélytengeri halászat (Nautiseher Schiffsoffizier BGW/Fischerei), 
–  fedélzeti tiszt, part menti halászat (Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei); 

 

Hollandiában: 
–  első tiszt/első géptiszt V (stuurman werktuigkundige V), 
–  gépész IV (halászhajó) (werktuigkundige IV visvaart), 
–  első tiszt IV (halászhajó) (stuurman IV visvaart), 
–  első tiszt/első géptiszt VI (stuurman werktuigkundige VI), 

amely foglalkozások gyakorlásához a következő képzések szükségesek: 
–  Németországban a teljes képzési idő tizennégy-tizennyolc év, beleértve a hároméves szakmai alapképzést és egy év 

tengeren töltött szolgálati időt, amelyet egy- vagy kétéves szakképzés követ, ha szükséges, kétéves navigációs 
gyakorlattal kiegészítve, 

–  Hollandiában a teljes képzési idő tizenhárom-tizenöt év, amelyből legalább két évet szakképző intézményben kell 
eltölteni tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal kiegészítve, 
és amely képzéseknek a Torremolinosi egyezmény (Nemzetközi egyezmény a halászhajók biztonságáról, 1977) 

hatálya alatt elismert képzésnek kell lennie. 
 
 

4. Technikai ágazatok 
 
A Cseh Köztársaságban: 
–  engedéllyel rendelkező technikus, engedéllyel rendelkező földmérő (autorizovaný technik, autorizovaný stavitel): 

a képzés teljes időtartama legalább kilenc év, beleértve egy „maturitní zkouška” vizsgával (műszaki 
szakközépiskolai vizsga) záruló négyéves műszaki szakközépiskolai szakképzést, és az 50/1976 Sb. sz. törvénynek 
(építésügyi törvény), illetve a 360/1992 Sb. sz. törvénynek megfelelően az építőipar egyes szakmai tevékenységeinek 
végzését lehetővé tevő szakmai képesítő vizsgával záruló öt év szakmai gyakorlatot; 
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–  vasúti járművezető (fyzická osoba řídící drážní vozidlo): 
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint 

egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely egy „maturitní zkouška” vizsgával zárul és a gépjárművek 
hajtóerejével kapcsolatos záróvizsgával végződik; 
–  pályaátvizsgáló technikus (drážní revizní technik): 

a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint 
egy gépipari vagy egy elektrotechnikai szakközépiskolában elvégzendő legalább négyéves, „maturitní zkouška” 
vizsgával záruló középiskolai szakképzést; 
–  gépjárművezető oktató (učitel autoškoly): 

24. életévét betöltött személy, akinek képzéséhez legalább tizenkét év képzés szükséges, beleértve egy legalább 
nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy, a közlekedésre vagy a gépészetre specializálódott, legalább 
négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést; 
–  gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző államilag elismert technikus (kontrolní technik STK): 

21. életévét betöltött személy, akinek képzése legalább tizenkét év időtartamú, beleértve egy legalább nyolcéves 
általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai 
szakképzést, és amelyet egy legalább kétéves műszaki gyakorlat követ. Az érintett személynek rendelkeznie kell 
gépkocsivezetői engedéllyel, a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepelhet, továbbá el kell végeznie egy legalább 
százhúsz órás speciális képzést államilag elismert technikusok számára, amelynek a végén sikeres vizsgát kell tennie; 
–  gépjárművek kipufogógázát vizsgáló szerelő (mechanik mģření emisí): 

a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést és egy 
négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést, továbbá hároméves műszaki gyakorlat 
teljesítése, végül „a gépjárművek kipufogógázát vizsgáló szerelők” számára szervezett nyolcórás speciális képzés 
teljesítése, amelynek befejezését követően sikeres vizsgát kell tenni; 
–  I. osztályú kapitány (kapitán I. třídy): 

a képzés teljes időtartama legalább tizenöt év, beleértve egy nyolcéves általános iskolai képzést, és hároméves 
szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával és egy alkalmassági bizonyítvánnyal igazolt másik vizsgával ér 
véget. Ezt a szakoktatást négyéves szakmai gyakorlat követi, melynek befejezéseképpen záróvizsgát kell tenni; 
–  műemléki műkincsek restaurátora (restaurátor památek, které jsou díly umģleckých řemesel): 

a képzés teljes időtartama tizenkét év: „maturitní zkouška” vizsgával záruló teljes műszaki középiskolai szakképzés 
restaurátori szakon, vagy „maturitní zkouška” vizsgával záruló tíz-tizenkét éves képzés restaurátorképzéshez 
kapcsolódó szakon, továbbá öt év szakmai gyakorlat. Abban az esetben, ha a műszaki szakközépiskolai képzés 
szakmai záróvizsgával végződik, nyolc év szakmai gyakorlat szükséges; 
–  nem műemléki műkincsek restaurátora múzeumi és kiállítási gyűjtemények és egyéb kulturális értékek számára 

(»restaurátor dģl výtvarných umģní, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních 
předmģtů kulturní hodnoty«): 
a képzés teljes időtartama tizenkét év „maturitní zkouška” vizsgával záruló teljes műszaki szakközépiskolai képzés 

keretében, melynek befejezése után öt év szakmai tapasztalat megszerzése szükséges; 
–  hulladékgazdálkodó (odpadový hospodář): 

a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, és 
legalább négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést, és hulladékgazdálkodás terén tíz 
évnél nem régebben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat; 
–  robbantásvezető (technický vedoucí odstřelů): 

a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést és 
legalább négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést, amely kiegészül: 

=  két év föld alatti robbantói (föld alatti tevékenységre vonatkozóan) vagy egy év külszíni (külszíni tevékenységre 
vonatkozóan) gyakorlattal; beleértve hat hónapos robbantási asszisztensi tevékenységet, 

=  százórás gyakorlati és elméleti képzéssel, amely az illetékes körzeti bányászati hatóság előtt tett vizsgával zárul, 
=  legalább hat hónapos, a nagy volumenű robbantási munkák tervezését és kivitelezését bizonyító szakmai 

gyakorlattal, 
=  harminckét órás gyakorlati és elméleti képzéssel, amely a cseh bányászati hatóság előtt tett vizsgával zárul. 

 

Lettországban: 
–  segéd-mozdonyvezető [vilces līdzekoa vadītāja (maπīnista) palīgs], 

18. életévét betöltött személy, akinek a képzése legalább tizenkét év időtartamú képzést jelent, beleértve egy 
legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, a munkaadó előtt tett speciális 
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vizsgával záruló szakképzést. A tevékenység gyakorlásához szükséges az illetékes hatóság által ötéves időtartamra 
kibocsátott képesítési bizonyítvány. 

 

Hollandiában: 
–  végrehajtó (gerechtsdeurwaarder), 
–  műfogsorkészítő (tandprotheticus), 

amelyekhez a következő tanulmányok és szakképzés szükségesek: 
–  a végrehajtó (gerechtsdeurwaarder) esetében összesen tizenkilenc év, beleértve a nyolcéves kötelező oktatást, majd 

a nyolcéves középfokú oktatást és annak keretén belül négyéves műszaki képzést, amely befejezését követően 
záróvizsgát kell tenni, és amelyet hároméves elméleti és gyakorlati szakképzés egészít ki; 

–  műfogsorkészítő (tandprotheticus) esetében összesen tizenöt év teljes idős és három év részidős képzés, beleértve a 
nyolc év alapfokú oktatást, majd a négy év általános középfokú oktatást, három év szakképzés teljesítését, amely 
fogtechnikusi elméleti és gyakorlati képzést tartalmaz, kiegészítve egy hároméves részidős műfogsor-készítői 
képzéssel, amelyet záróvizsga követ. 

 

Ausztriában: 
–  erdész (Foerster), 
–  műszaki tanácsadó (Technisches Buero), 
–  munkaerő-kölcsönzés (Ueberlassung von Arbeitskraeften – Arbeitsleihe), 
–  munkaközvetítő (Arbeitsvermittlung), 
–  befektetési tanácsadó (Vermoegensberater), 
–  magánnyomozó (Berufsdetektiv), 
–  biztonsági őr (Bewachungsgewerbe), 
–  ingatlanügynök (Immobilienmakler), 
–  ingatlankezelő (Immobilienverwalter), 
–  építésvezető (Bautraeger, Bauorganisator, Baubetreuer), 
–  adósságbehajtó (Inkassoinstitut), 

amely képzések legalább tizenöt év időtartamú oktatást és képzést jelentenek, magukban foglalva nyolc év kötelező 
iskolai oktatást, amelyet legalább ötéves középfokú műszaki vagy kereskedelmi tanulmányok követnek, amelyet 
műszaki vagy kereskedelmi érettségi vizsga követ, kiegészítve legalább két év munkahelyi oktatással és képzéssel, 
amelyet szakmai vizsga követ, 
–  biztosítási tanácsadó (Berater in Versicherungsangelegenheiten), 

amely legalább tizenöt év időtartamú oktatást és képzést jelent, beleértve legalább hatéves képzést meghatározott 
képzési rendszerben, hároméves szakiskolai képzésre, illetve hároméves szakmai gyakorlati és képzési időszakra 
osztva, amelyet záróvizsga követ, 
–  építőmester/tervezés és műszaki számítás (Planender Baumeister), 
–  ácsmester/tervezés és műszaki számítás (Planender Zimmermeister), 

amely fenti két képzés legalább tizennyolc év időtartamú oktatást és képzést jelent, beleértve legalább kilenc év 
szakképzést négy év középfokú műszaki képzésre, illetve ötéves szakmai gyakorlatra és képzésre osztva, amelyet 
szakmai vizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére való jogosultság megszerzéséért, amennyiben e 
képzés az épületek tervezéséhez, műszaki számítások elvégzéséhez és az építési munka felügyeletéhez való 
jogosultsághoz kapcsolódik („a Mária Terézia-féle kiváltság”), 
–  kereskedelmi könyvelő (Gewerblicher Buchhalter) a kereskedelmi és ipari tevékenységekről szóló osztrák törvény 

(Gewerbeordnung, 1994) alapján, 
–  egyéni könyvelő (Selbstaendiger Buchhalter) a számvitel körébe tartozó szakmákról szóló osztrák jogszabály 

(Bundesgesets über die Wirtschaftstreuhandberufe, 1999) alapján. 
 

Lengyelországban: 
–  gépjárművek közúti alkalmasságának alapszintű vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjármű-vizsgáztatási 

állomáson (diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie 
badań): 
a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, valamint ötéves, gépjárművekre specializálódott középiskolai műszaki 

szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy gépjárműszerelő műhelyben eltöltött 
hároméves gyakorlatot, illetve a gépjárművek közúti alkalmasságának a vizsgálatáról szóló képesítő vizsga sikeres 
letételével záruló ötvenegy órás alaptanfolyam teljesítését; 
–  gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus a körzeti gépjármű-vizsgáztatási 

állomáson (diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okrκgowej stacji kontroli pojazdów): 
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a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, valamint ötéves, gépjárművekre specializálódott műszaki középiskolai 
szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy gépjármű szerelő műhelyben eltöltött 
négyéves gyakorlatot, illetve a gépjárművek közúti alkalmasságának a vizsgálatáról szóló minősítő vizsgával záruló 
ötvenegy órás alaptanfolyam teljesítését; 
–  gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjármű-vizsgáztatási állomáson 

(diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów): 
(i) a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, valamint ötéves, gépjárművekre specializálódott műszaki 

középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy gépjármű szerelő 
műhelyben eltöltött négyéves igazolt gyakorlatot, vagy 

(ii) a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, valamint ötéves, nem gépjárművekre specializálódott műszaki 
középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy gépjármű szerelő 
műhelyben eltöltött nyolcéves igazolt gyakorlatot, melynek keretében összesen száztizenhárom óra általános és 
szakirányú képzés folyik, és minden tanulmányi egység vizsgával végződik. 

Az órákban meghatározott időtartamot és a diagnosztikai technikusok részére előírt átfogó képzés keretében tartott 
szakképzés általános tartalmát a 2002. november 28-i infrastrukturális miniszteri rendelet a diagnosztikai 
technikusokra vonatkozó részletes követelményekről külön szabályozza (HL 208/2002. szám, 1769. pont); 
–  forgalmi szolgálattevő (dyżurny ruchu); 

(i) a képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, vasútforgalmi 
középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy negyvenöt napos forgalmi szolgálattevő képzést, melynek 
befejezésekor minősítő vizsgát kell tenni, vagy 

(ii) a képzés legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint legalább ötéves, a vasúti közlekedésre 
specializálódott középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy hatvanhárom napos forgalmi szolgálattevő 
képzést, melynek befejezésekor minősítő vizsgát kell tenni. 
 
 

5. Az Egyesült Királyságban akkreditált nemzeti szakmai képesítést (National Vocational Qualifications) nyújtó 
és skót szakmai képesítést (Scottish Vocational Qualifications) nyújtó akkreditált képzések 

 
–  Regisztrált állatorvosi asszisztens (listed veterinary nurse), 
–  bányavillamossági gépészmérnök (mine electrical engineer), 
–  bányamérnök (mine mechanical engineer), 
–  fogász (dental therapist), 
–  dentálhigiénikus (dental hygienist), 
–  okleveles látszerész (dispensing optician), 
–  bányászati megbízott (mine deputy), 
–  felszámolóbiztos (insolvency practitioner), 
–  tulajdonátruházási ügyekkel foglalkozó közjegyző (licensed conveyancer), 
–  első tiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan működési területen (first mate – freight/passenger ships – 

unrestricted), 
–  második tiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan működési területen (second mate – freight/passenger 

ships – unrestricted), 
–  harmadik tiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan működési területen (third mate – freight/passenger 

ships – unrestricted), 
–  fedélzeti tiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan működési területen (deck officer – freight/passenger 

ships – unrestricted), 
–  géptiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan kereskedelmi területen (engineer officer – freight/passenger 

ships – unlimited trading area), 
–  képesített hulladékkezelési szakember (certified technically competent person in waste management). 

A fenti képzések az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom National 
Framework of Vocational Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott képzései, amelyek elvégzéséről olyan 
bizonyítványt adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szakmai Képesítésként (National 
Vocational Qualifications, NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai Képesítésként (Scottish Vocational 
Qualifications) akkreditált. 
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Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg: 
–  3. szint: alkalmasság különféle komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellátására különféle 

helyzetekben. Nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran mások munkájának az irányítása és 
ellenőrzése is, 

–  4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az elvégzésére 
különféle helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában foglalja 
a mások munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal való gazdálkodást is. 

 
 

II. Szabályozott képzések 
 
Az Egyesült Királyságban: 

Az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom National Framework of 
Vocational Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott képzései, amelyek elvégzéséről olyan bizonyítványt 
adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szakmai Képesítésként (National Vocational 
Qualifications, NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai Képesítésként (Scottish Vocational Qualifications) 
akkreditált. 

Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg: 
–  3. szint: alkalmasság különféle, komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellátására különféle 

helyzetekben, ahol nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran mások munkájának az irányítása és 
ellenőrzése is, 

–  4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az elvégzésére 
különféle helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában foglalja 
a mások munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal való gazdálkodást is. 

 

Németországban: 
–  a műszaki asszisztens [technische(r) Assistent(in)], kereskedelmi asszisztens [kaufmaennische(r) Assistent(in)], 

szociális szakmák (soziale Berufe) és az államilag elismert légzés- és beszédtechnikai, hangképzési instruktor 
[staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)] szakmák gyakorlására előkészítő szabályozott 
képzések legalább tizenhárom éves teljes időtartammal, amelyekhez a középfokú oktatás (mittlerer 
Bildungsabschluss) sikeres elvégzése szükséges, és magukban foglalják a következőket: 
(i) legalább három év [a képzés minimális időtartamát három évről két évre lehet rövidíteni, ha az érintett személy 

egyetemi tanulmányok folytatására jogosító képesítéssel rendelkezik („Abitur”), vagyis 13 év előzetes képzés, vagy a 
„Fachhocheschule”-be történő felvételre jogosító képesítés („Fachhochschulreife”), vagyis 12 év előzetes képzés] 
szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és ha lehetséges, egy- vagy kétéves 
szakosító képzéssel egészül ki, amely szintén záróvizsgával végződik, vagy 

(ii) legalább két és fél év szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és hat 
hónapnál nem rövidebb szakmai gyakorlattal vagy hat hónapnál nem rövidebb, meghatározott intézményben eltöltött 
gyakornoksággal egészül ki, vagy 

(iii) legalább két év szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és egy évnél nem 
rövidebb szakmai gyakorlattal vagy egy évnél nem rövidebb, meghatározott intézményben eltöltött gyakornoksággal 
egészül ki; 
–  az államilag elismert [staatlich gepruefte(r)] technikus [Techniker(in)], üzemgazdász [Betriebswirt(in)], 

formatervező [Gestalter(in)] és családgondozó [Familien-pfleger(in)] szakmákra vonatkozó szabályozott képzések 
összesen tizenhat évnél nem rövidebb időtartammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú) 
kötelező iskola vagy ezzel egyenértékű oktatás és képzés sikeres elvégzése, és egy három évnél nem rövidebb 
szakiskolai (Berufsschule) képzés sikeres elvégzése, és amelyek legalább két év szakmai gyakorlat, két évnél nem 
rövidebb nappali képzés vagy ennek megfelelő időtartamú, nem nappali rendszerű képzés teljesítését foglalják 
magukban, 

–  szabályozott képzések és szabályozott munkavégzés közbeni képzések összesen tizenöt évnél nem rövidebb 
időtartammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú) kötelező iskola és szakképzés (általában 
három év) sikeres elvégzése, melyek általában magukban foglalnak legalább két év szakmai gyakorlatot (az esetek 
többségében három évet), és a munkavégzés közbeni képzés részeként egy vizsgát, amelyre a felkészítő képzés a 
szakmai gyakorlattal egy időben (legalább 1000 órában) vagy nappali képzésben zajlik (legalább egy évig). 
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Hollandiában: 
Mindazon szabályozott képzések, amelyek megfelelnek az oktatási és szakképzési törvény által létrehozott 

szakképzések nemzeti központi nyilvántartásában szereplő 3. vagy 4. képzési szintnek, vagy olyan korábbi 
képzéseknek, amelyeket az említett képzési szintekkel egyenértékűnek ismernek el. 

A szakképesítési struktúra 3. és 4. szintje a következő leírásnak felel meg: 
–  3. szint: Felelősségvállalás szabványosított eljárások alkalmazásáért és kombinálásáért. Eljárások kombinálása vagy 

kidolgozása a munkaszervezésnek vagy a munka előkészítésének megfelelően. Alkalmasság a fenti tevékenységek 
munkatársak előtti megindokolására (nem hierarchikus viszonyban). Felelősségvállalás a munkahelyi hierarchiában 
az alkalmazásnak más szabványosított eljárásokkal vagy rutinszerű automatizált eljárásokkal való ellenőrzéséért és 
nyomon követéséért. Ezen a szinten a legtöbb esetben szakmai kompetenciák és ismeretek szükségesek. 

–  4. szint: Felelősségvállalás a kijelölt feladatok elvégzéséért, valamint az eljárások kombinálásáért vagy új eljárások 
kidolgozásáért. Alkalmasság a fenti tevékenységek munkatársak előtti megindokolására (nem hierarchikus 
viszonyban). Határozott felelősségvállalás hierarchikus viszonyban a termelési ciklus egészének tervezéséért 
és/vagy adminisztrálásáért és/vagy szervezéséért és/vagy kidolgozásáért. Ezen a szinten szakirányú és/vagy a 
szakmától független képességek és ismeretek szükségesek. 
Mindkét szint esetében a szabályozott képzési szakaszok összesen legalább 15 évig tartanak, amelynek előfeltétele 

nyolc év általános iskolai képzés elvégzése, amelyet négy év középszintű szakmai előkészítő képzés követ (VMBO), 
és amelyet legalább hároméves, 3. vagy 4. szintű képzés egészít ki középszintű szakképző iskolában, amelyet 
záróvizsga követ. (A középszintű szakképzés időtartama háromról két évre csökkenhet, ha a diák egyetemi képzés 
megkezdésére (14 év előzetes képzés) vagy felsőfokú szakképzés megkezdésére (13 év előzetes képzés) feljogosító 
végzettséggel rendelkezik. 

A holland hatóságoknak a Bizottság és a többi tagállam részére meg kell küldeniük az e melléklet alá tartozó 
szakképzések jegyzékét. 

 

Ausztriában: 
–  A felsőszintű szakiskolák (Berufsbildende Hoehere Schulen), valamint mezőgazdasági és erdészeti felsőoktatási 

intézmények (Hoehere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten) képzései, beleértve a különleges formákat 
(einschliesslich der Sonderformen), amelyek szerkezetét és szintjét a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések határozzák meg. 
E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év, öt év szakképzést foglalnak magukban, és záróvizsga követi őket, 

amelynek letétele bizonyítja a szakmai alkalmasságot. 
–  A mesteriskolák (Meisterschulen), mesterosztályok (Meisterklassen), ipari mesteriskolák (Werkmeisterschulen) és 

építőműves iskolák (Bauhandwerkerschulen) képzései, amelyek szerkezetét és szintjét a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések határozzák meg. 
E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év: kilenc év kötelező oktatást foglalnak magukban, amelyet legalább 

három év szakképzés követ szakosított iskolában vagy legalább három év képzés vállalatnál és párhuzamosan 
szakképző iskolában (Berufsschule), amelyek mindegyikét záróvizsga követi, és legalább egyéves képzés elvégzése 
egészíti ki mesteriskolában (Meisterschule), mesterosztályban (Meisterklasse), ipari mesteriskolában 
(Werkmeisterschule) vagy építőműves iskolában (Bauhandwerkerschule). Az esetek többségében a képzési idő 
legalább tizenöt év, beleértve a szakmai gyakorlat idejét, amely vagy megelőzi a képzést ezekben az intézményekben, 
vagy részidős képzéssel együtt zajlik (legalább 960 órában). 

 



Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

22/2008. (IV. 10.) ÖTM
rendelete

az állami sportcélú támogatások felhasználásáról 
és elosztásáról

A sport ról szó ló 2004. évi I. tör vény  79. § (3) be kez dés
a) és b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a
pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyetértés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

AZ ÁLLAMI SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A ren de let ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ -
ségvetésérõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény (a to váb bi -
ak ban: költ ség ve té si tör vény) 1. szá mú mel lék le te sze rin ti
XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
költ ség ve té si fe je zet, 12. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
cím, 26–27. al cím hez tar to zó elõ irány za tok (a továb -
biakban: elõ irány za tok) fel hasz ná lá sá ra és el osz tá sá ra ter -
jed ki.

A támogatás nyújtásának feltételei

2. §

(1) A ked vez mé nye zett ré szé re –  ha e ren de let vagy kü -
lön jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tás nyújt ha tó tá mo ga tá si ké re lem alap ján, pá -
lyá zat út ján, e ren de let ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek ja -
vas la tá ra, va la mint jog sza bály ban nor ma tív mó don meg ál -
la pí tott mér ték ben.

(2) Tá mo ga tás utó fi nan szí ro zás sal, va la mint in do kolt
eset ben tá mo ga tá si elõ leg gel, il let ve elõ fi nan szí ro zás sal
nyújt ha tó.

(3) Ha a ked vez mé nye zett neki fel ró ha tó ok ból nem tel -
je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it, kö te les azt
be je len te ni a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek (a to -
váb bi ak ban: mi nisz ter), és az igény be vett tá mo ga tás egé -

szét vagy ará nyos ré szét az igény be vé tel tõl szá mít va a
min den kor ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat két sze res mér té -
ké vel nö velt összeg ben vissza fi zet ni.

(4) Ha a (3) be kez dés ben fog lal tak nem al kal maz ha tók a 
ked vez mé nye zett ál tal igény be vett tá mo ga tá sok kal kap -
cso lat ban, a mi nisz ter a 3–4. § sze rint jár hat el a ked vez -
mé nye zet tel szem ben.

(5) Ha a ked vez mé nye zett neki fel nem ró ha tó ok ból
nem tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it, il let ve 
a szer zõ dés meg hi ú sul, be je len té si kö te le zett sé ge van a
mi nisz ter felé, és az igény be nem vett tá mo ga tás ról kö te les 
írás ban le mon da ni, azt vissza fi zet ni, va la mint a tá mo ga tás
igény be vett ré szé rõl e ren de let sze rint el szá mol ni.

(6) Ha a ked vez mé nye zett nem tel je sí ti az (5) be kez dés -
ben fog lalt kö te le zett sé gét, az igény be nem vett tá mo ga -
tás ra nem jo go sult.

(7) A ked vez mé nye zett kö te les a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sát el kü lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil ván tar ta ni, az el len -
õr zés re fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az el len õr zés
le foly ta tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, va la mint 
az el len õr zés ben köz re mû köd ni.

3. §

(1) A mi nisz ter
a) rész ben vagy egész ben fel füg gesz ti an nak a ver seny -

zõ nek és sport szak em ber nek az 5. § (1) be kez dé se sze rin ti
tá mo ga tá sát, il let ve a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít -
vá nyon ke resz tül nyúj tott sport ösz tön dí já nak (a továb -
biakban: sport ösz tön díj) rész ben vagy egész ben tör té nõ
fel füg gesz té sét kez de mé nye zi, aki vel szem ben a kü lön
jog sza bály alap ján le foly ta tott dop ping el já rás ered mé nye -
ként az or szá gos sport ági szak szö vet ség, az or szá gos
sport ági szö vet ség vagy a fo gya té ko sok or szá gos sport -
szö vet sé ge (a to váb bi ak ban együtt: sport szö vet ség) jog -
erõs bün te tést szab ki,

b) rész ben vagy egész ben fel füg gesz ti, il let ve – a meg -
ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó tá mo ga tás ese tén – vissza -
von ja an nak a sport szer ve zet nek vagy sport egye sü let jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gé nek a tá mo -
ga tá sát, amellyel az a) pont ban meg ha tá ro zott ver seny zõ
vagy sport szak em ber tag sá gi, il let ve szer zõ dé ses jog vi -
szony ban áll, és a sport szer ve zet tel szem ben a sport szö vet -
ség a dop ping sza bály za tá nak meg sér té se mi att jog erõs
sport fe gyel mi bün te tést szab ki,

c) rész ben vagy egész ben fel füg gesz ti, il let ve – a meg -
ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó tá mo ga tás ese tén – vissza -
von ja an nak a sport szö vet ség nek a tá mo ga tá sát, amely nek
a b) pont ban meg ha tá ro zott sport szer ve zet a tag ja, il let ve
amely nek ver seny rend sze ré ben részt vesz, és a sport szö -
vet ség a Nem ze ti Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós Tes tü let
(a to váb bi ak ban: NDKT) el nö ké nek tá jé koz ta tá sa sze rint
nem tesz ele get az NDKT dop ping el le nes te vé keny ség re
vo nat ko zó aján lá sa i nak, ja vas la ta i nak.
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(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott jog -
erõs bün te tést ki sza bó ha tá ro zat 1 pél dá nyát a sport szö vet -
ség a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 5 na pon
be lül meg kül di a mi nisz ter ré szé re.

(3) Az NDKT el nö ke az (1) be kez dés c) pont já ban fog -
lal tak ról szó ló tá jé koz ta tá sát a tu do más szer zés tõl szá mí -
tott 5 na pon be lül meg kül di a mi nisz ter ré szé re.

(4) A tá mo ga tás – (1) be kez dés sze rin ti – tel jes össze gé -
nek fel füg gesz té sé re, il let ve vissza vo ná sá ra kü lö nö sen az
aláb bi ese tek ben van le he tõ ség,

a) ha a dop ping sza bály zat meg sér té se, a dop ping el le -
nes fel ada tok tel je sí té sé nek el mu lasz tá sa ki emelt nem zet -
kö zi sport ese mé nyen (pél dá ul olim pia, pa ra lim pia, vi lág -
baj nok ság, Eu ró pa-baj nok ság) tör té nik,

b) ha a dop ping vét sé get a sport ág után pót lás ko rú ver -
seny zõ i nek sé rel mé re kö ve tik el,

c) ha a dop ping vét sé get a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott ana bo li kus sze rek kel, pep tid hor mo nok kal (en nek
mi men ti ku ma i val és ana lóg ja i val) vagy an ti öszt ro gén sze -
rek kel össze füg gés ben kö ve tik el.

4. §

(1) A tá mo ga tás vissza vo ná sá ról, il let ve fel füg gesz té sé -
nek idõ tar ta má ról, a vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gé rõl
a mi nisz ter a (2)–(3) be kez dés fi gye lem be vé te lé vel, a ha -
tá ro zat vagy a tá jé koz ta tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na -
pon be lül dönt.

(2) A tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek kez dõ idõ pont ja a tá -
mo ga tás fel füg gesz té sé rõl szó ló dön tés meg ho za ta lá nak
nap ja az zal, hogy a sport ösz tön díj fel füg gesz té se ese tén a
tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek kez dõ idõ pont ja a fel füg -
gesz tés rõl szó ló dön tést kö ve tõ hó nap elsõ nap ja.

(3) A tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek idõ tar ta ma
a) a 3. § (1) be kez dés a) pont ja ese tén nem le het

hosszabb mint a ver seny zõ vel vagy sport szak em ber rel
szem ben ki sza bott jog erõs dön tés ben meg ha tá ro zott el til -
tás bün te tés idõ tar ta ma, más bün te tés al kal ma zá sa ese tén
pe dig leg fel jebb 1 év,

b) a 3. § (1) be kez dés b) és c) pont ja ese tén leg fel jebb
1 év.

(4) A tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek idõ tar ta ma alatt
sport cé lú ál la mi tá mo ga tás a sport ág szak mai fel ada ta i nak
el lá tá sá val össze füg gés ben – az (5) be kez dés ben fog lal tak
ki vé te lé vel – nem nyújt ha tó.

(5) A tá mo ga tás vissza vo ná sá ról vagy fel füg gesz té sé rõl 
való dön tés nem ve szé lyez tet he ti a sport szer ve zet vagy a
sport szö vet ség után pót lás-ne ve lé si fel ada ta i nak el lá tá sát.

(6) A vissza vont tá mo ga tást a ked vez mé nye zett – a
vissza vo nás ról szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül – a vissza vo nás kor ér vé nyes jegy ban ki
alap ka mat két sze res mér té ké vel nö velt összeg ben kö te les
vissza fi zet ni az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -

nisz té ri um (a to váb bi ak ban: ÖTM) 10023002–01009349– 
50001006 szá mú fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná -
lá si ke ret al szám lá já ra.

(7) A mi nisz ter a tá mo ga tás vissza vo ná sá ról, il let ve fel -
füg gesz té sé rõl a dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ 5 na pon be lül 
ér te sí ti az NDKT-t, to váb bá a 3. § (1) be kezdés c) pont ja
ese tén a Nem ze ti Sport ta ná csot. Ha a mi nisz ter a tá mo ga -
tást a 3. § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zot tak mi att 
füg gesz ti fel vagy a sport ösz tön díj fel füg gesz té sét kez de -
mé nye zi, dön té sé rõl – an nak meg ho za ta lá tól szá mí tott
5 na pon be lül – ér te sí ti a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala -
pít ványt, amely a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont -
tól kez dõ dõ en fel füg gesz ti a tá mo ga tás to váb bi folyó -
sítását.

5. §

(1) A ver seny zõk és a fel ké szü lé sü ket se gí tõ sport szak -
em be rek köz vet len köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ként
sport ösz tön dí jat, va la mint ered mé nyes sé gi tá mo ga tást
kap hat nak.

(2) Az ÖTM köz vet le nül, a kü lön jog sza bá lyok ban fog -
lal tak nak meg fe le lõ en fo lyó sít ja a Nem zet Spor to ló ja
Cím mel járó élet já ra dé kot, va la mint az olim pi ai já ra dé kot
az arra jo go sul tak ré szé re.

6. §

(1) A mi nisz ter az elõ irány za tok ter hé re nyúj tan dó tá -
mo ga tást – az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII.
tör vény ben (a to váb bi ak ban: Áht.), va la mint az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let ben (a to váb bi ak ban: Ámr.) fog lal tak nak
meg fe le lõ en – a ked vez mé nye zet tel kö tött tá mo ga tá si
szer zõ dés alap ján bo csát ja ren del ke zés re.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le,
hogy

a) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tó val ko ráb ban kö tött
szer zõ dé sek ben fog lalt kö te le zett sé ge i nek a tel je sí té sé rõl,
il let ve rész be ni tel je sí té sé rõl szó ló el szá mo lást a tá mo ga tó
ré szé re az elõ írt ha tár idõ ben be nyújt ja, és azt a tá mo ga tó
el fo gad ja,

b) a ked vez mé nye zett nek az ál lam ház tar tás bár mely al -
rend sze ré vel szem ben ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett
köz tar to zá sa nem áll fenn, és er rõl a ked vez mé nye zett az
Áht.-ban meg ha tá ro zot tak sze rint nyi lat ko za tot vagy az il -
le té kes ha tó ság ál tal ki ál lí tott 30 nap nál nem ré geb bi iga -
zo lást nyújt be a tá mo ga tó ré szé re, to váb bá hoz zá já rul ah -
hoz, hogy a tá mo ga tó a nyi lat ko zat va ló ság tar tal má nak
iga zo lá sát kér je,

c) a ked vez mé nye zett nek a mi nisz ter ál tal ala pí tott gaz -
dál ko dó szer ve zet tel, a tu laj do no si irá nyí tá sa alá tar to zó
gaz da sá gi tár sa ság gal, a Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és
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Sport szol gál ta tó In té zet tel (a to váb bi ak ban: NUSI), va la -
mint a sport ról szó ló 2004. évi I. tör vény (a to váb bi ak ban: 
Stv.) sze rin ti sport köz ala pít vánnyal szem ben ese dé kes sé
vált és meg nem fi ze tett tar to zá sa nem áll fenn,

d) a ked vez mé nye zett vál lal ja, il let ve iga zol ja, hogy a
kü lön jog sza bály ban fog lalt dop ping el le nes fel ada ta i nak
ele get tesz,

e) a ked vez mé nye zett az ál la mi sport in for má ci ós rend -
szer ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek a
kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak meg fe le lõ en ele get tesz,

f) a ked vez mé nye zett meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok Áht.-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye i nek,

g) a ked vez mé nye zett hoz zá já rul a sze mé lyes ada ta i -
nak a mi nisz ter ál tal tör té nõ ke ze lé sé hez,

h) a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik ar ról, hogy nem esik
a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó -
ló 2007. évi CLXXXI. tör vény 6. és 8. §-ában fog lalt kor -
lá to zás alá,

i) a ked vez mé nye zett csa tol ja a pá lyá zat, il let ve ké re -
lem tár gyát ké pe zõ prog ram be mu ta tá sát, cél ját, meg ne ve -
zé sét, meg va ló sí tá sá nak he lyét, meg va ló sí tá si ter vét, ál ta -
lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó össz költ sé gét, a vissza -
igé nyel he tõ ál ta lá nos for gal mi adó össze gét, sa ját for rás
szük sé ges sé ge ese tén a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá -
nak for má ját és össze gét, a meg va ló sí tás pénz ügyi fe de ze -
té nek meg ala po zá sát cél zó egyéb pénz ügyi for rá sok ren -
del ke zés re bo csá tá sá ra vo nat ko zó ígér vé nye ket, a meg va -
ló sí tás és fi nan szí ro zás idõ be li üte me zé sét, va la mint a be -
ru há zást is tar tal ma zó prog ram ese tén az an nak helyszí -
néül szol gá ló in gat lan hely raj zi szá mát és 3 hó nap nál nem
ré geb bi tu laj do ni lap-má so la tá nak föld hi va tal ál tal ki adott
ere de ti pél dá nyát vagy má so la tát (a to váb bi ak ban: szak -
mai és költ ség terv),

j) épí té si be ru há zás tá mo ga tá sa ese tén a ked vez mé nye -
zett be nyújt ja a jog erõs elvi épí té si en ge délyt az in gat lan
tu laj do no sá nak hi te le sí tett hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá val,
vagy a jog erõs épí té si en ge délyt vagy a ha tás kör rel és il le -
té kes ség gel ren del ke zõ ha tó ság iga zo lá sát ar ról, hogy a
pá lyá zat ban, il let ve ké re lem ben meg je lölt be ru há zá si te -
vé keny ség nem épí té si en ge dély-kö te les,

k) a ked vez mé nye zett be nyújt ja az egyéb en ge dély kö -
te les te vé keny sé gek ese tén a jog erõs ha tó sá gi en ge dé lye -
ket, iga zo lá so kat,

l) a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik ar ról, hogy mely
szer ve ze tek tõl kért a pá lyá za tá ban, il let ve ké rel mé ben
meg je lölt prog ram hoz tá mo ga tást, va la mint az el nyert tá -
mo ga tás össze gé rõl 8 na pon be lül tá jé koz tat ja a kö te le zett -
ség vál la lót.

(3) A mi nisz ter a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se ér de -
ké ben a ked vez mé nyez et tõl az aláb bi ada to kat, va la mint
do ku men tu mo kat kéri be:

a) gaz da sá gi tár sa ság ese tén: tel jes – cég nyil ván tar tás
sze rin ti – cég név, szék hely, cég jegy zék szám, kép vi se lõ
neve, adó szám, bank szám la szám, 30 nap nál nem ré geb bi
cég ki vo nat, alá írá si cím pél dány;

b) egyé ni vál lal ko zó ese tén: név, szék hely, vál lal ko zói
iga zol vány szá ma, adó szám, bank szám la szám;

c) ma gán sze mély ese tén: név, any ja neve, lak cím, adó -
azo no sí tó jel/adó szám, bank szám la szám;

d) egyéb jogi sze mély ese tén: 30 nap nál nem ré geb bi
iga zo lás a ked vez mé nye zet tet nyil ván tar tó szer ve zet tõl
(bí ró ság, cég bí ró ság, köz igaz ga tá si szerv, gaz da sá gi ka -
ma ra, ügy vé di ka ma ra) a szer ve zet nyil ván tar tás ban sze -
rep lõ ada ta i ról, alá írá si cím pél dány;

e) a ter ve zett prog ram szak mai és költ ség ter ve, a fel -
hasz ná lás rész le tes le írá sa, ki vé ve a 22. § a)–e) pont alap -
ján nyúj tott, va la mint a mû kö dé si célú tá mo ga tá so kat;

f) a 22. § a)–e) pont alap ján nyúj tott tá mo ga tás ese tén a
sport szö vet ség, sport szer ve zet költ ség ve té se;

g) az azon na li be sze dé si meg bí zás ra vo nat ko zó meg ha -
tal ma zás.

(4) Ha a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett jé nek mu -
lasz tá sá ból vagy neki fel ró ha tó egyéb ok ból a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sé re a mi nisz ter ál tal a szer zõ dés kö tés re 
meg ha tá ro zott ha tár idõ ha tár nap já tól szá mí tott 30 na pon
be lül nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön tés ha tá lyát vesz ti.

7. §

(1) A ked vez mé nye zett nek nyúj tott tá mo ga tás szer zõ -
dés sel – a ked vez mé nye zett és a mi nisz ter szer zõ dé sé ben
fog lalt tal meg egye zõ cél ra és fel té te lek kel – to váb bad ha -
tó, ha e ren de let és a tá mo ga tá si szer zõ dés azt le he tõ vé te -
szi.

(2) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val tör té nõ el szá mo lást
szám vi te li bi zony la tok kal alá tá masz tott mó don – a (3) be -
kez dés ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – az 1. mel lék let
sze rin ti vagy a pá lyá zat ke ze lõ ál tal meg ha tá ro zott nyom -
tat vá nyon (a to váb bi ak ban: össze sí tett el szá mo lá si táb lá -
zat) kell be nyúj ta ni. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló
szak mai be szá mo ló hoz az össze sí tett el szá mo lá si táb lá za -
tot is mel lé kel ni kell. Az el szá mo lás so rán sze mé lyes adat
nem to váb bít ha tó.

(3) Ha a tá mo ga tás vég sõ fel hasz ná ló ja nem a ked vez -
mé nye zett, ak kor a ked vez mé nye zett kö te les a to vább adott 
tá mo ga tás ról a tá mo ga tot tat az össze sí tett el szá mo lá si táb -
lá zat sze rint el szá mol tat ni, és azt a mi nisz ter nek meg kül -
de ni.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben az el -
szá mol ta tás költ sé gei a ked vez mé nye zet tet ter he lik.

(5) Ha a tá mo ga tás rész le tek ben tör té nõ fi nan szí ro zás
ke re té ben ke rül biz to sí tás ra, a ked vez mé nye zett a tá mo ga -
tás össze gé vel, utó la gos el szá mo lás mel lett, a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kö te les el szá mol ni.
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8. §

A tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak és el szá -
mo lá sá nak el len õr zé sét

a) a kü lön jog sza bály ban fel jo go sí tott szerv,
b) a mi nisz ter köz vet le nül vagy a NUSI út ján, vagy
c) a Ma gyar Gaz da ság fej lesz té si Köz pont Zrt. (a to váb -

bi ak ban: MAG Zrt.)
vég zi, ame lyek hely szí ni el len õr zést is tart hat nak.

A pályázati eljárásra vonatkozó külön szabályok

9. §

(1) Az elõ irány za tok pá lyá zat út ján is fel hasz nál ha tó ak.

(2) A pá lyá za ti rend szer ke re té ben nyúj tott tá mo ga tá -
sok kal kap cso la to san a MAG Zrt. el lát ja kü lö nö sen a pá -
lyá za ti fel hí vá sok nak hon la pon tör té nõ köz zé té te lé vel, a
pá lyá za ti fel hí vá sok nak és a tá mo ga tá si dön té sek nek az
elõ ké szí té sé vel, a tá mo ga tá si szer zõ dé sek meg kö té sé vel,
mó do sí tá sá val, nyil ván tar tá sá val, a tá mo ga tá si szer zõ dé -
sek tel je sí té sé nek el len õr zé sé vel, va la mint a tá jé koz ta tás -
sal kap cso la tos fel ada to kat.

(3) A pá lyá za ti fel hí vást a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár nap -
ja elõtt leg alább har minc nap pal köz zé kell ten ni az ÖTM
hon lap ján.

(4) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zat tár gyát és kód ját,
b) a pá lyá za tot ki író szerv meg ne ve zé sét, cí mét,
c) a pá lyá za ti prog ram cél ját és a meg va ló sí tás for rá sát,
d) köz re mû kö dõ szerv igény be vé te le ese tén an nak

meg ne ve zé sét, cí mét,
e) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra jo go sul tak kö rét,
f) a be nyúj tan dó pá lyá zat kö te le zõ ele me i nek és a csa -

to lan dó do ku men tu mok, nyi lat ko za tok meg je lö lé sét,
g) a pá lyá za ti, il let ve re giszt rá ci ós díj (a to váb bi ak ban:

pá lyá za ti díj) elõ írá sa ese tén an nak mér té két, be fi ze té sé -
nek mód ját, ha tár ide jét,

h) a szük sé ges sa ját for rás mér té két és for má ját, a meg -
lé té nek iga zo lá sá ra szol gá ló do ku men tu mo kat,

i) a pá lyá za ti do ku men tu mok el ér he tõ sé gét, igény lé sé -
nek mód ját,

j) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ját, he lyét és határ -
idejét,

k) a pá lyá zat be fo ga dá sá nak fel té te le it, a be fo ga dás ról
szó ló dön tés, il let ve a le het sé ges hi ány pót lás ha tár ide jét,

l) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide jét, az el bí rá lás
szem pont rend sze rét, va la mint a dön tés ho zó megneve -
zését,

m) fi gyel mez te tést ar ról, hogy az el bí rá lás so rán a pá -
lyá zat ban igé nyelt nél ala cso nyabb össze gû tá mo ga tás is
meg ítél he tõ, va la mint a csök ken tett össze gû tá mo ga tás
igény be vé te lé nek fel té te le it,

n) a szer zõ dés kö tés re vo nat ko zó in for má ci ó kat, a tá -
mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sa ér de ké ben szük sé -
ges biz to sí té ko kat,

o) a tá mo ga tás igény be vé te lé nek mód ját, fel té te le it,
p) a pá lyá zat tár gya vagy az adott tá mo ga tá si for ma

szem pont já ból fon tos, egyéb fel té te le ket.

(5) Ha a pá lyá za ti fel hí vás elõ ír ja, a pá lyá zó a pályá -
zat be nyúj tá sa kor pá lyá za ti dí jat fi zet. A pá lyá za ti díj
 mértékét a pá lyá za ti fel hí vás ha tá roz za meg, leg fel jebb
10 000 Ft összeg ben.

10. §

(1) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt cím re 
pos tai, il let ve elekt ro ni kus úton kell be nyúj ta ni.

(2) A pá lyá zat nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt ada -
to kat, do ku men tu mo kat kell tar tal maz nia.

(3) Ha jog sza bály, il let ve a pá lyá za ti fel hí vás más ként
nem ren del ke zik, a pá lyá za ti fel hí vás nak nem meg fe le lõ,
hi á nyos pá lyá zat ese té ben a pá lyá zót a pá lyá zat be nyúj tá -
sát kö ve tõ 8 na pon be lül hi ány pót lás ra kell fel szó lí ta ni.
Hi ány pót lás ra csak egy szer, a fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 8 na pon be lül van le he tõ ség, en nek el mu lasz tá sa
ese tén iga zo lás nak nincs he lye. A hi ány pót lás ide je az el -
já rá si ha tár idõk be nem szá mít bele.

(4) Ér vény te len a pá lyá zat, ha
a) azt a pá lyá za ti fel hí vás alap ján pá lyáz ni nem jo go -

sult pá lyá zó nyúj tot ta be,
b) a pá lyá zat ha tár idõn túl ér ke zett (a meg adott ha tár -

idõt kö ve tõ en ad ták pos tá ra),
c) a pá lyá za ti fel hí vás nem biz to sít le he tõ sé get hi ány -

pót lás ra és a pá lyá zat hi á nyo san ke rült be nyúj tás ra,
d) hi ány pót lá si fel hí vás ese tén a pá lyá zó nem vagy nem 

meg fe le lõ en pó tol ta a pá lyá zat hi á nyos sá ga it, il let ve azt
nem ha tár idõ re tel je sí tet te.

(5) Ha a pá lyá zat ér vény te len, er rõl az ér vény te len ség
oká nak meg je lö lé sé vel a pá lyá zat, hi ány pót lás be ér ke zés -
tõl szá mí tott 8 na pon be lül a pá lyá zót ér te sí te ni kell.

11. §

(1) A pá lyá zat ér té ke lé sé nek és el bí rá lá sá nak szem pont -
ja it a pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za.

(2) A be ér ke zett pá lyá za to kat – a jog sza bály ban, va la -
mint a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott for mai és tar -
tal mi fel té te lek meg lé té nek el len õr zé sét kö ve tõ en – a bí rá -
ló bi zott ság (a to váb bi ak ban: bi zott ság) ré szé re dön té si ja -
vas lat meg té te le cél já ból a MAG Zrt. ké szí ti elõ.

(3) A bi zott ság a pá lyá za tok kal kap cso la tos szak mai ál -
lás pont ját és dön té si ja vas la tát a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár -
ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül a pá lyá za ti fel hí vás ban
meg je lölt el bí rá lá si szem pon tok alap ján ala kít ja ki.
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(4) A fo lya ma to san be ad ha tó pá lyá za to kat a pá lyá za ti
fel hí vás ban meg je lölt ha tár idõ ig kell el bí rál ni a pá lyá za ti
fel hí vás ban fog lalt el já rá si rend nek meg fe le lõ en.

(5) A bi zott ság tag ja it és el nö két a mi nisz ter je lö li ki. A
bi zott ság tag jai kö te le sek írás ban nyi lat koz ni ar ról, hogy
ve lük szem ben nem áll fenn a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo -
ga tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör -
vény sze rin ti össze fér he tet len ség.

(6) A bi zott ság nak a dön té si ja vas lat meg té te lé nek ré -
sze ként a pá lyá za tok ér té ke lé sét és az ér té ke lés leg fon to -
sabb szem pont ja it tar tal ma zó jegy zõ köny vet kell készí -
teni.

(7) A pá lyá zat ra vo nat ko zó dön tést leg ké sõbb a pá lyá -
zat be nyúj tá si ha tár nap já tól szá mí tott 90 na pon be lül meg
kell hoz ni.

(8) A tá mo ga tá si dön tés rõl – a dön tést kö ve tõ 8 na pon
be lül – a pá lyá zót írás ban ér te sí te ni kell. A pá lyá zó ál tal
igé nyelt nél ala cso nyabb mér té kû tá mo ga tás is megítél -
hetõ. Csök ken tett mér té kû tá mo ga tás vagy el uta sí tás ese -
tén a dön tés in do ka it is is mer tet ni kell.

(9) A dön tés rõl tör té nõ tá jé koz ta tást kö ve tõ en a pá lyá zó 
jo go sult a pá lyá zat ra vo nat ko zó an az ér té ke lõ lap ban és a
bí rá ló bi zott ság jegy zõ köny vé ben fog lal ta kat meg is mer ni.

(10) A tá mo ga tá si dön té se ket nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

12. §

A tá mo ga tá si szer zõ dé se ket a tá mo ga tá si dön tés rõl szó -
ló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 60 na pon be lül meg kell
köt ni. Ha a szer zõ dés meg kö té sé re a ked vez mé nye zett mu -
lasz tá sá ból e ha tár idõn be lül nem ke rül sor, a tá mo ga tá si
dön tés ha tá lyát vesz ti.

13. §

(1) A pá lyá zó a pá lyá zat el uta sí tá sa, csök ken tett össz -
költ ség gel tör té nõ tá mo ga tá sa vagy fel té te lek kel tör té nõ
tá mo ga tá sa el len jog sza bály sér tés vagy a pá lyá za ti ki írás
sze rin ti tá jé koz ta tás ban fog lal tak meg sér té se ese tén, a
dön tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül, az
in do kok meg je lö lé sé vel pa nasszal él het a pá lyá za tot ki író
szerv nél.

(2) A pa nasz ról a mi nisz ter a be ér ke zé sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül dönt, an nak helyt ad vagy azt az in do kok
meg je lö lé sé vel el uta sít ja. A pá lyá za tot ki író szerv az el bí -
rá lás ha tár ide jét egy al ka lom mal, leg fel jebb 30 nap pal
meg hosszab bít hat ja. A pá lyá za tot kiíró szerv az el bí rá lás
el ha lasz tá sá nak té nyé rõl a pa nasz be ér ke zé sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül tá jé koz tat ja a pá lyá zót.

14. §

(1) A prog ram tel jes költ ség ve té sé rõl, il let ve ha a tá mo -
ga tá si szer zõ dés rész összeg fo lyó sí tá sát en ge dé lyez te, a
rész költ sé gek rõl a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott 
ha tár idõn be lül el kell szá mol ni.

(2) A szak mai be szá mo ló ban tá jé koz ta tást kell nyúj ta ni
a tá mo ga tó nak – a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott 
szak mai tel je sít mény mu ta tók sze rint – a tá mo ga tott prog -
ram cél sze rin ti meg va ló su lá sá ról.

II. Fejezet

SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

Utánpótlás-nevelési feladatok

15. §

(1) A mi nisz ter az „Után pót lás-ne ve lé si fel ada tok” elõ -
irány zat ter hé re tá mo gat ja a Sport XXI. Után pót lás-ne ve -
lé si prog ra mot (a to váb bi ak ban: Sport XXI. prog ram), a
sport is ko lá kat, az egyéb után pót lás-ne ve lé si fel ada tok el -
lá tá sát, va la mint a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány
után pót lás-ne ve lé si fel ada ta i nak el lá tá sá val össze füg gés -
ben fel me rü lõ mû kö dé si költ sé ge ket.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter -
hé re biz to sít ja a fenn tar tó ré szé re a Csa ná di Ár pád Ál ta lá -
nos Is ko la és Gim ná zi um mû köd te té sé vel kap cso la tos
költ sé ge ket.

16. §

(1) A Sport XXI. prog ram ko or di ná ci ós fel ada tai ke re -
té ben a NUSI a ré szé re át adott össze get az aláb bi cé lok ra
for dít ja:

a) a prog ram ban részt vevõ is ko lák, sport is ko lák,
sport egye sü le tek tá mo ga tá sa,

b) test ne ve lõk, edzõk és szer ve zõk dí ja zá sa,
c) sport ese mé nyek, ver seny rend sze rek tá mo ga tá sa,
d) a prog ram hoz kap cso ló dó mû kö dé si ki adá sok tá mo -

ga tá sa,
e) egy sé ges in for ma ti kai rend szer mû köd te té se, fej -

lesz té se,
f) kom mu ni ká ci ós prog ra mok tá mo ga tá sa,
g) át fo gó tel je sít mény mé ré si rend szer mû köd te té sé nek

tá mo ga tá sa,
h) a prog ram mû köd te té sé hez kap cso ló dó lé te sít mény -

szük ség le tek tá mo ga tá sa,
i) ha zai és nem zet kö zi ver se nye ken való rész vé tel tá -

mo ga tá sa,
j) esz kö zök és fel sze re lé sek be szer zé sé nek tá mo ga tá sa,
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k) egyéb, a Sport XXI. prog ram ko or di ná ci ó já val
össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a NUSI to vább -
ad hat ja a prog ram ban részt vevõ or szá gos sport ági szak -
szö vet sé gek, sport szer ve ze tek, ezek jogi sze mé lyi ség gel
ren del ke zõ szak osz tá lya, szer ve ze ti egy sé ge, va la mint is -
ko lák, sport is ko lák ré szé re.

17. §

(1) A mi nisz ter a NUSI út ján tá mo gat ja a köz ok ta tás ról
szó ló tör vény ha tá lya alá tar to zó olyan sport is ko lá kat,
ame lyek sport egye sü let tel és or szá gos sport ági szak szö -
vet ség gel, or szá gos sport ági szö vet ség gel kö tött meg ál la -
po dás alap ján után pót lás-ne ve lé si fel ada to kat lát nak el,
biz to sít ják a test ne ve lés tan tárgy emelt szin tû ok ta tá sát és
a NUSI ál tal pá lyá zat út ján ki vá lasz tott mód szer ta ni köz -
pont ként mûködnek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás az aláb bi cé lok ra
for dít ha tó:

a) a sport is ko lák ban hasz ná lan dó sport ági sport ne ve lé -
si mo dul tan ter vek el ké szí té se és akk re di tá ci ó ra tör té nõ
elõ ké szí té se,

b) a sport ági sport ne ve lé si mo dul tan ter vek nyom ta tott
és elekt ro ni kus for má ban tör té nõ ki adá sa,

c) a sport ági sport ne ve lé si mo dul tan ter vek hez kap cso -
ló dó mód szer ta ni ké zi köny vek nyom ta tott és elekt ro ni kus
for má ban tör té nõ ki adá sa,

d) a sport is ko lai rend szer köz ok ta tá si intézménytípu -
saiban al kal ma zan dó sport pe da gó gi ai és sport pszi cho ló gi -
ai kon cep ció ki dol go zá sa,

e) a NUSI Után pót lás-ne ve lé si Igaz ga tó sá ga és a he lyi
ön kor mány za tok ál tal együt te sen ki vá lasz tott ki emelt és
mo dell is ko lák (re fe ren cia is ko lák), va la mint a rend szer be
fo lya ma to san be kap cso ló dó in téz mé nyek és szak mai mû -
he lyek mun ká ja,

f) egyéb, a sport is ko lák mû kö dé sé vel össze füg gõ fel -
ada tok.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a NUSI a sport -
is ko lák nak to vább ad hat ja.

(4) A mi nisz ter a NUSI út ján tá mo gat ja a ver seny zõi él -
spor to ló osz tá lyo kat mû köd te tõ köz ok ta tá si in téz mé nye -
ket, azok adott tan évi mû kö dé si költ sé ge it, a ver seny zõk
ki egé szí tõ ok ta tá sát, vizs gá ra való fel ké szí té sét.

18. §

(1) A mi nisz ter a NUSI út ján tá mo gat hat ja az egyéb
után pót lás-ne ve lé si fel ada tok el lá tá sát az aláb bi ak te kin te -
té ben:

a) Olim pi ai Re mény sé gek Ver se nyén (a to váb bi ak ban: 
ORV) tör té nõ rész vé tel,

b) ORV ma gyar or szá gi meg ren de zé se,

c) sport egye sü le tek után pót lás-ne ve lé si mû he lye i nek
szak mai mun ká ja,

d) a Hé rak lész Csil lag Prog ram meg va ló sí tá sa.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a NUSI az or -
szá gos sport ági szak szö vet sé gek nek, sport szer ve ze tek -
nek, köz ok ta tá si in téz mé nyek nek és sport is ko lák nak
tovább adhatja.

19. §

A mi nisz ter az aláb bi után pót lás-ne ve lé si fel ada tok el lá -
tá sá hoz tá mo ga tást nyújt hat az or szá gos sport ági szak szö -
vet sé gek, sport szer ve ze tek, köz ok ta tá si in téz mé nyek, va -
la mint a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
MOB) ré szé re:

a) a Duna Kupa ver seny so ro za ton tör té nõ rész vé tel, a
ver seny so ro zat ma gyar or szá gi ren de zé se,

b) ki emelt je len tõ sé gû ha zai ren de zé sû utánpótlás-
 sportesemények ren de zé se,

c) egyéb, után pót lás-ne ve lés sel össze füg gõ fel ada tok
el lá tá sa.

Az iskolai, diák- és felsõoktatási sport támogatása

20. §

(1) A mi nisz ter az is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si sport
fej lesz té se ér de ké ben az „Is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si
sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja

a) a di ák sport-, sza bad idõ sport-ren dez vé nye ket és
prog ra mo kat,

b) a di ák olim pi ai ver seny rend szert,
c) a Ma gyar Di ák sport Szö vet ség ál tal de le gált ma gyar

vá lo ga tott rész vé te lét a Nem zet kö zi Is ko la sport Szö vet ség 
ver se nye in,

d) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nu lók or szá gos
baj nok sá gát, va la mint a Ma gyar or szá gon meg ren de zés re
ke rü lõ egye te mi vi lág baj nok sá go kat,

e) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben mû kö dõ sport egye -
sü le tek mû he lye it,

f) a Ma gyar Egye te mi és Fõ is ko lai Sport szö vet ség ál tal
de le gált ma gyar egye te mi vá lo ga tott rész vé te lét a kül föl -
dön meg ren de zés re ke rü lõ 2008. évi fõ is ko lai vi lág baj -
nok sá go kon,

g) a Ma gyar Test ne ve lõ Ta ná rok Or szá gos Egye sü le té -
nek az is ko lai és di ák sport tá mo ga tá sá ra, az is ko lai test ne -
ve lés szín vo na lá nak fej lesz té sé re irá nyu ló tö rek vé se it, pá -
lyá za ta it,

h) a ver seny zõi osz tá lyo kat mû köd te tõ köz ok ta tá si in -
téz mé nye ket, va la mint a ver seny zõi ta go za tot mû köd te tõ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket,

i) a Sem mel we is Egye tem Test ne ve lés és Sport tu do -
má nyi Ka rát, va la mint a test kul tu rá lis fel sõ ok ta tá si kép zés
szak mai mun ká ját,
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j) a Ma gyar Di ák sport Szö vet ség, va la mint a Ma gyar
Egye te mi és Fõ is ko lai Sport szö vet ség fel ada ta i nak el lá tá -
sát,

k) egyéb, is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si sport tal össze -
füg gõ fel ada tok el lá tá sát.

(2) A Ma gyar Di ák sport Szö vet ség, a Ma gyar Egye te mi
és Fõ is ko lai Sport szö vet ség, va la mint a Ma gyar Test ne ve -
lõ Ta ná rok Or szá gos Egye sü le te az (1) be kez dés sze rin ti
tá mo ga tá sát a mi nisz ter rel kö tött szer zõ dés ben meg je lölt
sport egye sül ete tek nek, sport is ko lák nak és tag szer ve ze te i -
nek to vább ad hat ja.

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

21. §

(1) A mi nisz ter a „Sport egész ség ügyi, dop ping el le nes
fel ada tok” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást nyújt az Or szá -
gos Sport egész ség ügyi In té zet (a to váb bi ak ban: OSEI)
aláb bi sport egész ség ügyi szak mai fel ada tai el lá tá sá hoz:

a) az egyes vá lo ga tott ke re tek mel lett te vé keny ke dõ or -
vo sok (ke ret or vo sok), sport pszi cho ló gu sok, masszõ rök,
gyógy tor ná szok te vé keny sé gé nek szak mai fel ügye le té -
hez, to váb bá a gyógy tor ná szok, sport pszi cho ló gu sok,
masszõ rök fog lal koz ta tá sá hoz,

b) a ke ret or vos sal nem ren del ke zõ vá lo ga tott ke re tek
sport te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra szol gá ló ke ret or vo si
cso port mû köd te té sé hez,

c) a vá lo ga tott ke ret ta gok szû rõ vizs gá la ta i nak el vég zé -
sé hez, táp lál ko zá si ta nács adás hoz,

d) sport ge no mi kai la bo ra tó ri um mû köd te té sé hez,
e) in téz mé nyi mû sze res fej lesz tés hez, esz köz be szer -

zés hez,
f) sport egész ség ügyi ki ad vá nyok vá sár lá sá hoz, meg je -

len te té sé hez,
g) olim pi ai köz pon tok ban a sport or vo si el lá tás hoz,
h) a sport egész ség ügy és a sport egész ség ügyi szak em -

be rek te vé keny sé ge ke re té ben meg elõ zõ, fel vi lá go sí tó, ne -
ve lõ, el len õr zõ te vé keny ség hez,

i) egyéb, a sport egész ség üggyel össze füg gõ fel ada tok
el lá tá sá hoz.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter -
hé re tá mo ga tást nyújt az OSEI ré szé re az olim pi ai, pa ra -
lim pi ai fel ké szü lés sel össze füg gõ sport egész ség ügyi fel -
ada tai el lá tá sá hoz, így kü lö nö sen az egyes vá lo ga tott ke -
ret ta gok olim pi ai, pa ra lim pi ai fel ké szü lé sét se gí tõ sport -
pszi cho ló gu sok, gyógy tor ná szok, masszõ rök és di e te ti ku -
sok fog lal koz ta tás hoz, az olim pi ai, pa ra lim pi ai já té kok ra
tör té nõ fel ké szü lés hez kap cso ló dó, ah hoz szük sé ges
gyógy sze rek be szer zé sé hez, to váb bá a fel ké szü lést köz -
vet le nül se gí tõ or vo si esz kö zök, mû sze rek, gé pek, be ren -
de zé sek megvásárlásához.

(3) A mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter -
hé re tá mo ga tást nyújt hat a sport szö vet sé gek ré szé re a vá -

lo ga tott ke ret ta gok sport te vé keny sé gé vel össze füg gõ
sport- és egyéb egész ség ügyi szol gál ta tá sok igény be vé te -
lé hez, így kü lö nö sen sport ág spe ci fi kus esz kö zök, be ren -
de zé sek, mû sze rek vá sár lá sá hoz, táp lál ko zá si ta nács adás -
hoz, étrend- kiegészítõk, vi ta mi nok vá sár lá sá hoz.

(4) A mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter -
hé re tá mo ga tást nyújt az aláb bi dop ping el le nes fel ada tok
el lá tá sá hoz:

a) a nyil ván tar tott vizs gá la ti cso port dop ping el len õr zé -
sé hez,

b) a nem ze ti dop ping el le nes szer ve zet egyéb dop ping -
el le nes fel ada tai el lá tá sá hoz,

c) az NDKT és a Te rá pi ás Al kal ma zá si Ki vé tel Bi zott -
ság mû kö dé sé hez,

d) a vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé hez,

e) egyéb, a dop ping el le nes te vé keny ség gel össze füg gõ
fel ada tok el lá tá sá hoz.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re tá mo ga -
tás nyújt ha tó a dop ping el le nes te vé keny sé get vég zõ szer -
ve ze tek ré szé re dop ping el le nes fel ada ta ik el lá tá sá hoz.

A versenysport támogatása

22. §

A mi nisz ter a „Ver seny sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat
ter hé re tá mo gat ja

a) az olim pi ai fel ké szü lést, az or szá gos sport ági szak -
szö vet sé gek és jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti
egy sé ge ik, va la mint a sport szer ve ze tek (mû he lyek) ez zel
össze füg gõ szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát,

b) a pa ra lim pi ai fel ké szü lést, a fo gya té ko sok sport szö -
vet sé gei és jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy -
sé ge ik, va la mint a sport szer ve ze tek (mû he lyek) ez zel
össze füg gõ szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát,

c) az or szá gos sport ági szak szö vet sé gek és az or szá gos
sport ági szö vet sé gek mû kö dé sét és szak mai fel ada ta ik el -
lá tá sát,

d) a Nem zet kö zi Sport szö vet sé gek Szö vet sé gé nek
(a to váb bi ak ban: AGFIS) vi lág já té ko kra való fel ké szü lés
szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát,

e) a ma gyar sport olim pi ai és pa ra lim pi ai ered mé nyes -
sé ge alap ján ki emel ke dõ sport szer ve ze tek, az Stv. alap ján
köz hasz nú tár sa ság ként mû kö dõ sport is ko lák mû kö dé sét
és szak mai fel ada ta ik el lá tá sát,

f) a sport ági stra té gi ai fej lesz té si kon cep ci ók meg va ló -
sí tá sát,

g) a sport szak em be rek kép zé sét, to vább kép zé sét,
h) a Sport egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge (a továb -

biakban: SOSZ) ad mi niszt ra tív mû kö dé sét, szak mai fel -
ada ta i nak el lá tá sát,

i) a kü lön jog sza bály sze rin ti ki emelt biz ton sá gi koc ká -
za tú sport ren dez vé nyek köz fel adat ként tör té nõ biz to sí tá -
sá hoz kap cso ló dó fel ada to kat,
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j) a ki emelt ha zai ren de zé sû sport ese mé nyek ren de zé sét,
k) a ver seny sport tal össze füg gõ egyéb fel ada tok ellá -

tását.

23. §

(1) A 22. § a)–e) pont jában meg ha tá ro zott fel ada tok ra
nyújt ha tó tá mo ga tás össze gé re a  MOB, a Nem ze ti Sport -
szö vet ség (a to váb bi ak ban: NSSZ), a Ma gyar Pa ra lim pi ai
Bi zott ság (a to váb bi ak ban: MPB) és a SOSZ együt te sen
tesz nek ja vas la tot.

(2) A 22. § a) pont ja ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra
és össze gé re a MOB tesz ja vas la tot.

(3) A 22. § b) pont ja ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra
és össze gé re az MPB tesz ja vas la tot.

(4) A 22. § c) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra és össze gé re az NSSZ tesz ja vas la tot.

(5) A 22. § d) pont ja ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra
és össze gé re az NSSZ tesz ja vas la tot.

(6) A 22. § e) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra és össze gé re a SOSZ tesz ja vas la tot.

24. §

(1) A 22. § a), b) és d) pont ja alap ján fo lyó sí tott tá mo ga -
tás te kin te té ben

a) a ha zai és kül föl di ver se nyen és edzõ tá bo rok ban
való rész vé tel lel,

b) ver seny ren de zés sel (be le ért ve a jog dí ja kat is) és más 
szak mai prog ra mok ren de zé sé vel,

c) sport dip lo má ci ai fel ada tok kal,
d) sport egész ség ügyi el lá tás sal (kü lö nö sen vá lo ga tott

vagy olim pi ai, pa ra lim pi ai ke ret ta gok sport te vé keny sé gé -
vel össze füg gõ sport- és egyéb egész ség ügyi szol gál ta tá -
sok, táp lál ko zá si ta nács adás, sport egész ség ügyi esz kö zök, 
mû sze rek, gyógy sze rek, ét rend-ki egé szí tõk, vi ta mi nok vá -
sár lá sa),

e) dop ping el le nes te vé keny ség gel,
f) sport fel sze re lés, sport esz kö zök, sport ág spe ci fi kus

tech ni kai esz kö zök, a sport te vé keny ség hez köz vet le nül
kap cso ló dó sport ru há zat biz to sí tá sá val, va la mint a sport -
te vé keny ség be be vont ál la tok kal össze füg gõ költ sé gek,
to váb bá

g) a tá mo ga tás leg fel jebb 30%-áig a mun ka vi szony ban, 
va la mint a mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban
fog lal koz ta tott sport szak em be rek jut ta tá sai és a mun ka -
adó kat ter he lõ já ru lé kok
szá mol ha tó ak el.

(2) A 22. § c) és e) pont ja alap ján fo lyó sí tott tá mo ga tás
te kin te té ben ki adás ként az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ki adá sok mel lett

a) a nem ze ti és nem zet kö zi szer ve ze tek tag dí jai, re -
giszt rá ci ós és li cenc dí jak,

b) a sport szö vet sé gi, sport egye sü le ti iro da mû kö dé sé -
vel kap cso la tos költ sé gek,

c) a sport te vé keny ség gel köz vet le nül össze füg gõ szak -
mai, kom mu ni ká ci ós és mar ke ting ki ad vá nyok meg je len -
te té sé nek költ sé gei,

d) a tá mo ga tás leg fel jebb 30%-áig a sze mé lyi jut ta tá -
sok és a mun ka adót ter he lõ já ru lé kok,

e) leg fel jebb ha von ta 100 000 Ft ér ték ben a sport szö -
vet ség, sport szer ve zet mû kö dé sé vel, sport te vé keny sé gé -
vel kap cso la tos bel föl di uta zá si költ sé gek,

f) éven te leg fel jebb 1 200 000 Ft ér ték ben a gaz da sá gi
ve ze tés sel, köny ve lés sel kap cso la tos költ sé gek

szá mol ha tó ak el.

(3) A 22. § c) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõ or -
szá gos sport ági szak szö vet ség, or szá gos sport ági szö vet -
ség a tá mo ga tást az Stv.-ben, va la mint az alap sza bá lyá ban
meg ha tá ro zott fel ada tok ra kö te les for dí ta ni. A tá mo ga tá si
ja vas lat meg ha tá ro zá sa kor az NSSZ az or szá gos sport ági
szak szö vet sé gek, or szá gos sport ági szö vet sé gek ál tal a ré -
szé re meg kül dött aláb bi ada to kat ve szi fi gye lem be:

a) a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott pont ér ték táb lá zat
alap ján ki szá mí tott sport ági ered mé nyes sé gi pont szám
nem 0,

b) a sport ág ban ki adott bel föl di ver seny en ge dé lyek
szá ma több mint 500,

c) a szö vet sé gi tag szer ve ze tek szá ma több mint 20.

(4) Ha az or szá gos sport ági szak szö vet ség, or szá gos
sport ági szö vet ség a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek kö zül leg alább ket tõ nek nem fe lel meg, a 22. §
c) pont ja sze rin ti tá mo ga tá sa nem le het több mint
1 500 000 Ft.

(5) Ha az or szá gos sport ági szak szö vet ség, or szá gos
sport ági szö vet ség a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek kö zül leg alább ket tõ nek meg fe lel, a tá mo ga tá si ja -
vas lat meg ha tá ro zá sa kor a 23. § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott szer ve ze tek az or szá gos sport ági szak szö vet sé -
gek, or szá gos sport ági szö vet sé gek ál tal a ré szük re meg -
kül dött aláb bi ada to kat ve szik fi gye lem be:

a) a 22. § c) pont já ban fog lal tak tá mo ga tá sá ra ren del -
ke zés re álló összeg leg fel jebb 5%-a pá lyá za ti ke ret ként el -
kü lö nít he tõ, a meg ma radt összeg 25%-ának fel osz tá sa a
2. mel lék let ben meg ha tá ro zott pont ér ték táb lá zat alap ján
ki szá mí tott sport ági ered mé nyes sé gi pont szám alap ján tör -
té nik;

b) a 22. § c) pont já ban fog lal tak tá mo ga tá sá ra ren del -
ke zés re álló összeg pá lyá za ti ke re te mel lett meg ma ra dó
összeg 75%-ának fel osz tá sa az aláb bi ada tok alap ján tör té -
nik, a meg je lölt arány ban:

ba) a sport szö vet ség ál tal fi ze ten dõ nem zet kö zi tag dí -
jak 1-es szor zó val,

bb) a sport ág ban ki adott bel föl di ver seny en ge dé lyek
szá ma 4-es szor zó val,
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bc) a sport szö vet sé gi tag szer ve ze tek szá ma 4-es szor -
zó val,

bd) a sport szö vet ség köz gyû lé se ál tal el fo ga dott mér -
leg sze rin ti éves költ ség ve tés 1-es szor zó val,

be) a sport ági tra dí ci ók (a ma gyar sport szö vet ség meg -
ala ku lá sá nak éve) 3-as szor zó val,

bf) egyéb, elõ re nem szám sze rû sít he tõ szem pon tok,
azaz a sport ág szál lí tá si igé nye 2-es szor zó val, pá lya igé -
nye 2-es szor zó val, tech ni kai igé nyei és ál la tok be vo ná sá -
nak igé nye 4-es szor zó val, edzõ part ner be vo ná sá nak igé -
nye 4-es szor zó val, nõi és fér fi szak ágai 6-os szor zó val,
olim pi ai és nem olim pi ai szak ágak szá ma 6-os szor zó val.

(6) A 22. § c) pont já ban fog lal tak tá mo ga tá sá ra ren del -
ke zés re álló összeg – ré szé re szer zõ dés sel át adott – pá lyá -
za ti ke re té nek fel hasz ná lá sá ról az NSSZ gon dos ko dik. A
pá lyá za ti fel hí vás ki írá sá ban, va la mint a be ér ke zett pá lyá -
za tok ér té ke lé sé ben a mi nisz ter részt vesz. A pá lyá za ti fel -
hí vást, a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ pá lyá zók név so rát, va la -
mint tá mo ga tá sa ik össze gét az NSSZ hi va ta los hon lap ján
je len te ti meg. A nyer tes pá lyá zók ré szé re a tá mo ga tást az
NSSZ szer zõ dés sel to vább ad ja.

(7) A 22. § a) pont ja alap ján a mi nisz ter az olim pi ai
sport ágak fel nõtt és a fel nõtt alat ti két után pót lás-kor osz tá -
lyá nak nem zet kö zi ered mé nyes sé ge alap ján – az il le té kes
or szá gos sport ági szak szö vet ség nek a fel ké szü lés szak mai
fel ada ta i ra vo nat ko zó ja vas la ta fi gye lem be vé te lé vel – tá -
mo ga tást nyújt olim pi ai ke ret ta gok fel ké szí té sét vég zõ
sport szer ve ze tek, jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szak -
osz tá lyok, sport egye sü le ti mû he lyek ré szé re.

(8) A 22. § b) pont já ban fog lal tak tá mo ga tá sá ra ren del -
ke zés re álló összeg bõl a pa ra lim pi ai moz ga lom nem zet kö -
zi ver seny rend sze ré vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá hoz
is nyújt ha tó tá mo ga tás, amely nek fel hasz ná lá sá ról az
MPB gon dos ko dik.

25. §

A mi nisz ter a „Ver seny sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat
ter hé re tá mo ga tást nyújt a kü lön jog sza bály sze rin ti ki -
emelt biz ton sá gi koc ká za tú sport ren dez vé nyek köz fel -
adat ként tör té nõ rend õri biz to sí tá sá hoz, a Sport ren dez vé -
nye ket Biz ton sá gi Szem pont ból Mi nõ sí tõ Szak ér tõi Bi -
zott ság mû kö dé sé hez, va la mint a sport ren dez vé nyek biz -
ton sá gá val kap cso la tos szak mai ki ad vá nyok megjelente -
téséhez.

26. §

(1) A mi nisz ter a „Ver seny sport tá mo ga tá sa” elõ irány -
zat ter hé re a 26–31. § alap ján tá mo ga tást nyújt a sport szö -
vet ség ré szé re a ki emelt ha zai ren de zé sû sport ese mé nyek
ren de zé sé vel össze füg gõ költ sé gek leg fel jebb 50%-ának
fe de ze té hez.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás ese té ben – az
egyes sport ágak ra irány adó kü lön bö zõ el ne ve zé sek re is
 figyelemmel – sport ren dez vény nek mi nõ sül:

a) a fel nõtt és az az alat ti elsõ kor osz tály vi lág baj nok -
sá ga,

b) a fel nõtt és az az alat ti elsõ kor osz tály Eu ró pa-baj -
nok sá ga,

c) a fel nõtt Vi lág ku pa (az adott sport ág nem zet kö zi
szö vet sé ge ál tal az éves ver seny nap tár ban Vi lág ku pa ként
meg ha tá ro zott ver seny).

(3) Fel nõtt Vi lág ku pa meg ren de zé sé hez sport ágan ként
leg fel jebb 2 éven te nyújt ha tó tá mo ga tás.

(4) A mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter -
hé re tá mo ga tást nyújt hat a sport szö vet ség ré szé re a 2008.
évi nyá ri olim pi ai és pa ra lim pi ai já té kok ha zai ren de zé sû,
olim pi ai kva li fi ká ci ós sport ese mé nye i nek ren de zé sé vel
össze füg gõ költ sé gek leg fel jebb 50%-ának fe de ze té hez.

27. §

(1) A sport ren dez vény ren de zé si jo gá ra vo nat ko zó pá -
lyá zat be nyúj tá sát leg alább 45 nap pal meg elõ zõ en a sport -
szö vet ség a sport ren dez vény meg ren de zé sé nek szán dé kát
és az elõ irány zat ból való tá mo ga tás irán ti igé nyét tar tal -
ma zó re giszt rá ci ós ké rel met nyújt be a mi nisz ter ré szé re. A 
re giszt rá ci ós ké rel met a 3. mel lék let sze rin ti – az ÖTM ál -
tal in ter ne tes hon lap ján is köz zé tett – nyom tat vá nyon kell
pos tai és elekt ro ni kus úton meg kül de ni.

(2) A mi nisz ter a re giszt rá ci ós ké rel met an nak kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül el bí rál ja, dönt an nak
nyil ván tar tás ba vé te lé rõl vagy el uta sí tá sá ról, amely rõl a
sport szö vet sé get ér te sí ti. Ha a re giszt rá ci ós ké re lem ki egé -
szí tés re vagy ki ja ví tás ra szo rul, azt a mi nisz ter a hi á nyok
meg je lö lé se mel lett hi ány pót lás vé gett a ké rel me zõ sport -
szö vet ség nek leg fel jebb 15 na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel
vissza kül di.

(3) A mi nisz ter el uta sít ja a re giszt rá ci ós ké re lem nyil -
ván tar tás ba vé te lét, ha

a) nem a jo go sult nyúj tot ta be, vagy

b) nem a 26. § sze rin ti sport ren dez vény meg ren de zé sé -
nek szán dé kát tar tal maz za, vagy

c) a re giszt rá ci ós ké re lem a sport szö vet ség hi bá já ból
hi á nyo san ke rült be nyúj tás ra, és a hi ány pót lás is ered -
mény te len volt.

(4) Ha a sport ren dez vény ren de zé si jo gá ra vo nat ko zó
pá lyá zat hoz az Stv. 50. § (3) be kez dés b) pont já ban meg -
ha tá ro zott ga ran cia vál la lás, il let ve a Kor mány dön té sét
igény lõ lé te sít mény fej lesz tés, be ru há zás, esz köz be szer zés
szük sé ges, a re giszt rá ci ós ké re lem a Kor mány fen ti ek re
vo nat ko zó dön té sét kö ve tõ en ve he tõ nyil ván tar tás ba.

(5) A re giszt rá ci ós ké re lem nyil ván tar tás ba vé te le a mi -
nisz ter ré szé re fi ze té si kö te le zett ség-vál la lást nem je lent.
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(6) A 26. § sze rin ti elõ irány zat ból ki zá ró lag an nak a
sport szö vet ség nek nyújt ha tó tá mo ga tás, amely nek az adott 
sport ren dez vény re vo nat ko zó re giszt rá ci ós ké rel mét a mi -
nisz ter nyil ván tar tás ba vet te.

28. § 

(1) A sport ren dez vény ren de zé si jo gá nak el nye ré se ese -
tén a sport szö vet ség tá mo ga tá si ké rel met nyújt hat be – leg -
ké sõbb a sport ren dez vény idõ pont ját meg elõ zõ év má jus
31-ig – a mi nisz ter ré szé re. A tá mo ga tá si ké rel met a
4.  mel lék let sze rin ti – az ÖTM ál tal in ter ne tes hon lap ján is 
köz zé tett – nyom tat vá nyon kell pos tai és elekt ro ni kus úton 
meg kül de ni.

(2) Ha a sport ren dez vény ren de zé si jo gá ra vo nat ko zó
pá lyá zat az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ en 
ke rül ki írás ra, a mi nisz ter el te kint het a 27. §-ban meg ha tá -
ro zott kö ve tel mé nyek tõl, és a tá mo ga tá si ké re lem az
(1) be kez dés sze rin ti ha tár idõt kö ve tõ en is be nyújt ha tó.

29. §

(1) A mi nisz ter a be ér ke zett tá mo ga tá si ké rel mek alap -
ján dönt a tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ sport szö vet sé gek kö -
ré rõl.

(2) A tárgy év re vo nat ko zó tá mo ga tás ról való dön tés so -
rán az aláb bi szem pon tok ra kell fi gye lem mel len ni:

a) a sport ren dez vény ha zai meg ren de zé sé nek ered mé -
nyes sé gi, kva li fi ká ci ós, sport dip lo má ci ai sze re pe,

b) a sport ren dez vé nyen részt vevõ or szá gok, spor to lók, 
né zõk vár ha tó szá ma,

c) a sport ren dez vény köz ve tí té sé nek a Ma gyar Köz tár -
sa ság nem zet kö zi meg íté lé sé re gya ko rolt ha tá sa,

d) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés, be ru há zás sport ág fej lesz té si és sport po li ti kai, va -
la mint gaz da sá gösz tön zõ ha tá sa,

e) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés hez, be ru há zás hoz ren del ke zés re álló költ ség ve té si, 
ön kor mány za ti és egyéb for rá sok,

f) a sport ren dez vény, va la mint az az zal össze füg gõ lé -
te sít mény fej lesz tés, be ru há zás hosszú távú – költ ség ve té si
éven át hú zó dó – ha tá sa,

g) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés hez kap cso ló dó egyéb sport cé lú ál la mi tá mo ga tá si
igény,

h) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés a nyá ri olim pi ai és pa ra lim pi ai já té kok Ma gyar or -
szá gon tör té nõ meg ren de zé sé vel is össze füg gõ össze tett -
sé ge, je len tõ sé ge,

i) a sport ren dez vény meg ren de zé sé bõl szár ma zó eset -
le ges nye re ség,

j) a sport ren dez vény vár ha tó ha tá sa a sport ág to váb bi
fej lõ dé sé re,

k) a sport ren dez vény évé nek ese mény nap tá ra,
l) a fo gya té ko sok tár sa dal mi in teg rá ci ó já ra gya ko rolt

ha tá sa.

30. §

A 26. § sze rin ti tá mo ga tás ese tén – a 6. §-ban meg ha tá -
ro zot tak mel lett – a szer zõ dés meg kö té sé nek to váb bi fel té -
te lei:

a) a sport szö vet ség le he tõ vé te szi, hogy a szer zõ dés
meg kö té sé tõl a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val tör té nõ el szá -
mo lá sig a mi nisz ter kép vi se lõ je ta nács ko zá si jog gal részt
ve hes sen a szer ve zõ bi zott ság mun ká já ban,

b) a sport szö vet ség – az el nök sé ge ál tal jó vá ha gyott –
költ ség ve tést ké szít, amely alap ján meg ha tá ro zás ra ke rül,
hogy a mi nisz ter ál tal nyúj tott tá mo ga tás mi lyen ren de zé si
költ sé gek hez hasz nál ha tó fel.

31. §

A sport szö vet ség a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ál la pí -
tott el szá mo lá si ha tár idõ ig a mi nisz ter ré szé re kö te les
meg kül de ni a sport ren dez vény szak mai ér té ke lé sét is.

A 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való
részvétel támogatása

32. §

A mi nisz ter a „2008. évi Pe kin gi Olim pi án és Paralim -
pián való rész vé tel tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re a
MOB, va la mint az MPB út ján tá mo gat ja a ma gyar olim -
piai és pa ra lim pi ai ke ret olim pi ai és pa ra lim pi ai részvé -
telét.

Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel
összefüggõ támogatása

33. §

(1) A mi nisz ter a „Sport ági szak szö vet sé gek olim pi ai
fel ké szü lés sel össze füg gõ tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re 
tá mo gat ja az olim pi ai és pa ra lim pi ai fel ké szü lést, az or szá -
gos sport ági szak szö vet sé gek és jogi sze mé lyi ség gel ren -
del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge ik, va la mint a sport szer ve ze tek
(mû he lyek) ez zel össze füg gõ szak mai fel ada ta i nak ellá -
tását.

(2) Az (1) be kez dés alap ján fo lyó sí tott tá mo ga tás te kin -
te té ben

a) a ha zai és kül föl di ver se nyen és edzõ tá bo rok ban
való rész vé tel lel,

b) ver seny ren de zés sel (be le ért ve a jog dí ja kat is) és más 
szak mai prog ra mok ren de zé sé vel,
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c) sport dip lo má ci ai fel ada tok kal,
d) sport egész ség ügyi el lá tás sal (kü lö nö sen vá lo ga tott

vagy olim pi ai, pa ra lim pi ai ke ret ta gok sport te vé keny sé gé -
vel össze füg gõ sport- és egyéb egész ség ügyi szol gál ta tá -
sok, táp lál ko zá si ta nács adás, gyógy sze rek, ét rend-ki egé -
szí tõk, vi ta mi nok vá sár lá sa),

e) dop ping el le nes te vé keny ség gel,
f) sport fel sze re lés és sport esz kö zök biz to sí tá sá val

össze füg gõ költ sé gek, va la mint
g) a tá mo ga tás leg fel jebb 30%-áig a mun ka vi szony ban, 

va la mint a mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban
fog lal koz ta tott sport szak em be rek jut ta tá sai és a mun ka -
adó kat ter he lõ já ru lé kok
szá mol ha tó ak el.

(3) A mi nisz ter a „Sport ági szak szö vet sé gek olim pi ai
fel ké szü lés sel össze füg gõ tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re  
tá mo ga tást nyújt az olim pi ai ke ret tag spor to lók, va la mint a 
fel ké szí té sük ben köz re mû kö dõ sport szak em be rek ré szé re
sport ösz tön díj biz to sí tá sá hoz.

(4) A mi nisz ter a „Sport ági szak szö vet sé gek olim pi ai
fel ké szü lés sel össze füg gõ tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re  
tá mo ga tást nyújt to váb bá a nem ze ti vá lo ga tot tak olim pi ai
fel ké szü lé sét szol gá ló, ál la mi tu laj do nú sport lé te sít mé -
nyek fej lesz té sé hez, kor sze rû sí té sé hez.

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

34. §

A mi nisz ter a „Sport tel je sít mé nyek el is me ré se, meg be -
csü lé se” elõ irány zat ter hé re az aláb bi cé lo kat tá mo gat ja:

a) a Nem zet Spor to ló ja Cím mel járó já ra dék folyósí -
tása,

b) az olim pi ai já ra dék fo lyó sí tá sa,
c) a sport szak mai el is me ré sek kel, elõ ál lí tá suk kal, át -

adá suk kal kap cso la tos költ sé gek biz to sí tá sa,
d) ered mé nyes sé gi tá mo ga tás a 35–38. § alap ján, a

Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vá nyon ke resz tül,
e) a Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány mû kö dé se, az

ala pí tó ok irat ban fog lalt fel ada ta i nak el lá tá sa.

35. §

(1) A mi nisz ter ered mé nyes sé gi tá mo ga tás ban ki zá ró lag 
az NSSZ-ben, a MOB-ban vagy az MPB-ben tag ság gal
ren del ke zõ or szá gos sport ági szak szö vet ség, or szá gos
sport ági szö vet ség olim pi ai sport ág olim pi ai és nem olim -
pi ai ver seny szá ma i ban, a pa ra lim pi ai ver seny rend szer ben, 
va la mint az AGFIS Vi lág já té kok ver seny szá ma i ban
1–3. he lye zést el ért ver seny zõ it, va la mint e ver seny zõk
fel ké szü lé sét se gí tõ sport szak em be re ket ré sze sít he ti.

(2) A tá mo ga tan dó sze mé lyek re az or szá gos sport ági
szak szö vet ség, az or szá gos sport ági szö vet ség, paralim -

piai sport ágak ese té ben az MPB tesz ja vas la tot. Az or szá -
gos sport ági szak szö vet ség nek, az or szá gos sport ági szö -
vet ség nek, az MPB-nek az elsõ ja vas lat té tel al kal má val a
ja vas lat hoz csa tol nia kell az éves ver seny nap tá rat, a to váb -
bi ak ban az adott ver seny tel jes – min den ver seny szá mot
tar tal ma zó – jegy zõ köny vét, a kva li fi ká ci ós, il let ve se lej -
te zõ ver se nyek jegy zõ köny vét, va la mint a ver seny zõ és a
sport szak em ber nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a sze -
mé lyes ada ta i nak a mi nisz ter ál tal tör té nõ ke ze lé sé hez. A
mi nisz ter a ja vas la tok alap ján ha tá roz za meg a tá mo ga tan -
dók név so rát.

(3) Ja vas la tot csak az az or szá gos sport ági szak szö vet -
ség, or szá gos sport ági szö vet ség te het, amely a köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra és el szá mo lá sá ra
vo nat ko zó jog sza bá lyi kö te le zett sé ge i nek ele get tett.

36. §

(1) Ered mé nyes sé gi tá mo ga tás – a (2)–(3) be kez dés ben
fog lal tak sze rint – ki zá ró lag a 2007–2008. évi sport ági
ver seny nap tár ban sze rep lõ, a 35. §  (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott sport ese mé nyen 1–3. he lye zést el ért ver seny -
zõk és a fel ké szü lé sü ket se gí tõ sport szak em be rek ré szé re
ál la pít ha tó meg, a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zot tak alap -
ján.

(2) Egy sport ág ban ne men ként egy fel nõtt és egy, a
sport ági szö vet ség ál tal meg je lölt után pót lás-kor osz tály
ver seny zõi és a fel ké szí té sü ket se gí tõ sport szak em be rek,
pa ra lim pi ai sport ágak ban ne men ként a fel nõtt kor osz tály
ver seny zõi és a fel ké szü lé sü ket se gí tõ sport szak em be rek
ré sze sít he tõk ered mé nyes sé gi tá mo ga tás ban.

(3) To váb bi egy, a sport ági szö vet ség ál tal meg je lölt
után pót lás-kor osz tály ban a ver seny zõ ered mé nyei alap ján
ki zá ró lag a spor to lót fel ké szí tõ sport szak em ber ré sze sít he -
tõ tá mo ga tás ban.

37. §

(1) Azok ban a sport ágak ban, ame lyek ben az össze tett
ered mény mel lett a rész tel je sít mé nye ket is ér té ke lik, az or -
szá gos sport ági szak szö vet ség nek, or szá gos sport ági szö -
vet ség nek, MPB-nek a ver seny zõ azon ered mé nyét kell fi -
gye lem be ven nie, amely alap ján ma ga sabb össze gû tá mo -
ga tás ban ré sze sít he tõ.

(2) Azok ban az olim pi ai vagy az AGFIS Vi lág já té ko -
kon sze rep lõ sport ágak ban, ame lyek ben hi va ta los vi lág -
baj nok ság, il let ve Eu ró pa-baj nok ság ke re tén be lül olim -
piai vagy vi lág já té kok-ver seny szá mo kat nem olim pi ai
vagy nem az AGFIS ál tal Vi lág já té kok ra elõ írt kö rül mé -
nyek kö zött ren dez nek meg, ered mé nyes sé gi tá mo ga tás az
olim pi ai sport ágak nem olim pi ai ver seny szá ma i nak meg -
fe le lõ en nyújt ha tó.
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(3) Az egyé ni sport ágak azon csa pat ver seny szá ma i ban,
ame lyek ben a csa pat ered ményt az egyé ni ered mé nyek
alap ján ál la pít ják meg, ered mé nyes sé gi tá mo ga tás nem
nyújt ha tó ab ban az eset ben sem, ha az egyé ni ered mény
sem tá mo gat ha tó.

(4) A ver seny zõ ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sá nak meg -
ha tá ro zá sá nál a 2. mel lék let sze rin ti pont ér ték táb lá zat

a) 1. pont ját úgy kell al kal maz ni, hogy a meg jegy zés -
ben sze rep lõ szor zók nem ve he tõ ek fi gye lem be,

b) 4. pont ját úgy kell al kal maz ni, hogy pá ros ver seny -
szám ban a 2-es szor zót nem kell hasz nál ni,

c) 4. pont ját egyé ni sport ág csa pat ver seny szá ma i ban és 
csa pat sport ágak nál úgy kell al kal maz ni, hogy csak a
0,5 szor zó val kell szá mol ni,

d) 7. pont ját nem kell fi gye lem be ven ni.

(5) A ver seny zõ ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sá nak meg -
ha tá ro zá sá nál egy ered mé nyes sé gi pont ér té ke net tó
11 000 Ft. Ha az ered mé nyes sé gi tá mo ga tás a net tó
11 000 Ft-ot nem éri el, a tá mo ga tás a ver seny zõ nek nem
fi zet he tõ ki.

(6) Csa pat sport ágak ese té ben a ja vas lat te võ szer ve zet
az egyes ver seny zõk ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sá ra el té rõ
ja vas la tot te het, amely nek azon ban meg kell fe lel nie az
(5) be kez dés ben fog lal tak nak.

38. §

(1) A ver seny zõk fel ké szü lé sét se gí tõ sport szak em be -
rek ré szé re meg ál la pí tott ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sok
össze ge (a to váb bi ak ban: sport szak em be ri tá mo ga tá si ke -
ret) – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – nem
ha lad hat ja meg a sport ág ban a ver seny zõk nek nyúj tott
ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sok össze gé nek 50%-át. A sport -
szak em ber tá mo ga tá sa nem le het több mint az adott ver se -
nyen leg jobb ered ményt el ért ver seny zõ tá mo ga tá sa, és
nem le het ke ve sebb mint 11 000 Ft.

(2) A sport ági ered mé nyes ség alap ján meg ál la pí tott
sport szak em be ri tá mo ga tá si ke ret össze gé rõl a mi nisz ter
tá jé koz tat ja az or szá gos sport ági szak szö vet sé get, or szá -
gos sport ági szö vet sé get, va la mint pa ra lim pi ai sport ágak
ese té ben az MPB-t.

(3) A sport szak em be ri tá mo ga tá si ke ret a ver seny zõk -
nek nyúj tott ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sok össze gé nek

a) du at lon és tri at lon sport ágak ban a 70%-át,

b) öt tu sa sport ág ban a 90%-át

nem ha lad hat ja meg.

(4) A ver seny zõ és a fel ké szü lé sét se gí tõ sport szak em -
ber ré szé re is egy-egy jog cí men ál la pít ha tó meg támo -
gatás.

39. §

A mi nisz ter a „Sport tel je sít mé nyek el is me ré se, meg -
becsülése” elõ irány zat ter hé re nyújt tá mo ga tást a Mezõ
Fe renc Sport köz ala pít vány mû kö dé sé hez, va la mint a
Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vá nyon ke resz tül a nyug dí jas
olim pi ai és vi lág baj no ki ér mes spor to lók, azok öz ve gyei, a 
ki emel ke dõ sport ered mé nyek el éré sé ben köz re mû kö dõ
nyug dí jas sport szak em be rek ré szé re, va la mint az „Ezüst -
ge rely” mû vé sze ti pá lyá zat hoz.

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

40. §

A mi nisz ter a „Ki emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá -
mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a For ma–1 Ma -
gyar Nagy díj meg ren de zé sét, va la mint egyéb ki emelt
nem zet kö zi sport ese mé nyek elõ ké szí té sé vel, meg va ló sí tá -
sá val össze füg gõ fel ada to kat. A tá mo ga tás a Hun ga ro ring
Sport Zrt. ál tal fi ze ten dõ ren de zõi jog díj ra is for dít ha tó.

A Nemzeti Sporttanács támogatása

41. §

A mi nisz ter a „Nem ze ti Sport ta nács tá mo ga tá sa” elõ -
irány zat ter hé re a Nem ze ti Sport ta nács mû kö dé si költsé -
geihez nyújt tá mo ga tást.

A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány mûködési
támogatása

42. §

A mi nisz ter a „Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány
mû kö dé si tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re biz to sít ja a köz -
ala pít vány ala pí tó ok ira tá ban fog lalt fel ada tok el lá tá sá val
kap cso la tos mû kö dé si költ sé ge ket.

A szabadidõsport támogatása

43. §

(1) A mi nisz ter a sza bad idõ sport fej lesz té se ér de ké ben a 
„Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re támo -
gatja

a) a ki emel ke dõ sza bad idõ sport ren dez vé nye ket,
b) a nõk és csa lá dok sport já nak fej lesz té sét,
c) a hát rá nyos hely ze tû ek sport te vé keny sé gét,
d) az idõ sek sport ját,
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e) a sza bad idõ spor tot nép sze rû sí tõ kom mu ni ká ci ós te -
vé keny sé get,

f) a sza bad idõ sport tal kap cso la tos ku ta tá so kat,
g) a Nem ze ti Sza bad idõ sport Szö vet ség (a to váb bi ak -

ban: NSZSZ), va la mint tag szer ve ze tei szak mai prog ram -
já nak meg va ló sí tá sát,

h) a Ma gyar or szá gi Éj fé li Sport baj nok sá gok Egye sü let
Hold su gár prog ram já nak meg va ló sí tá sát,

i) sza bad idõ sport prog ra mok cél já ra is szol gá ló lé te sít -
mé nyek mû kö dé sét, igény be vé te lét,

j) egyéb, az egész sé ges élet mód ter jesz té sé vel, a sza -
bad idõ sport, az is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si sport fej lesz -
té sé vel össze füg gõ prog ra mok, fel ada tok el lá tá sát.

(2) A Ma gyar or szá gi Éj fé li Sport baj nok sá gok Egye sü -
let az (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti tá mo ga tá sát a mi nisz -
ter rel kö tött szer zõ dés ben meg je lölt, a Hold su gár Prog -
ram ban részt vevõ jogi sze mé lyek ré szé re a Prog ram meg -
va ló sí tá sa cél já ból to vább ad hat ja.

44. §

(1) A mi nisz ter a „Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa” elõ -
irány zat ter hé re tá mo gat ja va la mennyi me gyei (fõ vá ro si),
va la mint me gyei jogú vá ro si ön kor mány zat ön ként vál lalt
sport cé lú fel ada ta i nak el lá tá sa kö ré ben

a) az is ko lai, di ák- és sza bad idõ sport fel ada tok el lá tá -
sát,

b) a te rü le ti ama tõr ver seny rend szer mû köd te té sét,
c) a sta tisz ti kai elem zé sek ké szí té sé vel, ok ta tás sal,

kép zés sel (to vább kép zés sel) össze füg gõ fel ada tok el lá tá -
sát, szak mai prog ra mok le bo nyo lí tá sát, ki ad vá nyok el ké -
szí té sét, to váb bá sport te vé keny ség gel kap cso la tos szak -
mai is me re tek ter jesz té sét,

d) a fo gya té ko sok he lyi sza bad idõ sport já nak, va la mint
a fo gya té ko sok di ák sport já nak fej lesz té sét,

e) az egyéb, me gyei (fõ vá ro si), va la mint me gyei jogú
vá ro si ön kor mány zat ön ként vál lalt sport cé lú fel ada ta i nak
el lá tá sát.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a me gyei (fõ vá -
ro si), va la mint me gyei jogú vá ro si ön kor mány zat a sport -
szö vet ség jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ – az ön kor -
mány zat te rü le tén mû kö dõ – te rü le ti szer ve ze ti egy sé gé -
nek és sport szer ve zet nek to vább ad hat ja.

(3) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti fel ada tok el lá tá sa
a me gyei (fõ vá ro si) ön kor mány za tok, va la mint a me gyei
jogú vá ro sok or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve, to váb bá
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok út ján is tá mo gat ha tó, ha a
sport fel ada tok el lá tá sa a tár su lá si meg ál la po dás ban sze re -
pel.

(4) A mi nisz ter a „Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa” elõ -
irány zat ter hé re tá mo ga tást nyújt – az NSZSZ ja vas la tá nak 
fi gye lem be vé te lé vel – az NSZSZ tag szer ve ze tei mû kö dé si 
költ sé ge i nek fe de ze té re.

A sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások

45. §

A mi nisz ter a „Sport nép sze rû sí té sé vel össze füg gõ ki -
adá sok” elõ irány zat ter hé re biz to sít ja a sport, az egész sé -
ges, moz gás gaz dag élet mód, a fi zi kai ak ti vi tás nép sze rû sí -
té sé vel össze füg gõ kom mu ni ká ci ós, mar ke ting te vé keny -
sé get, tá jé koz ta tó ren dez vé nye ket, prog ra mo kat, ki ad vá -
nyok meg je len te té sét.

Sportköztestületek mûködési támogatása

46. §

A mi nisz ter a „Sport köz tes tü le tek mû kö dé si tá mo ga tá -
sa” elõ irány zat ter hé re nyújt tá mo ga tást a MOB, az MPB,
az NSSZ, az NSZSZ, va la mint a Fo gya té ko sok Nem ze ti
Sport szö vet sé ge (a to váb bi ak ban: FONESZ) ad mi niszt ra -
tív mû kö dé sé hez, szak mai fel ada ta i nak el lá tá sá hoz.

Egészségjavítást célzó sporttevékenység 
(szabadidõsport- és diáksport programok támogatása)

47. §

A mi nisz ter az egész ség ja ví tást cél zó sport te vé keny ség
fej lesz té se ér de ké ben az „Egész ség ja ví tást cél zó sport te -
vé keny ség (sza bad idõ sport- és di ák sport prog ra mok tá mo -
ga tá sa)” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást nyújt a sza bad idõ -
sport és a di ák sport te rü le tén, kü lö nö sen a la kos ság egész -
ség ügyi hely ze té nek ja ví tá sa, a rek re á ci ós sport nö ve lé se
és nép sze rû sí té se, az egész sé ges, moz gás gaz dag élet mód,
a fi zi kai ak ti vi tás és ezek elõ nyei irán ti fi gye lem szé les
körû fel kel té se ér de ké ben. A tá mo ga tás ról a Wes se lé nyi
Mik lós Sport köz ala pít vány – ala pí tó ok ira tá ban fog lalt
fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben – pá lyá zat keretében dönt.

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok
mûködtetése és projektjei

48. §

A mi nisz ter a „Stra té gi ai és sport tu do má nyi in no vá ci ós
fo lya ma tok mû köd te té se és pro jekt jei” elõ irány zat ter hé re
tá mo gat ja

a) a sport szak mai ké pe sí té sek mo dul rend sze rû szak -
mai és vizs ga kö ve tel mé nye in ala pu ló köz pon ti prog ram -
jai, ok ta tá si se géd le tei, va la mint a szak mai vizs ga szó be li
és írás be li té te le i nek ki dol go zá sát és ki adá sát,

b) to vább kép zé sek szer ve zé sét, szak mai is me re tek ter -
jesz té sét,
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c) szak mai-mód szer ta ni anya gok ké szí té sét és kor sze -
rû sí té sét, di gi ta li zá lá sát,

d) a szak kép zé si szak ér tõk ré szé re iga zol vány el ké szít -
te té sét,

e) a Ma gyar Sport tu do má nyi Tár sa ság, a Ma gyar
Edzõk Tár sa sá ga, a sport tu do mány te rü le tén mû kö dõ
egyéb szer ve ze tek mû kö dé sét, va la mint a sport tu do -
mánnyal kap cso la tos szak mai fel ada ta ik el lá tá sát,

f) a sport in for má ci ós rend sze rek ki ala kí tá sá val, mû -
köd te té sé vel, mo dul sze rû to vább fej lesz té sé vel kap cso la -
tos fel ada to kat, szak ér tõi te vé keny sé get,

g) sport chip kár tya-rend szer elõ ké szí té sét,
h) a Sport XXI. Nem ze ti Sport stra té gi á ról szó ló

65/2007. (VI. 27.) OGY ha tá ro zat tal és az egész sé ges élet -
mód ter jesz té sé vel, a sport tu do mány, az után pót lás-ne ve -
lés, a sza bad idõ sport, az is ko lai és di ák sport fej lesz té sé vel, 
va la mint a te rü le ti – kü lö nö sen a kis tér sé gi – sport fel ada -
tok el lá tá sá nak se gí té sé vel össze füg gõ prog ra mo kat, inf ra -
struk tu rá lis és esz köz fej lesz té se ket,

i) a tu do má nyos és ku ta tá si te vé keny sé get,
j) a ta nul má nyok, ha tás ta nul má nyok el ké szí té sét,
k) a kon fe ren ci ák és ren dez vé nyek szer ve zé sét.

A fogyatékkal élõk sportjának támogatása

49. §

(1) A mi nisz ter a fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té se
ér de ké ben a „Fo gya ték kal élõk sport já nak tá mo ga tá sa”
elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja

a) a fo gya té ko sok sport já ban me gyei szin ten va la -
mennyi fo gya té kos sá gi ág ban és több sport ág ban – a fo -
gya té ko sok sport ja te rü le tén – mû kö dõ sport szö vet ség,
sport szer ve zet mû kö dé sét, szak mai prog ram ja it,

b) a fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té sét szol gá ló
sport egész ség ügyi és sport tu do má nyos prog ra mo kat,

c) a sport ál tal meg va ló su ló in teg rá ci ót elõ se gí tõ prog -
ra mo kat,

d) a sport re ha bi li tá ci ós prog ra mo kat,
e) a fo gya té kos gye re kek tan órán kí vü li, rend sze res, te -

rá pi ás jel le gû sport ok ta tá sát és prog ram ja it,
f) a sport szak em ber-kép zé si fel ada to kat,
g) a FO NESZ-t a fo gya té ko sok sza bad idõ sport já nak,

va la mint di ák sport já nak or szá gos, me gyei és he lyi ren dez -
vé nyei cél já ra, amely tá mo ga tást a FONESZ to vább ad hat -
ja a fo gya té ko sok sport ja te rü le tén mû kö dõ sport szö vet sé -
gek nek, sport egye sü le tek nek, va la mint a me gyei (fõ vá ro -
si) sport szak igaz ga tá si szer vek nek,

h) az egyéb, a fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té sé vel
össze füg gõ fel ada tok el lá tá sát.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter -
hé re tá mo gat ja – a pa ra lim pi ai sport ágak ki vé te lé vel – a
fo gya té ko sok ha zai és nem zet kö zi ver seny rend sze rét, va -
la mint a mû hely tá mo ga tá si prog ra mot, ame lyek ese té ben a 
tá mo ga tást a spe ci á lis vi lág já té kok ver seny prog ram ja i nak

sport ágai ré szé re az aláb bi szer ve ze te ken ke resz tül nyújt -
hat ja:

a) FONESZ,
b) Ma gyar Spe ci á lis Olim pia Szö vet ség,
c) Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport, Kul tu rá lis 

és Ér dek vé del mi Szö vet sé ge,
d) a si ke tek sport ja te rü le tén mû kö dõ or szá gos sport -

szö vet ség,
e) Ma gyar Lá tás sé rül tek Sport szö vet sé ge,
f) Ma gyar Pa ra sport Szö vet ség,
g) Ma gyar Moz gás kor lá to zot tak Sport szö vet sé ge,
h) sport szö vet sé gek, sport szer ve ze tek, in teg rált sport -

szö vet sé gek, sport szer ve ze tek.

III. Fejezet

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE 
ÉS KEZELÉSE

A Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos
kiadások

50. §

A mi nisz ter a „Sport fo lió Kht. vég el szá mo lá sá val kap -
cso la tos ki adá sok” elõ irány zat ter hé re nyújt tá mo ga tást a
Sport fo lió Kht. vég el szá mo lá sá val kap cso la tos költ sé gek -
hez, va la mint a Sport fo lió Kht. tu laj do ná ban, va gyon ke ze -
lé sé ben, hasz ná la tá ban álló sport lé te sít mé nyek üzemelte -
téséhez.

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ
fejlesztése

51. §

A mi nisz ter a „Sport lé te sít mé nyek PPP konst ruk ci ó ban
tör té nõ fej lesz té se” elõ irány zat ter hé re biz to sít ja a Sport
XXI. Lé te sít mény fej lesz té si Prog ram PPP konst ruk ci ó ban 
meg va ló su ló pro jek tek ben a ma gán be fek te tõ ál tal tel je sí -
tett és a szol gál ta tá si szer zõ dés ben rész le te sen meg ha tá ro -
zott szol gál ta tá sok el len ér té ké nek rész be ni fi nan szí ro zá -
sá ul szol gá ló, a Ma gyar Ál la mot ter he lõ 2008. évi szol gál -
tat ási díj-hoz zá já ru lást, va la mint a kap cso ló dó já ru lé kos
költ sé ge ket.

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények
fejlesztése, fenntartása

52. §

(1) A mi nisz ter az „Ál la mi, ön kor mány za ti és egyéb
sport lé te sít mé nyek fej lesz té se, fenn tar tá sa” elõ irány zat
ter hé re nyújt tá mo ga tást a Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz -
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té si Prog ram ke re té ben meg va ló su ló ál la mi és ön kor mány -
za ti tu laj do nú sport cé lú in gat lan fej lesz té sek hez, a prog -
ram ko or di ná ci ó já val és kom mu ni ká ci ó já val össze füg gõ
szak mai fel ada tok el lá tá sá hoz, az Or szá gos Lab da rú gó pá -
lya Lé te sí té si Prog ram ke re té ben meg va ló su ló, to váb bá az
egyéb sport lé te sít mény-fej lesz té si, fel újí tá si, korszerûsí -
tési fel ada tok ellátásához.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter -
hé re nyújt tá mo ga tást az ön kor mány za ti és egyéb, nem ál -
la mi tu laj do nú sport cé lú in gat la nok üze mel te té sé vel, fel -
újí tá sá val és kor sze rû sí té sé vel össze füg gõ fel ada tok, va la -
mint a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos el len õr -
zõ és ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sá hoz.

53. §

A mi nisz ter az „Ál la mi, ön kor mány za ti és egyéb sport -
lé te sít mé nyek fej lesz té se, fenn tar tá sa” elõ irány zat ter hé re
nyújt tá mo ga tást

a) a Papp Lász ló Bu da pest Sport aré na üze mel te té se so -
rán a Ma gyar Ál la mot meg il le tõ ál la mi és tár sa dal mi ese -
mény na pok igény be vé te lé vel kap cso la tos ko or di ná ci ós
fel ada tok hoz,

b) a Pus kás Fe renc Sta di on és Lé te sít mé nyei ma gán tõ -
ke be vo ná sá val meg va ló su ló fej lesz té sé hez kap cso ló dó
pá lyá za ti kon cep ció ki ala kí tá sá hoz, ki írá sá hoz és le bo -
nyo lí tá sá hoz kap cso ló dó fel ada tok hoz,

c) az olim pi ai köz pon tok fej lesz té sé hez,
d) az egyéb, nem vagy nem ki zá ró lag ál la mi for rás ból

meg va ló su ló, át fo gó jel le gû lé te sít mény fej lesz té si prog ra -
mok elõ ké szí tõ és ko or di ná ci ós fel ada ta i hoz, az abba
 illeszkedõ egye di be ru há zá sok tá mo ga tá sá hoz, amely be -
ru há zá si tá mo ga tás leg fel jebb 7%-a for dít ha tó ko or di ná ci -
ós fel ada tok ra,

e) a „Si ke res Ma gyar or szá gért” Ön kor mány za ti Inf ra -
struk tú ra fej lesz té si Hi tel prog ram – Be ru há zás a 21. szá zad 
is ko lá já ba” el ne ve zé sû pá lyá zat nyer te se i nek fi ze ten dõ
ka mat tá mo ga tá sok hoz és a pá lyá zat tal kap cso la tos ki egé -
szí tõ költ sé gek hez.

54. §

A mi nisz ter az „Ál la mi, ön kor mány za ti és egyéb sport -
lé te sít mé nyek fej lesz té se, fenn tar tá sa” elõ irány zat ter hé re
tá mo ga tást nyújt sport vál lal ko zá sok nak fej lesz té si célú hi -
te le ik ka mat tá mo ga tá sá hoz.

Magyar Sport Háza Program

55. §

A mi nisz ter a „Ma gyar Sport Háza Prog ram” elõ irány -
zat ter hé re nyújt tá mo ga tást

a) a Ma gyar Sport Háza üze mel te té si költ sé ge i nek fi -
nan szí ro zá sá hoz,

b) a Ma gyar Sport Háza be ru há zás hoz kap cso ló dó hi tel 
és ka ma tai költ sé ge i nek, va la mint a be ru há zás sal és mû -
köd te tés sel össze füg gõ egyéb költ sé gek fe de zé sé hez,

c) a sport szö vet sé gek mû kö dé sé hez szük sé ges inf ra -
struk tu rá lis fel ada tok hoz,

d) az egyéb, a Ma gyar Sport Há zát érin tõ költ sé gek fe -
de zé sé hez.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

56. §

(1) A „Sport nép sze rû sí té sé vel össze füg gõ ki adá sok”
elõ irány zat ki vé te lé vel, az elõ irány za to kon ren del ke zés re
álló ere de ti összeg leg fel jebb 3%-a kom mu ni ká ci ós fel -
ada tok el lá tá sá ra is for dít ha tó.

(2) Az elõ irány za to kon össze sen ren del ke zés re álló
összeg 5%-a az elõ irány za tok pá lyá zat út ján tör té nõ fel -
hasz ná lá sá ra, a pá lyáz ta tás le bo nyo lí tá sá ra, va la mint a tá -
mo ga tá sok szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé re
is for dít ha tó.

(3) Ha a tá mo ga tás elõ fi nan szí ro zás ke re té ben ke rül biz -
to sí tás ra, a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gé vel utó -
la gos el szá mo lás mel lett, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott idõ pon tig kö te les el szá mol ni.

(4) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az
Áht., az Ámr., va la mint a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá -
sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI. tör vény
ren del ke zé se it meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

57. §

(1) Ha az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tást a ked -
vez mé nye zett gaz da sá gi te vé keny sé gé hez ve szi igény be, a 
tá mo ga tás cse kély össze gû tá mo ga tás nak mi nõ sül, ame -
lyet az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek de mi ni mis tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról szó ló 1998/2006/EK bi zott -
sá gi ren de let ren del ke zé se i vel (HL L 379, 2006. 12. 28.),
va la mint e ren de let 58. §-ával össz hang ban le het nyúj ta ni.

(2) E ren de let 52. és 54. §-ai alap ján nyúj tan dó tá mo ga -
tá sok köz szol gál ta tás sal járó el len té te le zés for má já ban
meg ítélt ál la mi tá mo ga tá sok nak mi nõ sül nek, ame lye ket az 
EK Szer zõ dés 86. cik ke (2) be kez dé sé nek az ál ta lá nos
gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tá sok mû köd te té sé vel meg bí -
zott vál lal ko zá sok nak köz szol gál ta tás sal járó el len té te le -
zés for má já ban meg ítélt ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ al -
kal ma zá sá ról szó ló 2005/842/EK bi zott sá gi ha tá ro zat, az
Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos
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el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl szó ló
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let 30/A–30/C. §-ával, va -
la mint e ren de let 59. §-ával össz hang ban le het nyújtani.

58. §

(1) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te -
le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az elõ zõ há rom
pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû tá mo -
ga tá sok tá mo ga tás tar tal má ról.

(2) A több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se 
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell disz kon tál ni.

(3) Új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé se kor az adott
pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két pénz ügyi év alatt
oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes össze gét fi gye -
lem be kell ven ni.

(4) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les írás ban tá jé koz tat ni a
ked vez mé nye zet tet a pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben ar ról, hogy cse kély össze gû tá mo ga -
tás ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás nak utal nia kell a cse kély
össze gû tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról szó ló bi zott -
sá gi ren de let re, meg je löl ve an nak pon tos cí mét és az Eu ró -
pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban való ki hir de té sét, va la -
mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás pon tos össze gét tá -
mo ga tás tar ta lom ban kifejezve.

59. §

(1) Köz szol gál ta tás fi nan szí ro zá sá hoz tá mo ga tást ki zá -
ró lag a köz szol gál ta tás el lá tá sá val meg bí zott kedvez -
ményezett kap hat.

(2) A köz szol gál ta tá sok el lá tá sá ért nyúj tott tá mo ga tás
csak olyan mér ték ben kor lá toz hat ja a ver senyt, amely min -
den kép pen szük sé ges a fel adat ha té kony el lá tá sá hoz.

(3) A tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg a köz szol -
gál ta tás el lá tá sá nak net tó költ sé gét, azaz a köz szol gál ta tás
mû köd te té sé vel kap cso lat ban fel me rült költ sé gek és az ez -
zel össze füg gés ben ke let ke zett be vé te lek kü lönb sé gét, fi -
gye lem be véve egy, a köz szol gál ta tás el lá tá sá hoz kap cso -
ló dó sa ját tõ ke-rész alap ján vár ha tó éssze rû pro fi tot is.

(4) A ked vez mé nye zett a ka pott tá mo ga tás ról kü lön el -
szá mo lást kö te les ve zet ni, amely el szá mo lás alap ján a
(2)–(3) be kez dés ben fog lal tak tel je sü lé se el len õriz he tõ.

60. §

(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 a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en nyúj tott
tá mo ga tá sok kal össze füg gés ben kell al kal maz ni.

(2) Ha tá lyát vesz ti az ál la mi sport cé lú tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sá ról és el osz tá sá ról szó ló 10/2007. (IV. 14.)
ÖTM ren de let.

(3) A sport ági szö vet ség a 36. § sze rin ti utánpótlás-
 korosztályok je lö lé sét e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
30 na pon be lül kö te les meg ten ni.

(4) A (2) és (3) be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ 31. na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

2008/59. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3091

 1. melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

Összesített elszámolási táblázat

Szer ve zet neve:   

Tá mo ga tá si szer zõ dés ik ta tá si szá ma:   

Fel adat meg ne ve zé se:   

Szer zõ dés sze rin ti tá mo ga tá si összeg:   

Ko ráb ban el szá molt összeg:   

Sor szám  Bi zony lat szám  Szám la ki bo csá tó ja  Meg ne ve zés/fel hasz ná lás  Szám la ér té ke

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



Sor szám  Bi zony lat szám  Szám la ki bo csá tó ja  Meg ne ve zés/fel hasz ná lás  Szám la ér té ke

7.     

8.     

9.     

10.     

 ÖSSZESEN:  

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az alább fel so rolt szám lák hi te le sek és csak az Ön kor mány za ti
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um felé, a ... ik ta tó szá mú szer zõ dés sel kap cso lat ban let tek el szá mol va.

P. H.

.................................................................          ...............................................................
       dá tum                 a kép vi se let re jo go sult sze mély alá írá sa

2.  melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

Pontértéktáblázat a sportági eredményesség méréséhez és az eredményességi támogatás kiszámításához

Az ered mé nyes ség és az ered mé nyes sé gi tá mo ga tás szá mí tá sá nál csak azok a he lye zé sek ve he tõk fi gye lem be, me -
lyek nél az ese mé nyen részt vevõ or szá gok szá ma Eu ró pa-baj nok ság (a to váb bi ak ban: EB) ese tén leg alább 15, vi lág baj -
nok ság (a to váb bi ak ban: VB) ese tén leg alább 25 volt. Ha kva li fi ká ci ós jel le gû ver seny rõl van szó, a részt vevõ or szá gok
szá mán a kva li fi ká ci ón el in dult nem ze tek szá ma értendõ.

1. A kü lön bö zõ vi lág ver se nye ken el ért he lye zé sek ér ték pont jai

Olim pia, Pa ra lim pia, AGFIS Vi lág já té kok, VB

He lye zés  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.

Pont  12  9  7  5  4  3  2  1

Meg jegy zés: Azok ban a sport ágak ban és kor osz tá lyok nál, ame lyek ver seny rend sze ré ben EB nem sze re pel, a fen ti
pont szá mo kat 1,5-ös szor zó val kell szá mol ni!

EB

He lye zés  1.  2.  3.  4.  5.  6.

Pont  7  5  4  3  2  1

Meg jegy zés: Azok ban a kor osz tá lyok ban, ame lyek ver seny rend sze ré ben VB nem sze re pel, a fen ti pont szá mo kat 2-es
szor zó val kell szá mol ni!

2. A kü lön bö zõ kor osz tá lyok nál al kal ma zott szor zók

Kor osz tály  Szor zó

Fel nõtt 5

Leg idõ sebb után pót lás kor cso port (ju ni or vagy if jú sá gi) 2

Má so dik után pót lás kor cso port (if jú sá gi vagy ka dett vagy ser dü lõ) 1

Ha csak egy után pót lás kor cso port van 2,5
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3. A vi lág ver se nyek cik lu sa i hoz kap cso ló dó szor zók

 Olim pia,
 Pa ra lim pia,

AGFIS Vi lág já té kok
VB EB

4 éves cik lus  9  5  4

3 éves cik lus  –  4  3

2 éves cik lus  –  3  2

Éven kén ti  –  2  1

4. a) Egyé ni sport ágak ver seny szá ma i nak szor zói

Egyé ni (egyes)  1,0

Pá ros  0,75 × 2

Csapat 0,5 × lét szám

b) Csa pat já ték sport ágak szor zói

Csa pat 0,5 × egy szer re pá lyán lévõ já té ko sok szá ma + 02 × ver seny re ne vez he tõ 
tar ta lé kok szá ma

5. Az ese mé nyen részt vevõ or szá gok szá ma sze rin ti szor zó (ha kva li fi ká ci ós jel le gû ver seny rõl van szó, a részt vevõ
or szá gok szá mán a kva li fi ká ci ón el in dult nem ze tek szá ma ér ten dõ):

a) olim pi ai, pa ra lim pi ai kö rül mé nyek kö zött meg ren de zett olim pi ai, pa ra lim pi ai és AGFIS Vi lág já té kok ra elõ írt kö -
rül mé nyek kö zött meg ren de zett vi lág já té ko kon sze rep lõ ver seny szá mok ese tén 1,0,

b) olim pi ai sport ágak nem olim pi ai ver seny szá mai, il let ve nem olim pi ai és nem AGFIS Vi lág já té kok kö rül mé nyei
kö zött meg ren de zett olim pi ai és AGFIS Vi lág já té kok ver seny szá mai ese tén a táb lá zat alap ján:

VB  EB

0–24 or szág  0 0–14 or szág  0

25–49 or szág  0,35 15–25 or szág 0,35

50–74 or szág  0,7 26–40 or szág 0,7

74 or szág felett 1,0 40 or szág felett 1,0

6. Az ered mé nyes sé gi tá mo ga tás ki szá mí tá sá hoz az egyes ver seny szá mok ban részt vevõ or szá gok szá ma sze rin ti
szor zó (ha kva li fi ká ci ós jel le gû ver seny rõl van szó, a részt vevõ or szá gok szá mán a kva li fi ká ci ón el in dult nem ze tek szá -
ma ér ten dõ):

a) olim pi ai, pa ra lim pi ai, il let ve AGFIS Vi lág já té ko kon sze rep lõ ver seny szá mok ese tén 1,0, ha EB ese tén leg alább
10, VB ese tén pe dig leg alább 15 or szág vett részt az adott ver seny szám ban,

b) olim pi ai sport ágak nem olim pi ai ver seny szá mai, il let ve nem olim pi ai és nem AGFIS Vi lág já té kok kö rül mé nyei
kö zött meg ren de zett olim pi ai és AGFIS Vi lág já té kok ver seny szá mai ese tén a táb lá zat alap ján:

VB  EB

0–20 or szág  0 0–10 or szág  0

21–25 or szág  0,35 11–15 or szág 0,35

26–35 or szág  0,7 16–20 or szág 0,7

35 or szág felett 1,0 21 or szág felett 1,0
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7. Az ered mé nyek ér ték szor zói az ered mény el éré sét kö ve tõ évek ben

Év  1. év  2. év  3. év  4. év

Olim pia,  pa ra lim pia, AGFIS Vi lág já té kok, 
fel nõtt VB, EB

1 0,8 0,6 0,4

Után pót lás VB, EB 1 0,5 0 0

8. Olim pi ai, pa ra lim pi ai és AGFIS Vi lág já té kok, va la mint olim pi ai sport ágak nem olim pi ai ver seny szá mai, to váb bá
nem olim pi ai és nem AGFIS Vi lág já té kok kö rül mé nyei kö zött meg ren de zett olim pi ai és AGFIS Vi lág já té kok verseny -
számai az aláb bi szor zó val

Olim pi ai,  pa ra lim piai,  AGFIS Vi lág já té ko kon sze rep lõ 
ver seny szá mok

Olim pi ai sport ágak nem olim pi ai ver seny szá mai, nem
olim pi ai és nem AGFIS Vi lág já té kok kö rül mé nyei kö zött

meg ren de zett olim pi ai és AGFIS Vi lág já té kok 
ver seny szá mai

1 0,5

3. melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM

a hazai rendezésû sportesemények
(a továbbiakban: sportrendezvény) rendezésének állami támogatásához

1. Az ÖTM re giszt rá ci ós ké rel met be nyúj tó sport szö vet ség re vo nat ko zó ada tok

A sport szö vet ség

Neve:   

Szék he lye:   

Le ve le zé si címe:   

A sport szö vet ség kép vi se le té re jo go sult sze mély
neve:

  

A kap cso lat tar tó sze mély neve:   

Te le fon szá ma:   

Fax szá ma:   

E-ma il címe:   

2. A sport ren dez vény re vo nat ko zó ada tok

A sport ren dez vény

Meg ne ve zé se:   

Ter ve zett idõ pont ja:  kez de te:  vége:

Ter ve zett hely szí ne:   

Jel le ge:  vi lág baj nok ság  ( )

 Eu ró pa-baj nok ság  ( )

 Vi lág ku pa  ( )

Ter ve zett lé te sít mé nye:  Papp Lász ló Bu da pest Sport Aré na  ( )

 NUSI  ( )

 Sport fó lió Kht. ke ze lé sé ben lévõ lé te sít mény

 egyéb:  ( )

Je len tõ sé ge:  olim pi ai/pa ra lim pi ai kva li fi ká ció  ( )

 egyéb:  ( )

A pá lyá zat nem zet kö zi szö vet ség hez tör té nõ 
be nyúj tá sá nak idõ pont ja:
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A ren de zés jo gá ról való dön tés idõ pont ja:   

Szük sé ges-e a Kor mány elõ ze tes ga ran cia-
vál la lá sa?

  

Ha szük sé ges lé te sít mény be ru há zás, fel újí tás,
ren del ke zés re áll-e sa ját, ál la mi, ön kor mány za ti,
il let ve egyéb pi a ci for rás? 

3. A sport ren dez vény ter ve zett be vé te lei (ezer Ft)

Az ÖTM-tõl a ter ve zett tá mo ga tá si igény:  

Egyéb, sport cé lú ál la mi tá mo ga tá si igény: In téz mény:  Összeg: 

Az ese mény meg ren de zé sé vel össze füg gõ 
már el nyert sport cé lú ál la mi tá mo ga tás:

In téz mény:  Összeg:

A meg va ló sí tás ra ter ve zett sa ját for rás:  

Ter ve zett összes be vé tel:  

4. A sport ren dez vény ter ve zett ki adá sai (ezer Ft)

Ter ve zett összes ki adás:  

5. A sport ren dez vén nyel kap cso la tos egyéb ada tok

A sport ren dez vény sport dip lo má ci ai je len tõ sé ge:  

A lé te sít mény be ru há zás,  -fej lesz tés hosszú távú
ha tá sai:

Lé te sít mény be ru há zás,  -fej lesz tés vár ha tó 
költ sé ge (ezer Ft):

 Az esz köz be szer zés vár ha tó költ sé ge (ezer Ft):

         

         

         

         

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

Ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Tu do má sul ve szem, hogy amennyi ben a re giszt rá ci ós
 kérelmen va lót lan ada tok sze re pel nek, az a tá mo ga tás ból való ki zá rást von ja maga után.

P. H.

...............................................................
a kép vi se let re jo go sult sze mély alá írá sa

4. melléklet a 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a hazai rendezésû sportesemények
(a továbbiakban: sportrendezvény) ren de zé sé nek ál la mi tá mo ga tá sá hoz

1. Az ÖTM-hez tá mo ga tá si ké rel met be nyúj tó (jog tu laj do nos) sport szö vet ség re vo nat ko zó ada tok

A sport szö vet ség (jog tu laj do nos)

Neve:    

Szék he lye:    

Le ve le zé si címe:    

Al szám la szá ma:
(ha már van, a sport ese mé nyé)
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A sport szö vet ség kép vi se le té re jo go sult sze mély neve:    

A kap cso lat tar tó sze mély neve:    

Te le fon szá ma:    

Fax szá ma:    

E-ma il címe:    

Tag szer ve ze te i nek szá ma:  Iga zolt ver seny zõ -
i nek szá ma:

 

Nem zet kö zi ered mé nyes ség
(Az el múlt öt év ben vi lág- és Eu ró pa-baj nok sá gon, 
vi lág ku pán el ért pont szer zõ he lye zé sek):

 2002

 2003  

 2004  

 2005  

 2006  

 2007  

2. A sport ren dez vény re vo nat ko zó ada tok

A sport ren dez vény

Meg ne ve zé se:   

Ter ve zett idõ pont ja: kez de te:         vége:

Ter ve zett hely szí ne:  

Jel le ge: vi lág baj nok ság         ( )

Eu ró pa-baj nok ság       ( )

vi lág ku pa            ( )

Ter ve zett lé te sít mé nye: Papp Lász ló Bu da pest Sport Aré na  ( )

 NUSI  ( )

Sport fó lió Kht. ke ze lé sé ben lévõ 
lé te sít mény

 

egyéb:  ( )

Je len tõ sé ge: olim pi ai/pa ra lim pi ai kva li fi ká ció  ( )

 egyéb:  ( )

Az ese mé nyen részt vevõ or szá gok vár ha tó szá ma:  Az ese mé nyen
részt vevõ ma gyar 
ver seny zõk vár ha -
tó szá ma:

 

Az ese mény re ki lá to ga tó nézõk vár ha tó szá ma: Az ese mé nyen
részt saj tó mun ka -
tár sak 
vár ha tó szá ma:

Az ese mény vár ha tó mé dia meg je le né se:

3. A sport ren dez vén nyel kap cso la tos egyéb ada tok

A lé te sít mény be ru há zás ra,  
-fej lesz tés re ren del ke zés re álló, 
sa ját, ál lam i, egyéb pi a ci for rás
(ezer Ft):

In téz mény: Összeg:

In téz mény:

Az esz köz be szer zés re ren del ke zés -
re álló, sa ját, ál lam i, egyéb 
pi a ci for rás (ezer Ft):

In téz mény:   Összeg:  
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4. A sport ren dez vény köz vet len meg ren de zé sé vel össze füg gõ költ ség ve tés-ter ve zet
Be vé te lek  Összeg (ezer Ft)

Az ÖTM-tõl igé nyelt, köz vet le nül a ren de zés sel össze füg gõ tá mo ga tás:
Egyéb sport cé lú ál lam i tá mo ga tás (in téz mény):  
Szpon zo ri/sa ját be vé tel össze sen:  
 pénz be li:  
 szol gál ta tás jel le gû:  
Rek lám be vé tel  
 pénz be li:  
 szol gál ta tás jel le gû:  
Tv jog díj:  
Jog tu laj do nos tól szár ma zó be vé tel:  
Jegy be vé tel:  
Akk re di tá ció dí jak:  
Ne ve zé si dí jak:  
Szál lás költ ség/éj/fõ össze sen:  
 részt ve võk:  
 ver seny bí rók:  
 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:  
 szer ve zõ bi zott ság tag jai:  
 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):  
Ét ke zé si költ ség/nap/fõ össze sen:  
 részt ve võk:  
 ver seny bí rók:  
 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:  
 szer ve zõ bi zott ság tag jai:  
 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):  
Egyéb sport ág-spe ci fi kus be vé tel:  
Össze sen:  

Ki adá sok  Összeg (ezer Ft)
Jog díj:  
Rek lám jog díj:  
Tv jog díj:  
Szer ve zé si il le ték:  
Uta zá si költ ség/fõ össze sen:  
 részt ve võk:  
 ver seny bí rók:  
 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:  
 szer ve zõ bi zott ság tag jai:  
 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):  
Szál lás költ ség/éj/fõ össze sen:  
 részt ve võk:  
 ver seny bí rók:  
 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:  
 szer ve zõ bi zott ság tag jai:  
 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):  
Ét ke zé si költ ség/nap/fõ össze sen:  
 részt ve võk:  
 ver seny bí rók:  
 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:  
 szer ve zõ bi zott ság tag jai:  
 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):  
Szál lí tás (he lyi) össze sen:  
 részt ve võk:  
 ver seny bí rók:  
 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:  
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 szer ve zõ bi zott ság tag jai:  
 esz köz, fel sze re lés:
 egyéb (sport ág-spe ci fi kus):  
Lé te sít mény bér le ti dí jak (tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sá val) össze sen:  
Ver seny hely szín ki épí té sé vel össze füg gõ ki adá sok össze sen:  
 saj tó köz pont mé dia ál lá sok:
Bér le ti dí jak össze sen:  
 busz, gép ko csi:
 mo bil lé te sít mé nyek:  
 Tv köz ve tí tés sel össze füg gõ tech ni kai esz kö zök:  
 iro da bér let:  
 egyéb (sport ág-spe ci fi kus):  
Akk re di tá ció:  
Ér mek:  
Tisz te let dí jak (ser le gek stb.):  
Hi va ta los ér te kez le tek:  
Fo ga dá sok:  
Meg nyi tó és zá ró ün nep ség:  
Biz ton sá gi szol gá lat:  
Sport egész ség ügyi/men tõ szol gá lat:  
Dop ping el len õr zés:  
In for ma ti kai szol gál ta tás:  
Mar ke ting ki adá sok össze sen:  
 ki ad vá nyok (pla kát, fotó, mû sor fü zet, gra fi ka, de ko rá ció stb.):
 nyom tat vá nyok:  
 aján dék tár gyak:  
 rek lám te vé keny ség:  
 saj tó tá jé koz ta tó:  
 egyéb:  
Sze mé lyi jel le gû ki adá sok össze sen:  
 szer ve zõ bi zott ság tag jai:  
 tech ni kai sze mély zet:  
 tiszt ség vi se lõk:  
 ver seny bí rók:  
 hos tes sek:  
 tol mács:  
 be mon dó:  
 szak ér tõk:  
 egyéb:
For ma ru ha:
Egyéb sport ág-spe ci fi kus ki adá sok:
Össze sen:

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

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Tu do má sul ve szem,
hogy amennyi ben a re giszt rá ci ós ké rel men va lót lan ada tok sze re pel nek, az a tá mo ga tás ból való ki zá rást von ja maga
után.

P. H.

..............................................................

a kép vi se let re jo go sult sze mély alá írá sa
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A pénz ügy mi nisz ter, valamint 
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM
együt tes ren de le te

a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé ben
 az adó zó ren del ke zé se sze rint ré sze sí tett

ked vez mé nye zet tek nek át utalt összeg 
fel hasz ná lá sá ról szó ló köz le mény for mai és tar tal mi

kö ve tel mé nye i rõl

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996.
évi CXXVI. tör vény 8. §  (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és hatás -
körérõl szó ló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § b) pont já ban, va la mint 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. § m) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996.
évi CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjftv.) 4. § (1) be -

kez dé sé ben meg ha tá ro zott ked vez mé nye zet tek az Szjftv.
3. § (1) be kez dé se sze rint át utalt összeg fel hasz ná lá sá ra
vo nat ko zó, az Szjftv. 6. § (3) be kez dé se sze rin ti köz le -
mény (a to váb bi ak ban: köz le mény) meg kül dé sé re, il let ve
in ter ne tes hon la pon tör té nõ köz zé té te lé re vo nat ko zó kö te -
le zett sé gü ket az e ren de let mel lék le te sze rin ti for má ban, il -
let ve tar ta lom mal kö te le sek tel je sí te ni. A köz le ményt az
adó ügyek elekt ro ni kus in té zé sé nek sza bá lya i ról szó ló
34/2007. (XII. 29.) PM ren de let ben fog lal tak fi gye lem be -
vé te lé vel az ügy fél kap un ke resz tül kell meg kül de ni az ál -
la mi adó ha tó ság hoz.

2. § 

E ren de le tet elsõ al ka lom mal a 2007. adó év re be nyúj tott 
ren del ke zõ nyi lat ko za tok nál kell al kal maz ni.

3. § 

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k.,  Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
pénz ügy mi nisz ter szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM együt tes ren de let hez

Köz le mény
az adó zó ren del ke zé se sze rint a ked vez mé nye zett ré szé re át utalt összeg fel hasz ná lá sá ról

[A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló
1996. évi CXXVI. tör vény 6. § (3) be kez dé se alap ján]

A ked vez mé nye zett azo no sí tó ada tai

A)
Ked vez mé nye zett szer ve zet neve: .....................................................................................................................................
Szer ve ze ti for má ja: ............................................................................................................................................................
Bí ró sá gi nyil ván tar tá si szá ma: ............................................................................................................................................
Bí ró sá gi ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek dá tu ma:..........................................................................................................
Szék he lye: ..........................................................................................................................................................................
Kép vi se lõ je: .......................................................................................................................................................................
Adó szá ma: ..........................................................................................................................................................................
Lé te sí tõ ok irat vagy jog sza bály sze rin ti köz cé lú, köz ér de kû, köz hasz nú cél ja: .................................................................

B)
Ki zá ró lag a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról

 szó ló 1996. évi CXXVI. tör vény 4. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szer ve ze tek ese té ben kell
ki töl te ni, ab ban az eset ben, ha a szer ve zet ren del ke zik köz hasz nú sá gi fo ko zat tal!

Köz hasz nú sá gi fo ko za ta: ...................................................................................................................................................
Köz hasz nú sá gi jog ál lást meg ál la pí tó bí ró sá gi vég zés jog erõ re emel ke dé sé nek dá tu ma: ..................................................



Az át utalt összeg tárgy évi* fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ada tok

Az ada to kat Ft-ban kell meg ad ni

A A ren del ke zõ év ben jut ta tott összeg
A1   Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re for dít ha tó összeg (A*0,3):
A2 Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re fel hasz nált összeg (A2<=A1)
A3 Eb bõl a tárgy év ben cél sze rin ti te vé keny ség re fel hasz nált összeg:
A4 Eb bõl tar ta lé kolt összeg (A–A2–A3):
A5   A tar ta lé ko lás cél ja:
A6   A tar ta lé ko lás idõ tar ta ma:
B A tárgy évet meg elõ zõ év ben tar ta lé kolt összeg:

B1   Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re for dít ha tó összeg:
B2 Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re fel hasz nált összeg (B2<=B1):
B3 Eb bõl a tárgy év ben cél sze rin ti te vé keny ség re fel hasz nált összeg:
B4 Eb bõl to vább tar ta lé kolt összeg (B–B2–B3):
B5   A tar ta lé ko lás cél ja:
B6   A to vább tar ta lé ko lás idõ tar ta ma:
C A tárgy évet meg elõ zõ má so dik év ben tar ta lé kolt, tárgy év ben fel hasz nál ha tó összeg:

C1   Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re for dít ha tó összeg:
C2 Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re fel hasz nált összeg (C2<=C1):
C3 Eb bõl a tárgy év ben cél sze rin ti te vé keny ség re fel hasz nált összeg:
C4 Eb bõl to vább tar ta lé kolt összeg (C–C2–C3):
C5   A tar ta lé ko lás cél ja:
C6   A to vább tar ta lé ko lás idõ tar ta ma:
D A tárgy évet meg elõ zõ har ma dik év ben tar ta lé kolt, tárgy év ben fel hasz nál ha tó összeg:

D1   Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re for dít ha tó összeg:
D2 Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re fel hasz nált összeg (D2<=D1):
D3 Eb bõl a tárgy év ben cél sze rin ti te vé keny ség re fel hasz nált összeg:
D4 Eb bõl fel nem hasz nált összeg (D–D2–D3):
E A tárgy év ben fel hasz nál ha tó tel jes összeg (A+B+C+D):

E1   Eb bõl a tárgy év ben mû kö dés re for dít ha tó tel jes összeg (A1+B1+C1+D1):
F A tárgy év ben fel hasz nált tel jes összeg:
F1 A tárgy év ben mû kö dés re fel hasz nált tel jes összeg (A2+B2+C2+D2):
F2 A tárgy év ben cél sze rin ti te vé keny ség re fel hasz nált tel jes összeg (A3+B3+C3+D3):
F3 A tar ta lé kolt tel jes összeg (A4+B4+C4):
F4 Már fel nem hasz nál ha tó összeg (D4):

* Tárgy év nek a ren del ke zõ évet kö ve tõ nap tá ri évet kell te kin te ni. Ugyan ak kor a táb lá zat ki töl té se so rán fi gye lem be kell ven ni azt az össze get is, ami a ren -
del ke zõ év ben már fel hasz ná lás ra ke rült az ak kor át utalt összeg bõl.

Az át utalt összeg fel hasz ná lá sá nak szö ve ges is mer te té se
(max. 800 ka rak ter)
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
33/2008. (IV. 10.) OGY

határozata

dr. Dávid Ibolya országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Dá vid Ibo lya
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Pes ti Köz pon ti
Ke rü le ti Bí ró ság 25.B.176/2008/3. szá mú meg ke re sé sé vel 
érin tett ügyben nem függeszti fel.

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

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
34/2008. (IV. 10.) OGY

határozata

dr. Havas Szófia országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Ha vas Szó fia
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Bu da pes ti II. és
III. Ke rü le ti Bí ró ság 12.B.1590/2007/2. szá mú meg ke re -
sé sé vel érin tett ügyben nem függeszti fel.

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

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos 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. áp ri lis 7-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 7-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
35/2008. (IV. 10.) OGY

határozata

dr. Lázár János országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Lá zár Já nos
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Hód me zõ vá sár -
he lyi Vá ro si Bí ró ság 5.B.439/2007. szá mú meg ke re sé sé -
vel érintett ügyben nem függeszti fel.

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

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
36/2008. (IV. 10.) OGY

határozata

Tasó László országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Tasó Lász ló or -
szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Deb re ce ni Vá ro si
Bí ró ság 75.B.144/2008/2-I. szá mú meg ke re sé sé vel érin -
tett ügyben nem függeszti fel.

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

Gu lyás Jó zsef s. k., Szûcs La jos 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. áp ri lis 7-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 7-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
38/2008. (IV. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott kifogás alapján
meghozta a következõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
281/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti és az 
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új eljárásra utasítja.

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

INDOKOLÁS

I.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján egy
ma gán sze mély ki fo gást nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság -
hoz az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 281/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro za ta el len, amely -
ben az OVB ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új
eljárásra utasítását kéri.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te azt az or szá -
gos nép sza va zás kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát, ame lyen a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés az épí tett kör -
nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló tör vényt egé szít se
ki egy olyan sza bállyal, amely meg tilt ja 90 mé ter nél
és/vagy 25 szint nél ma ga sabb épü let épí té sé nek en ge dé -
lye zé sét a módosítás hatálybalépését követõ legalább öt
évre?”

Az OVB a ha tá ro za tát arra ala pí tot ta, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la mint a
nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi
követelményeknek eleget tesz.

A ki fo gás 2007. szep tem ber 10-ei kel te zés sel 2007.
szep tem ber 13-án ér ke zett meg az OVB-hez, 2007. szep -
tem ber 14-én pe dig az Al kot mány bí ró ság ra. Te kin tet tel
arra, hogy az OVB ha tá ro zat köz zé té te lé re 2007. au gusz -

tus 29-én ke rült sor, a ha tár idõ 2007. szep tem ber 13-án járt 
le, az OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás a tör vényes
határidõn belül érkezett.

A ki fo gás ban ki fej tett ál lás pont sze rint nem meg ala po -
zott az OVB ha tá ro zat nak az a meg ál la pí tá sa, mely sze rint
az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va -
la mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz. A ki fo gás be nyúj -
tó ja sze rint a kér dés hi te le sí té sé re azért nem ke rül he tett
vol na sor, mert az nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben meg fo -
gal ma zott és az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban ki fej tett
egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek. Ál lás pont ja sze rint a
kér dés több fé le kép pen ér tel mez he tõ a kér dés ben sze rep lõ
„és/vagy” for du lat  miatt. Az „és” kö tõ szót hasz nál va tel je -
sen más tar tal mú a fel tett kér dés, mint a „vagy” for du la tot
al kal maz va, hi szen az „és” kö tõ szó al kal ma zá sá val a két
egyen ran gú ki té tel, azaz a 90 mé ter nél és 25 szint nél ma -
ga sabb egy szer re kell, hogy ér vé nye sül jön. A „vagy” for -
du lat ese té ben azon ban az épít te tõ az egyik kri té ri um nak
való meg fe le lés sel már ele get ten ne a jog sza bály ban fog -
lal tak nak. Vé le mé nye sze rint en nek kö vet kez té ben a vá -
lasz tó pol gá rok nem tud ják egy ér tel mû en meg ítél ni dön té -
sük kö vet kez mé nye it, az ered mé nyes nép sza va zás esetén
pedig nem ítélhetõ meg, hogy az Országgyûlésnek milyen
jogalkotói kötelezettsége keletkezik. Mindezekre
tekintettel kéri az Alkotmánybíróságtól az OVB határozat
megsemmisítését és az OVB új eljárásra utasítását.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za ta el len be nyúj -
tott ki fo gást az aláb bi ren del ke zé sek alap ján vizsgálta
meg:

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„28/C.  §
(...)
(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000

vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.
(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az

ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kötelezõ.”

2. Az Nsztv. érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -

gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bizottsághoz.”

„8.  § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho -
zott dön tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá tól 
– ha a nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get ke let -
kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig
kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a nép sza va zás
döntésének haladéktalanul eleget tenni.”
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„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

(...)
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
(...).”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
válaszolni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bocsátani.”

3. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Országos Választási Bizottsághoz
benyújtani.

(...)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

III.

A ki fo gás az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont ja alap ján a Ve.
130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és rendeltetésével összhangban
látja el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251,
256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro -
za tá nak (a továb biak ban: Abh.) ren del ke zõ ré szé ben meg -
ál la pí tot ta: „mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség áll fenn, mert az Or szág gyû lés nem sza bá lyoz ta tör -
vény ben, hogy az ered mé nyes ügy dön tõ or szá gos nép sza -
va zá son ho zott dön tés med dig kö te le zi az Or szág gyû lést,
így azt sem, hogy a nép sza va zás alap ján meg ho zott (nép -
sza va zás ál tal meg erõ sí tett) tör vényt mi kor tól le het a tör -
vényalkotásra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint mó -

do sí ta ni vagy ha tá lyon kí vül he lyez ni.” Egy út tal fel hív ta
az Or szág gyû lést, hogy szabályozási feladatának 2007.
december 31-ig tegyen eleget. (ABK 2007. május, 387.)

E ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te: „Az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét sér ti az, hogy nem biz to sí -
tott – az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé ben és 28/C.  §
(3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott – or szá gos ügy dön tõ nép -
sza va zás al kot má nyos jog in téz mé nyé nek a jog ál la mi kö -
ve tel mé nyek nek meg fe le lõ elõre látható, kiszámítható és
biztonságos mûködése.

Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mén túlme -
nõen, a nép sza va zás po li ti kai alap jo gá nak ér vé nye sü lé sét
szol gá ló ga ran ci á lis jog sza bá lyi ren del ke zé sek hi á nyos sá -
ga az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt nép szu ve -
re ni tás alkotmányi rendelkezését is sérti.

Úgy szin tén sé rül az Al kot mány 19.  § (3) be kez dé se
b) pont já ban fog lalt – az Or szág gyû lés tör vényalkotói ha -
tás kö rét rög zí tõ – al kot má nyi ren del ke zés is, mi vel a sza -
bá lyo zás hi á nyos sá ga  miatt az or szá gos ügy dön tõ nép sza -
va zás ered mé nye ként meg al ko tott (nép sza va zás sal meg -
erõ sí tett) tör vény Or szág gyû lés ál ta li mó do sí tá sa, il let ve
ha tá lyon kí vül he lye zé se te kin te té ben jogbizonytalanság
áll fenn.” (ABK 2007. május, 391–392.)

Az Or szág gyû lés 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján el fo -
gad ta a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény, va -
la mint az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke -
zõ 2007. évi CLXXII. tör vényt (a továb biak ban: Nsztvm.). 
Az Nsztvm. 9.  §-a mó do sí tot ta az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé -
sét. Az Nsztv. mó do sí tott 8.  § (1) be kez dé se ki mond ja,
hogy az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön -
tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá tól – ha a
nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get ke let kez tet, a
tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig kö te le zõ. E 
mó do sí tás sal a tör vényhozó meg szün tet te az Abh. ren del -
ke zõ ré sze 1. pont já nak elsõ mon da tá ban meg ál la pí tott
alkot mány elle nes hely ze tet. Az Nsztvm. 13.  §
(1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek meg fele lõen
2007. december 26-án hatályba lépett.

A je len el já rás tár gyát ké pe zõ ügy ben az el já rás kez de -
mé nye zõi az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés ben 
5 éves idõ tar tam ban kí ván ják meg ál la pí ta ni az ered mé -
nyes népszavazás kötõerejét.

Az Nsztv. 10.  § c) pont já ban fog lalt ren del ke zés alap ján
meg kell ta gad ni a kér dés hi te le sí té sét, ha an nak meg fo gal -
ma zá sa nem fe lel meg a tör vény ben fog lalt kö ve tel mé -
nyek nek. Az Nsztv. mó do sí tott 8.  § (1) be kez dé sé nek ha -
tály ba lé pé sé vel a kér dés meg fo gal ma zá sa az Nsztv. ren -
del ke zé sé vel el len té tes sé vált. Az Al kot mány bí ró ság ál -
lás pont ja sze rint az Nsztv. e ren del ke zé se a fo lya mat ban
levõ hi te le sí té si el já rá sok ban is al kal ma zan dó. Így a
281/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro zat ál tal hi te le sí tett kér -
dés az Nsztv. ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján már nem hi te -
le sít he tõ, ezért az Al kot mány bí ró ság – a hi vat ko zott tör -
vénymódosításra tekintettel – az OVB határozatát
megsemmisítette és az OVB-t új eljárásra utasította.
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Mi u tán az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tot a kér -
dés nek az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé sé vel való el len té te  miatt
meg sem mi sí tet te, a ha tá ro zat tör vényességét a ki fo gá sok -
ban ki fej tett to váb bi indokok alapján már nem vizsgálta.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le -
né sé re tekintettel rendelte el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

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

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1139/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
39/2008. (IV. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott
kifogás alapján meghozta a következõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
382/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro za tát helybenhagyja.

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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 382/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro za tá val (a továb -
biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy a ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. Az
alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pel: „Akar ja-e,
hogy tör vény tilt sa meg ku tya köz te rü let re pisz kít ta tá sát?”
Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ íven fel tett
kér dés nem fe lel meg a nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zé sek tõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban:
Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû sé gi fel -
té tel nek, mi vel a kér dés azt su gall ja, hogy a jog rend szer -
ben je len leg nin csen ilyen tar tal mú sza bá lyo zás, an nak
ellenére, hogy a szabálysértési joganyagban megtalálható
a kezdeményezésben megjelölt magatartást tiltó rendel -
kezés.

Tör vé nyes ha tár idõn be lül egy ki fo gás ér ke zett az Al -
kot mány bí ró ság hoz, mely ben a ki fo gás elõ ter jesz tõi az
OVBh. meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát
kér ték. A ki fo gást te võk ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye -
zés egy, a je len ál la pot sze rint nem tör vény ben sza bá lyo -
zott hely zet tör vény beni sza bá lyo zá sát cé loz za, és mint
ilyen, egy ér tel mû, nem meg té vesz tõ. Elõ ad ják to váb bá,
hogy a meg lé võ sza bá lyo zás a már meg tör tént ese tet
szank ci o nál ja, míg a célzott norma az eset
megtörténésének megelõzését szolgálná.

II.

1. Az Al kot mány figye lembe vett 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.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,
amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gyakorolja.”

2. Az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé se:

„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
válaszolni.”

3. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § érin tett ren del ke zé se:

„(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja 
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”
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III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont já ban
fog lal tak nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott el -
já rá sa jog or vos la ti el já rás. En nek so rán az Al kot mány bí ró -
ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz -
hang ban – a be ér ke zett ki fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, 
hogy az alá írás gyûj tõ ív és a nép sza va zás ra szánt kér dés
meg fe lel-e a jog sza bá lyi fel té te lek nek, és hogy az OVB az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak
és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el.

2. Az Al kot mány bí ró ság az OVB 382/2007. (IX. 27.)
OVB ha tá ro za tát az ab ban fog lalt in do kok he lyes sé gé re te -
kin tet tel hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren -
del te e ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te -
lét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1266/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
40/2008. (IV. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
383/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 383/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro za tá val (a továb -
biakban: OVBh.) úgy dön tött, hogy a ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. Az
alá írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pel: „Akar ja-e,
hogy tör vény tilt sa meg ku tya köz te rü let re pisz kít ta tá sát,
ame lyet a he lyi ön kor mány zat erre a cél ra nem je löl ki?”
Az OVB meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ íven fel tett
kér dés nem fe lel meg a nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zé sek tõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a to váb bi ak ban:
Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt egy ér tel mû sé gi fel -
té tel nek, mi vel a kér dés azt su gall ja, hogy a jog rend szer -
ben je len leg nin csen ilyen tar tal mú sza bá lyo zás, an nak el -
le né re, hogy a sza bály sér té si jog anyag ban meg ta lál ha tó a
kez de mé nye zés ben meg je lölt ma ga tar tást til tó rendel -
kezés.

Tör vé nyes ha tár idõn be lül egy ki fo gás ér ke zett az Al -
kot mány bí ró ság hoz, mely ben a ki fo gás elõ ter jesz tõi az
OVBh. meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát
kér ték. A ki fo gást te võk ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye -
zés egy, a je len ál la pot sze rint nem tör vény ben sza bá lyo -
zott hely zet tör vény beni sza bá lyo zá sát cé loz za, és mint
ilyen, egy ér tel mû, nem meg té vesz tõ. Elõ ad ják to váb bá,
hogy a meg lé võ sza bá lyo zás a már meg tör tént ese tet
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szank ci o nál ja, míg a cél zott nor ma az eset meg tör té né sé -
nek meg elõ zé sét szol gál ná.

II.

1. Az Al kot mány figye lembe vett 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.
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gyakorolja.”

2. Az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé se:
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
válaszolni.”

3. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § érin tett ren del ke zé se:

„(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja 
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont já ban
fog lal tak nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott el -

já rá sa jog or vos la ti el já rás. En nek so rán az Al kot mány bí ró -
ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz -
hang ban – a be ér ke zett ki fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, 
hogy az alá írás gyûj tõ ív és a nép sza va zás ra szánt kér dés
meg fe lel-e a jog sza bá lyi fel té te lek nek, és hogy az OVB az
alá írás gyûj tõ ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak
és az irányadó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el.

2. Az Al kot mány bí ró ság az OVB 383/2007. (IX. 27.)
OVB ha tá ro za tát az ab ban fog lalt in do kok he lyes sé gé re te -
kin tet tel helybenhagyja.

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren -
del te e ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való közzété -
telét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1267/H/2007.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szocialista Munkáspárt 2007. évi gazdálkodási zárómérlege

Bevételek

Forint

1. Tag dí jak 53 300

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 47 000

4.1. Jogi sze mé lyek tõl –

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól –

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 47 000

4.3.1. Bel föl di ek tõl 47 000

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat, kor lá tolt fe le lõs sé gû társaság nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel –

6. Egyéb be vé tel 41 536

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 141 836

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek –

3. Vál lal ko zások ala pí tá sá ra for dí tott össze gek –

4. Mû kö dé si ki adá sok 155 859

5. Esz köz be szer zés –

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sa 36 600

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 192 459

A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt 2007. évi v agyonmér le ge

Eszközök

Forint

1. Ál ló esz kö zök és beruházások –

2. Készletek –

3. Pénz ügy és bankszámlák

3.1. Pénz és bankszámlák 25 311

Esz kö zök össze sen: 25 311

A vagyon forrása

3. Pénzeszközök –

4. Alapok        –

For rá sok össze sen:       –

Kas tély Sán dor né s. k.,
gaz da sá gi ve ze tõ
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.
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MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Biriné dr. Fehér Kinga budapesti XIV. és XVI. ke-
rületi,

dr. Costopulos Orestis budapesti X. és XVII. kerületi,
dr. Tauber Szilvia budapesti II. és III. kerületi ügyész-

ségi titkárokat
budapesti kerületi ügyészséghez ügyésznek;

dr. Nyizsnyovszki Ákos kazincbarcikai,
dr. Tatár Judit szegedi városi ügyészségi fogalmazókat

szolgálati helyükön titkárnak;

Bánki Árpád mb. legfõbb ügyészségi csoportvezetõt,
Müller István legfõbb ügyészségi tisztviselõt

szolgálati helyükön csoportvezetõnek.

A katonai fõügyész, legfõbbügyész-helyettes kinevezte

dr. Szabó Attila õrnagy, mb. budapesti katonai ügyész-
ségi csoportvezetõ ügyészt szolgálati helyén csoportve-
zetõ ügyésznek.

Áthelyezés, kinevezés

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Fejes Péter címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Vas megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyészt
a Veszprém Megyei Fõügyészséghez, egyidejûleg kine-
vezte fõügyésznek.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Csaba Attila a Veszprémi Városi Ügyészségen szol-
gálatot teljesítõ fõügyészségi ügyészt a Veszprém Megyei
Fõügyészségre,

dr. Csizmár János miskolci városi ügyészségi ügyészt a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre,

dr. Jancsó Gábor budapesti II. és III. kerületi,
dr. Légrády Péter budapesti XIV. és XVI. kerületi

ügyészségi ügyészeket a Fõvárosi Fõügyészségre,
dr. Mile Ildikó székesfehérvári városi ügyészségi

ügyészt a Fejér Megyei Fõügyészségre
fõügyészségi ügyészi munkakörbe;

dr. Sándor Roland budapesti IV. és XV. kerületi
ügyészségi fogalmazót a Dunakeszi Városi Ügyészséghez.

A Pest megyei fõügyész áthelyezte

dr. Tóth András monori városi ügyészségi ügyészt a Bu-
dakörnyéki Ügyészséghez.

A Veszprém megyei fõügyész-helyettes áthelyezte

dr. Szalai István ajkai városi ügyészségi ügyészt a
Veszprémi Városi Ügyészséghez.

Szolgálativiszony-megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt

dr. Zoboki Béla címzetes fõügyészségi ügyész, keszt-
helyi városi vezetõhelyettes ügyésznek 2008. február 29.
napjával,

dr. Sándor Ottó budapesti XVIII. és XIX. kerületi
ügyészségi ügyésznek 2008. február 25. napjával,

dr. Kálnoki-Gyöngyössy Zsófia budakörnyéki ügyész-
ségi titkárnak 2008. február 29. napjával,

dr. Juhász Mária budapesti nyomozó ügyészségi nyo-
mozónak 2008. február 29. napjával.

2008/15. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2027

I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek



Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei

Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke

dr. Somogyvári István elnöki fõtanácsadót az 1. 2. Elvi
és Módszertani Fõcsoport fõcsoportfõnökeként számvevõ
igazgatóvá nevezte ki 2008. április 1-jétõl.

Dr. Csapodi Pál, az Állami Számvevõszék fõtitkára

Vicze Klárát a Szervezetirányítási és Mûködtetési Igaz-
gatóság számvevõ tanácsosának nevezte ki 2008. április
1-jétõl.

Születésnapi köszöntõ

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

a Miniszterelnöki Hivatal nevében
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire

pályázatot hirdet
a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Személyügyi

Fejlesztési Programok fõosztályán
fõosztály-vezetõi munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 6 évig szól.

A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 2–4.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:

– 3. melléklet, 43. foglalkoztatással kapcsolatos hu-
mánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör.

Ellátandó feladatok:
Az általa irányított fõosztály:
– kidolgozza a közigazgatásra vonatkozó, az egységes

integrált stratégiai emberierõforrás-gazdálkodási rend-
szert támogató módszertanokat, koordinálja és ellenõrzi a
megvalósulás folyamatát;

– gondoskodik a központi integrált személyügyi nyil-
vántartás kialakításáról, javaslatot dolgoz ki a minisztériu-
mi személyügyi folyamatok egységesítésére és hatéko-
nyabbá tételére;

– közremûködik az EU 2011-es magyar elnökség elõ-
készítésében és lebonyolításában részt vevõ személyi állo-
mány felkészítési és képzési tervének kidolgozásában, a
Külügyminisztériummal együttmûködve.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
– a fõosztály munkatársainak irányítása, rendszeres be-

számoltatásuk,
– a fõosztály feladatait meghatározó rendelkezések

végrehajtásának megszervezése, ellenõrzése,
– a fõosztály feladatkörébe tartozó ügyekben rendszeres

kapcsolattartás az érintett minisztériumokkal, kormányhi-
vatalokkal, valamint a nem kormányzati szervekkel.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma összesen: 11–20 fõ.

Jogi felelõsség:
– Utalványozási jog.
– Munkáltatói jog.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a

juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a MeH Közszolgálati és szociális
szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
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– felsõfokú iskolai végzettség, egyetem, közgazdasági,
jogász, humánszervezõ,

– humánpolitikai területen szerzett – legalább 5 év fe-
letti vezetõi tapasztalat,

– humánpolitikai területen szerzett – legalább 5 év fe-
letti szakmai tapasztalat,

– B típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– angol nyelvbõl tárgyalási szintû nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– gyakorlott szintû informatikai rendszerismeret,
– modern HR módszerek, rendszerek ismerete.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– kiváló szintû vezetõi készség,
– kiváló szintû stratégiai gondolkodás,
– kiváló szintû együttmûködés,
– kiváló szintû problémamegoldás,
– kiváló szintû teljesítménymotiváció.

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:
– motivációs levél.

Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat so-
rán – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:

– képzettséget, végzettséget igazoló bizonyítványok,
okiratok, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. május 1. napjától tölt-

hetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. április 21.

A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûköd-

tetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy

– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személy-
ügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Buda-
pest, Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.). Amennyi-
ben a pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a
www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon kitöltött, ki-
nyomtatott pályázati adatlappal vagy azzal azonos adattar-
talommal bíró dokumentummal. A pályázat postai úton
történõ benyújtása esetén kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
KSZK18.

A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnál:

1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetenciavizsgálatot folytat le az alábbiak szerint:

– személyes interjú (motiváció-alapú),
– munkaalkalmassági teszt: verbális és numerikus ké-

pességmérõ tesztek, munkahelyi viselkedés kérdõív,
– az elõzõ pontokban foglalt vizsgálatok eredményétõl

függõen a KSZK által meghatározott körben: értékelõköz-
pont.

A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál: interjú.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. május 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu)

– 2008. április 11.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. április 7–11.

A KSZK a pályázat érvénytelenségérõl és annak indo-
kairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájé-
koztatja a pályázót. A munkáltató döntését követõ 5 mun-
kanapon belül a KSZK írásban értesíti a pályázókat a kivá-
lasztási eljárás eredményérõl.

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltató-
val kapcsolatban a www.meh.hu honlapon szerezhet.

A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet

az Illetmény-számfejtési fõosztály
szabályozási szakmai feladatainak ellátásához

az Illetményszabályozási osztályra
osztályvezetõi munkakör betöltésére

Elvárás:
– jogi, vagy közgazdasági végzettség, továbbá felsõfo-

kú munkaügyi és/vagy társadalombiztosítási és/vagy adó-
ügyi szakképesítés, továbbá minimum 5 éves bérszámfej-
téssel kapcsolatos, ebbõl 3 év vezetõi tapasztalat,

– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– a központosított illetményszámfejtéssel összefüggõ

szakmai tapasztalat,
– munkaügyi, adóügyi, társadalombiztosítási ismere-

tek, illetve ezen területeken szerzett szakmai tapasztalat,
– közszférában szerzett bérszámfejtési ellenõri, vezetõi

tapasztalat,
– közigazgatási tapasztalat,
– jogszabály-elõkészítési tapasztalat (jogalkotás, jog-

szabály-módosítás kezdeményezése, részvétel az egyezte-
tési folyamatokban, javaslattétel, véleményezés),
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– általános felhasználói szintet meghaladó informatikai
ismeret,

– adójogi/munkajogi/társadalombiztosítási szakjogászi
végzettség.

További elvárás:
– pontos, precíz, önálló, felelõsségteljes munkavégzés,
– elhivatottság a folyamatos tanulás és fejlõdés iránt,
– együttmûködési készség,
– jó kommunikációs készség,
– rugalmas, nyitott személyiség,
– kiváló problémamegoldó képesség, kreativitás, kez-

deményezõ készség,
– nagy munkabírás, terhelhetõség, kiváló stressztûrõ

képesség.

Ellátandó feladatok (többek között):
– Illetményszámfejtõ helyek illetmény-számfejtési te-

vékenységének központi szakmai irányítása, támogatása,
valamint az illetményszámfejtés során alkalmazandó jog-
szabályokban elõírt követelményeknek megfelelõ infor-
matikai rendszer szakmai követelményeinek, mûködési
feltételeinek meghatározása.

– A központosított illetményszámfejtés szakmai fel-
adatait érintõ jogszabályok véleményezése, illetve a szak-
mai továbbfejlesztésére irányuló jogszabályok, jogsza-
bály-módosítások elõkészítése.

– Az illetmény-számfejtéssel kapcsolatos adó-, társa-
dalombiztosítási, munkaügyi jogszabályok értelmezésével
egységes és szabályozott illetményszámfejtõ helyi eljárá-
sok, továbbá megfelelõ jogalkalmazási gyakorlat kialakí-
tása, módszertani és ügyviteli szabályok, iránymutatások
kiadása és a végrehajtás ellenõrzése.

– Az illetmény-számfejtési feladatokat ellátó vezetõk
és ügyintézõk szakmai képzésének szervezése, irányítása.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleges referenciamegjelölést, ajánlólevelet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. április 21-éig

a Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztályára kér-
jük megküldeni „Illetmény Szabályozási osztályra osz-
tályvezetõ” jeligére.

Postacím: Magyar Államkincstár 1909 Budapest.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkálta-
tó által kijelölt bizottság hallgatja meg. Az álláshely a pá-
lyázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben felvilá-
gosítást ad: dr. Zsitnyányi Árpád fõosztályvezetõ, tel.: 06
(1) 327-3558.

A Magyar Államkincstár
pályázatot hirdet

számviteli szakértõ munkakör
határozott idejû köztisztviselõi kinevezéssel történõ

betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõoktatási intézmény pénzügyi, számviteli szakán

szerzett szakképzettség, vagy egyetemi, fõiskolai szintû
végzettség és mérlegképes könyvelõi vagy okleveles
könyvvizsgálói képesítés,

– középfokú angolnyelv-tudás,
– számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel).

Elõnyt jelent:
– európai uniós támogatások területén szerzett gya-

korlat,
– számviteli gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– az uniós és kapcsolódó hazai támogatások számviteli

nyilvántartása az eredményszemléletû kettõs könyvveze-
tés szabályai szerint,

– közremûködés az éves beszámoló összeállításában,
egyéb adatszolgáltatások a számviteli adatokból,

– közremûködés a számviteli szabályzat elkészítésében
és karbantartásában,

– szakmai kapcsolat tartása a pénzügyi lebonyolítást
végzõ szervezetekkel.

Pályakezdõk jelentkezését is várjuk!
Határozott idejû kinevezés: 2009. december 31-ig.
Munkavégzés helye: 1054 Budapest, Vadász u. 16.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latait,
– 1 db fényképet,
– motivációs levelet,
– esetleg referenciamegjelölést.
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Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. április 21-ig

Magyar Államkincstár Humánpolitikai fõosztály, 1909
Budapest címre kérjük megküldeni. A borítékon kérjük
feltüntetni a „Számviteli szakértõ” jeligét.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. A bizalmasan ke-
zelt pályázatok a benyújtási határidõt követõ 15 napon be-
lül elbírálásra kerülnek. A pályázókat, az elbírálást követõ
10 napon belül írásban tájékoztatjuk az eredményrõl. Az
álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást ad: Jakab
Klára, tel.: 327-3494.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
családtámogatási számfejtõ munkakörök betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és egészségügyi, közgazda-

sági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és az
OKJ szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-
behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számí-
tástechnikai szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– családtámogatási kifizetõhelyi szakmai tapasztalat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A családtámogatási ellátások megállapítására, módo-

sítására benyújtott igények (anyasági támogatás, családi
pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támo-
gatás) elbírálása a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvényben és a végrehajtására kiadott 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

– A megállapított ellátások számfejtésre elõkészítése.

A munkavégzés helye:
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagot

2008. április 14-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre. A borítékon kérjük
feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.

A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
bérszámfejtési ügyintézõ munkakörök betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és társadalombiztosítási ügy-

intézõi szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– bér- és tb-ügyintézõi gyakorlat,
– számítógépes felhasználói ismeret.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– bérszámfejtési feladatok,
– társadalombiztosítási kifizetõhelyi feladatok,
– családtámogatási kifizetõhelyi feladatok.
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Munkavégzés helye:
Budapest XI., Bartók Béla u. 120–122.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a
Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.

A pályázati anyagot

2008. április 14-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1519 Budapest, Pf. 272 postacímre. A borítékon kérjük
feltüntetni a megpályázott munkakör megnevezését.

A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ, tel.:
371-9023.

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
pályázatos referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség;
fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási,
gazdasági agrármérnök, vagy felsõfokú iskolai végzettség
és okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelõ, pénz-
ügyi tanácsadó, pénzügyi-számviteli szakellenõr, pénz-
ügyi-számviteli ügyintézõ,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati beruházások lebonyolításában szer-

zett tapasztalat, vagy

– az állami lakástámogatás lebonyolításában szerzett
tapasztalat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
1. A pályázatos támogatási szakterület keretében önkor-

mányzati beruházások pályázatainak és szerzõdéseinek
pénzügyi menedzselése.

2. Az állami lakástámogatás feladatainak lebonyolításá-
ban való részvétel.

3. A gázártámogatás rendszerében végzendõ szolgál-
tatói és egyéb pénzügyi ellenõrzések végrehajtása.

A pályázatban kérjük megjelölni, hogy a három fentebb
felsorolt feladat közül melyikre jelentkezik.

A munkavégzés helye: Budapest XIII., Váci út 71.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a
Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján történik.

A pályázati anyagot

2008. április 14-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1364 Budapest, Pf. 288 címre.

A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ (tel.:
371-9023).

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
állampénztári koordinátor munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
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– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-
tatásban szerzett szakképzettség; jogász szakképzettség;
fõiskolai szintû államigazgatási szakképzettség, vagy fel-
sõfokú iskolai végzettség és okleveles könyvvizsgáló,
vagy mérlegképes könyvelõi szakképesítés, okleveles
pénzügyi revizor, pénzügyi szakügyintézõ, pénzügyi ta-
nácsadó, pénzügyi-számviteli szakellenõr, pénzügyi-
számviteli ügyintézõ szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– vezetõ mellett szerzett asszisztensi gyakorlat,
– pénzügyi ismeretek, illetve pénzügyi területen szer-

zett gyakorlat,
– hazai és EU-s pályázatos ismeretek, illetve pályáza-

tos területen szerzett gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– az irodavezetõ mellett adminisztratív, asszisztensi

feladatok ellátása,
– az igazgatóság által kiadott, az iroda szervezeti egy-

ségei közötti koordinációt igénylõ feladatok egyeztetése,
összehangolása az irodavezetõ irányításával,

– kimutatások, nyilvántartások készítése, vezetése.

A munkavégzés helye: Budapest XIII., Váci út 71.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagot

2008. április 14-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1364 Budapest, Pf. 288 címre.

A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ (tel.:
371-9023).

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
értékpapír-forgalmazási referens munkakör

betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és banki ügyintézõ, banki

tanácsadó/szakképesített bankreferens, banki ügyinté-
zõ/banki, befektetési termékértékesítõ, biztosítási tanács-
adó, biztosítási ügyintézõ, gazdálkodásszervezõ, gazda-
sági elemzõ és szakstatisztikai ügyintézõ, mérlegképes
könyvelõ, pénzügyi szakügyintézõ, pénzügyi tanácsadó
(a szak megjelölésével), pénzügyi-számviteli ügyintézõ,
pénzügyi-számviteli szakellenõr, számviteli szakügyin-
tézõ, valutapénztáros és valutaügyintézõ, felsõfokú bank-
szakmai képesítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
– értékpapírjogi vizsga megléte.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– értékpapír-nyilvántartási számlák vezetése,
– front-office tevékenység,
– értékpapírok forgalmazása,
– információs feladatok ellátása.

A munkavégzés helye: Budapest XIII., Váci út 71.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.
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A pályázati anyagot

2008. április 21-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1364 Budapest, Pf. 288 címre.

A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ (tel.:
371-9023).

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
rendszergazda munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– középfokú számítástechnikai szakképesítés vagy kö-

zépiskolai végzettség és informatikai statisztikus és gazda-
sági tervezõ szakképesítés, számítástechnikai programo-
zó, számítógéprendszer-programozó, számítástechnikai
szoftverüzemeltetõ, információrendszer-szervezõ, föld-
ügyi számítógépes adatkezelõ vagy földügyi térinformati-
kai szaktechnikus szakképesítés,

– Windows 2000, XP, Vista, és Microsoft Office XP,
2003 üzemeltetésében szerzett tapasztalat,

– hálózati alapismeretek (LAN, TCP/IP, DNS stb.), alj-
zatkirendezés,

– nyomtatók és egyéb informatikai perifériák installá-
lása, felügyelete,

– IT felhasználók támogatásában szerzett tapasztalat,
– angolnyelv-tudás kommunikációs szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– Windows 2003 Szerver és Exchange 2003, 2007

szervertelepítési, -beállítási és -üzemeltetési ismeretek,
– Linux, SQL, Oracle rendszer ismeretek,
– hálózati aktív eszközök (Switch, Router) mélyebb is-

merete,
– mentés menedzselésben és vírusirtás-kezelésben szer-

zett tapasztalat,
– középfokú angolnyelv-tudás szóban és írásban egy-

aránt.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– számítógépes rendszer és hálózat mûködtetése: tele-

pítés, ellenõrzés, frissítés, adminisztráció,
– IT-támogatás nyújtása szoftveres, hardveres kérdé-

sekben,
– szerverek, laptopok, munkaállomások installálása,

üzemeltetése,
– felhasználók napi munkájának támogatása,
– a rendszerben felmerülõ hibák elhárítása,
– dokumentációkészítés.

A munkavégzés helye: Budapest XIII., Váci út 71.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagot

2008. április 21-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1364 Budapest, Pf. 288 címre.

A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ (tel.:
371-9023).

A Magyar Államkincstár
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
pénz- és értékkezelési referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség; biztosításmatematikusi,
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aktuáriusi, közgazdász tanári szakképzettség vagy felsõfo-
kú iskolai végzettség és okleveles könyvvizsgáló, vagy
mérlegképes könyvelõi szakképesítés, értékpapírjogi vizs-
ga, felsõfokú bankszakmai végzettség, banki szakügyinté-
zõ, banki tanácsadó/szakképesített bankreferens, banki
ügyintézõ/banki, befektetési termékértékesítõ, pénzügyi
szakügyintézõ, pénzügyi tanácsadó, pénzügyi-számviteli
szakellenõr, pénzügyi-számviteli ügyintézõ szakképe-
sítés,

– számítógépes felhasználói ismeret.

Elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– értékpapír-nyilvántartási számlák vezetése,
– front-office tevékenység,
– pénztárosi és pénzolvasói tevékenység,
– trezori teendõk ellátása,
– információs feladatok ellátása.

A munkavégzés helye: Budapest XIII., Váci út 71.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db fényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagot

2008. április 21-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Közép-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály
1364 Budapest, Pf. 288 címre.

A pályázati kiírásnak megfelelt és a beküldött pályázati
anyag alapján kiválasztott pályázókat a munkáltató által
kijelölt bizottság hallgatja meg. A pályázatok elbírálására
a benyújtásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül kerül
sor. Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információt ad
dr. Gyarmati Franciska koordinációs osztályvezetõ (tel.:
371-9023).

A Magyar Államkincstár
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
szakértõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (közgazda-

sági, jogi, államigazgatási),
– más felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ

képesítések valamelyikével rendelkezik
= okleveles pénzügyi revizori,
= pénzügyi-számviteli szakellenõri,
= okleveles könyvvizsgálói,
= költségvetési ellenõri,
= mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû

képesítés,
= Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezete okleveles

belsõ ellenõri képesítése,
– számítógépes felhasználói ismeret.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– Számításokat, elemzéseket végez az elõzetes ellenõr-

zési rendszer mûködésérõl.
– Folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi a FEUVE

tevékenység mûködését, javaslatot tesz az ellenõrzési
módszerek, standardok alkalmazására.

– Összehangolja a folyamatba épített ellenõrzési tevé-
kenységeket, gondoskodik a kockázatelemzés alapján új
kontrollpontok kialakításáról, a meglévõk hatékonyságá-
nak fokozásáról.

– Az állami támogatások igénybevételének, elszámolá-
sának, ellenõrzésének feladatellátásához kapcsolódóan
hatékonysági elemzéseket végez.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– 1 db arcfényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Nyugat-
dunántúli Regionális Igazgatósága, Gyõr, Hunyadi u. 6/A.

A pályázati anyagot

2008. április 18-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Nyugat-du-
nántúli Regionális Igazgatósága, Koordinációs osztály.
Postacím: 9024 Gyõr, Hunyadi u. 6/A.
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A pályázatok elbírálására 2008. április 28-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás: az érvényes pályáza-
tok közül a nyertes pályázatot a kinevezésre jogosult vá-
lasztja ki. A pályázatok értékelésére a kinevezési jogkör
gyakorlójának döntése alapján legalább háromtagú elõké-
szítõ bizottság hozható létre. A döntésrõl a pályázókat leg-
késõbb 8 napon belül írásban értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: Szarvas Lászlóné a 06 (96) 501-809-es telefonszámon.

A Magyar Államkincstár
Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
operátor munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– közgazdasági szakközépiskola informatikai-számí-

tástechnikai szakán szerzett szakképzettség vagy számí-
tástechnikai szakképesítés;

– középiskolai végzettség és informatikai statisztikus,
vagy számítástechnikai programozó, vagy számítástechni-
kai szoftverüzemeltetõ, vagy számítógéprendszer-progra-
mozó, vagy számítógépes adatkezelõ.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A havi ütemtervnek megfelelõen a rendszergazdák-

kal egyeztetve végrehajtja a napi futtatási feladatokat.
– A feldolgozás rendjének megfelelõen feladata a prog-

ramok futtatása, a futtatási napló folyamatos pontos veze-
tése, a nyomtatási feladatok elvégzése.

– Az intézmények részére küldendõ adatállományok
elõkészítése az egyes rendszerek internetes adatküldési
utasításának megfelelõen.

– Géptermi szerverek és hardvereszközök mûködésé-
nek felügyelete.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– 1 db arcfényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Nyugat-
dunántúli Regionális Igazgatósága, Gyõr, Hunyadi u. 6/A.

A pályázati anyagot

2008. április 10-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Nyugat-du-
nántúli Regionális Igazgatósága, Koordinációs osztály.
Postacím: 9024 Gyõr, Hunyadi u. 6/A.

A pályázatok elbírálására 2008. április 18-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül írásban
értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: Varga Károly Informatikai irodavezetõ, tel.: 06 (96)
501-807 és Szarvas Lászlóné Koordinációs osztályvezetõ,
tel.: 06 (96) 501-809.

A Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

Tatabánya megyeszékhelyen
pályázatot hirdet

határozatlan idejû alkalmazással
családtámogatási számfejtõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– középiskolai végzettség és egészségügyi, közgazda-

sági szakképzettség vagy középiskolai végzettség és OKJ
szerint: társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-be-
hajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítás-
technikai szakképesítés,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,
Excel).

Elõnyt jelent:
– családtámogatási kifizetõhelyi szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A családtámogatási ellátások megállapítására, módo-

sítására benyújtott igények (anyasági támogatás, családi
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pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támo-
gatás) elbírálása a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvényben és a végrehajtására kiadott 223/1998.
(XII. 30. ) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

– A megállapított ellátások számfejtésre való elõkészí-
tése.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– a fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló do-

kumentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. április 14-ig

a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóság igazgatójának kérjük megküldeni. Postacím:
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igaz-
gatóság 8200 Veszprém, Budapest út 4.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

A pályázatok elbírálására a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 15 napon belül kerül sor.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos részletes információkról

Zámbó Imre irodavezetõ [tel.: (34) 519-580] ad felvilágo-
sítást.

A Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság
Tatabánya, Veszprém és Székesfehérvár

megyeszékhelyeken
pályázatot hirdet

határozatlan idejû alkalmazással
ellenõrzési referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági felsõfokú képzettség vagy egyéb egyete-
mi, fõiskolai végzettség és felsõfokú szakképesítés (mér-

legképes könyvelõ, okleveles könyvvizsgáló, költségveté-
si ellenõr, okleveles pénzügyi revizor, közigazgatási gaz-
dálkodási és ellenõrzési szakértõ),

– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, ön-

kormányzatnál szerzett pénzügyi gazdálkodási, ellenõr-
zési gyakorlat,

– közigazgatási szakvizsga.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylé-

sével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgá-
lati eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõrzés keretében a tá-
mogatási összegek jogosságának vizsgálata.

– A nem állami humán szolgáltatást végzõ intézmé-
nyeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és fel-
használásának helyszíni ellenõrzése.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló do-

kumentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. április 14-ig

a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóság igazgatójának kérjük megküldeni. Postacím:
Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igaz-
gatóság 8200 Veszprém, Budapest út 4.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

A pályázatok elbírálására a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 15 napon belül kerül sor.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos részletes információkról

Farkas Jánosné humánpolitikai referens [telefon: (88)
623-962] ad felvilágosítást.
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A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

pályázatot hirdet
finanszírozási referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõ-

oktatásban szerzett szakképzettség, vagy jogász szakkép-
zettség,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Elõnyt jelent:
– pályázatos tevékenységben szerzett szakmai gya-

korlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– jogi szakvizsga,
– Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL).
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– pályázatok befogadása, állami támogatásból megva-

lósult projektek finanszírozása, dokumentum alapú és
helyszíni ellenõrzések végzése.

A munkavégzés helye:
Békéscsaba; Kecskemét; Szeged.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló doku-

mentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db arcfényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. április 14-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Re-
gionális Igazgatóságra. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

A pályázatok elbírálására 2008. április 28-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére a
kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján legalább
háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre. A döntésrõl a
pályázókat legkésõbb 8 napon belül írásban értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
ad: Rigó Szilveszterné a (62) 488-411-es telefonszámon.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Szolgáltatási Igazgatóság

Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési fõosztálya
pályázatot ír ki

fõosztály-vezetõi munkakör betöltésére

Feladat:
– a Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési fõosztály

munkájának szervezése, irányítása és ellenõrzése,
– gondoskodik a garázslétesítmény, a technológiai be-

rendezések rendeltetés szerinti használatáról, karbantartá-
sáról, gépjármûvek gazdaságos üzemben tartásáról, üzem-
és forgalombiztos állapotának biztosításáról,

– intézkedik a gépjármûvek üzemeltetéséhez szüksé-
ges anyagok, alkatrészek beszerzésérõl, a meghibásodott
gépjármûvek, technológiai berendezések javításáról, a lé-
tesítmény állagának megóvásáról.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szakirányú végzettség,
– legalább 5 éves hasonló területen szerzett gyakorlat,
– minimum 3 éves vezetõi gyakorlat (legalább 20 fõ

felett),
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci-

zitás.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot;
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Gépjármû-fenntartási és Üzemel-
tetési fõosztályvezetõ munkakörre”.

2038 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/15. szám



A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

Eperjeske és Tiszamogyorós
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Eperjeske és Tiszamogyorós önkormányzatai a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) 7–9. §-ainak figyelembevételével pályázatot ír-
nak ki Eperjeske székhellyel mûködõ körjegyzõség
körjegyzõi állásának betöltésére.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés,

– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mente-
sítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– körjegyzõi vagy jegyzõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– saját gépkocsi.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek.

A körjegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alap-
ján vagyonnyilatkozat tételére köteles.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjed a kö-
zös háztartásban élõ házastársra vagy élettársra, valamint a
gyermekekre is.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónap próbaidõ
kikötésével.

A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni. A kör-
jegyzõi feladatok ellátása a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályoknak megfelelõen történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos vezetõi prog-

ramot.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati fel-
hívás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ
15. nap.

A pályázatot zárt borítékban kérjük benyújtani.

Elbírálás: a pályázat benyújtási határidejének lejártát
követõ legközelebbi együttes testületi ülésen.

A pályázat benyújtásának helye: Eperjeske Község Ön-
kormányzata, Pásztor Gábor polgármester, 4646 Eperjes-
ke, Szabadság tér 1., tel.: 06 (45) 708-200.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Egészségügyi és Szociális Bizottsága

(8200 Veszprém, Óváros tér 9.)
pályázatot hirdet

a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az intézmény mûködési területe:
– a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás tekin-

tetében: Veszprém, Nagyvázsony, Barnag, Mencshely,
Pula, Vöröstó, Tótvázsony, Hidegkút, Nemesvámos,
Veszprémfajsz, Papkeszi,

– gyermekjóléti központ tekintetében: Veszprém.

Az intézmény tevékenységi köre:
– családsegítõ szolgáltatás az 1993. évi III. törvény

64. §-a alapján,
– gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. tör-

vény 39–40. §-ai alapján.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: az intéz-
mény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irá-
nyítása.

Pályázati feltételek:
– képesítés: felsõfokú szociális alapvégzettség, szociá-

lis igazgatásszervezõ oklevéllel rendelkezõ teológus vagy
szociális menedzser oklevéllel rendelkezõ: pedagógus,
védõnõ,

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
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ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás terüle-
tén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet,
– szociális szakvizsga.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– gyermekjóléti alapellátások és/vagy a szociális alap-

szolgáltatások terén szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatait,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozatát, hogy a gyermekek védelmé-
rõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkal-
mazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesí-
tett jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4) bekez-
désében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kiköté-
sével.

A vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2008. szeptem-
ber 1-jétõl 2013. augusztus 31-ig.

Bérezés: a Kjt., valamint a Kjt.-nek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
szabályai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben történt közzétételtõl számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
3 példányban, zárt borítékban, „Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Központ intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel
Veszprém Megyei Jogú Város jegyzõje, dr. Büki Szilvia
részére kell benyújtani (8200 Veszprém, Óváros tér 9.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 26.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Veszprém

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociálpo-
litikai, Egészségügyi és Közigazgatási Irodája [8200
Veszprém, Óváros tér 9/B, telefon: (88) 549-235].

Tiszaföldvár Város Polgármesteri Hivatalának
jegyzõje

pályázatot hirdet
környezetvédelmi igazgatási, közlekedési és vízügyi

igazgatási, településfejlesztési és -rendezési, valamint
településüzemeltetési munkakör ellátására

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– az adott munkakörre elõírt szakirányú végzettség

a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint,

– a pályázat elnyerése esetén a a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. tv.
22/A. §-a alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítése.

Munkakör:
– környezetvédelmi igazgatási, közlekedési és vízügyi

igazgatási, településfejlesztési és -rendezési, valamint te-
lepülésüzemeltetési munkakör.

Ellátandó feladatok:
– környezetvédelemmel, közlekedéssel és vízüggyel,

településfejlesztéssel és -rendezéssel, településüzemelte-
téssel kapcsolatos feladatok.

Munkahely:
Tiszaföldvár Város Polgármesteri Hivatal Építésügyi,

Városgazdálkodási és Mûszaki osztálya.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló oklevélmásolat,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– kézzel írt szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról hogy a pályázat nyílt ülésen történõ

tárgyalásához a pályázó hozzájárul.

A kinevezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól.

Besorolás, illetmény és egyéb juttatások a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi
XXIII. törvényben, valamint Tiszaföldvár Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének – illetménykiegészítés a
felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõk részére
– 18/2004. (III. 1.) számú rendeletében, illetve – illet-
ménykiegészítés a középfokú iskolai végzettségû köztiszt-
viselõk részére – 17/2004. (III. 1.) számú rendeletében
meghatározottak szerint.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázatokat a Hivatalos Értesítõben történõ megje-
lenéstõl (2008. április 7–11.) számított 15 napon belül le-
het benyújtani: Tiszaföldvár Város Polgármesteri Hivatal,
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Hajós Attiláné dr. Szlama Katalin címzetes fõjegyzõ, 5430
Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül Tiszaföldvár Város Polgármesteri Hivatal
jegyzõje dönt.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatosan további információ Bartáné
Székely Anikó személyügyi ügyintézõtõl kérhetõ, tel.:
(56) 570-055, fax: (56) 470-001, e-mail: foldvar@mail.
externet.hu

Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi álláshely betöltésére

A pályázat sikeres elbírálása esetén Vásárosnamény
Város Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalánál a
közszolgálati jogviszony, illetve a Pénzügyi és Gazdálko-
dási Iroda pénzügyi ügyintézõi munkaköre ellátása – 6 hó-
napig tartó próbaidõ kikötésével, teljes munkaidõben való
foglalkoztatással – határozatlan idõre szól.

Ellátandó feladat: az önkormányzat és a polgármesteri
hivatal költségvetési gazdálkodási feladatainak ellátása,
az abban való részvétel, illetve a pénzbeli önkormányzati
kifizetések utalásával, nyilvántartásával, a követelések,
valamint a központi támogatások nyilvántartásával és
igénylésével kapcsolatos feladatok ellátása, számlák nyil-
vántartása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény: egyetemi vagy fõiskolai

szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség,

– egészségügyi alkalmasság.

A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:

– közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés,

– az önkormányzati költségvetési gazdálkodás, pénz-
ügyi igazgatás területén eltöltött nagyobb gyakorlati idõ,
illetve a szakterületen szerzett nagyobb gyakorlat, szakmai
tapasztalat,

– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés meg-
léte, vagy legalább felhasználói szintû ilyen ismeret, gya-
korlat, jártasság.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
– szakmai tevékenységét is bemutató, fényképpel ellá-

tott részletes önéletrajzát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a pályázati feltételek és a bírálatnál elõnyt jelentõ

egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok
hitelesített másolatát),

– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésé-
nek vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint

– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbí-
rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az álláshely betölthetõ: az eredményes elbírálást köve-
tõ naptól.

Az illetmény és az egyéb juttatás megállapítására a hatá-
lyos Ktv. és a közszolgálatról szóló önkormányzati rende-
let, valamint a helyi közszolgálati szabályzat az irányadó.

Egyéb rendelkezések: köztisztviselõvé csak az nevez-
hetõ ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a ki-
nevezés elõtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz
részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minõsül.

A kinevezésre kerülõ köztisztviselõ vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett, így a kinevezés feltétele a vagyon-
nyilatkozat-tételre vonatkozó kötelezettség teljesítésének
vállalása.

A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag ajánlott
postai küldeményként lehet benyújtani a jegyzõhöz címez-
ve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.) a pályázati ki-
írásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételt követõ 15 napon belül. A borítékon fel kell
tüntetni: „Pénzügyi ügyintézõi álláshely pályázata”.

A pályázat elbírálása: a jegyzõ által történõ elbírálásra,
a benyújtásra elõírt határidõt követõ utolsó napot követõ
10 napon belül sor kerül, és annak eredményérõl a pályázat
kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban
tájékoztat.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás ered-
ménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati eljárásra egyebekben a Ktv. szabályai az
irányadóak.

További információ kérhetõ – a pályázat benyújtására
megállapított határidõig – a jegyzõtõl a (45) 470-049-es te-
lefonszámon vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu címen.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

okmányirodai ügyintézõi álláshely betöltésére

A pályázat sikeres elbírálása esetén Vásárosnamény
Város Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalánál a
közszolgálati jogviszony, illetve az okmányirodai ügyin-
tézõi munkakör ellátása – 6 hónapig tartó próbaidõ kiköté-
sével, teljes munkaidõben való foglalkoztatással – határo-
zatlan idõre szól.
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Ellátandó feladat: a közúti közlekedési igazgatási fel-
adatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben
az elsõ fokon eljáró közlekedési hatóság hatáskörébe utalt
– a Polgármesteri Hivatal részeként mûködtetett okmány-
iroda útján ellátott – ügyintézõi feladatok törvényes, szak-
szerû, gyors, eredményes intézése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– képesítési követelmény: legalább a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendelet 1. számú melléklet I/1. pontjának az Ok-
mányirodai igazgatási feladatok cím alatt a II. besorolási
osztályra elõírtak szerint,

– egészségügyi alkalmasság.

A kiválasztásnál – azonos feltételek megléte esetén –
elõnyt jelent:

– egyetemi szintû jogász vagy fõiskolai szintû igazga-
tásszervezõ szakképzettség,

– a közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási
(vagy ezzel egyenértékû) szakvizsgával való rendelkezés,

– a közigazgatási területen szerzett nagyobb gyakorlat
megléte,

– bármely okmányirodai ügyintézõi munkakörben
szerzett nagyobb szakmai gyakorlat igazolása,

– korábbi – hátrányos jogkövetkezmények nélkül meg-
szûnt – köztisztviselõi jogviszony igazolása,

– OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés meg-
léte, vagy legalább felhasználói szintû ilyen ismeret, gya-
korlat, jártasság,

– jó kommunikációs készség.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázónak:
– a szakmai tevékenységét is bemutató, fényképpel el-

látott részletes önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– a pályázati feltételek és a bírálatnál elõnyt jelentõ

egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok
hitelesített másolatát),

– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésé-
nek vállalására vonatkozó nyilatkozatát, valamint

– adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbí-
rálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az álláshely betölthetõ: legkorábban 2008. május 1.
napjától.

Az illetmény és az egyéb juttatás megállapítására a hatá-
lyos Ktv. és a közszolgálatról szóló önkormányzati rende-
let, valamint a helyi közszolgálati szabályzat az irányadó.

Egyéb rendelkezések: köztisztviselõvé csak az nevez-
hetõ ki, aki – az egyéb feltételek teljesülése esetén – a ki-
nevezés elõtt foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton vesz
részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minõsül.

A kinevezés feltétele a vagyonnyilatkozat-tételre vonat-
kozó kötelezettség teljesítésének vállalása.

A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag ajánlott
postai küldeményként lehet benyújtani a jegyzõhöz címez-
ve (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.), a pályázati ki-
írásnak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt
közzétételét követõ 12 napon belül. A borítékon fel kell
tüntetni: „Okmányirodai ügyintézõi álláshely pályázata”.

A pályázat elbírálása: a jegyzõ által – a polgármester
egyetértésével – történõ elbírálásra a benyújtásra elõírt ha-
táridõt követõ utolsó napot követõ 5 napon belül sor kerül,
és annak eredményérõl a pályázat kiírója további 3 napon
belül minden pályázót írásban tájékoztat.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás ered-
ménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati eljárásra egyebekben a Ktv. szabályai az
irányadóak.

További információ kérhetõ – a pályázat benyújtására
megállapított határidõig – a jegyzõtõl a (45) 470-049-es te-
lefonszámon vagy a jegyzo@vasarosnameny.hu címen.

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középfokú szakirányú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak figye-
lembevételével,

– mérlegképes könyvelõi képesítés.

Elõnyt jelent:
– költségvetési, államháztartási intézményben szerzett

szakmai gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got az eljárásban részt vevõk megismerhessék.

Ellátandó feladatok:
– fõkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások veze-

tése, összehasonlító elemzések készítése,
– pénzügyi, költségvetési feladatok.
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A munkakör teljes munkaidõs foglalkoztatással tölthetõ
be, az elbírálást követõen azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónapos próba-
idõ kikötésével.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. április 22.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának módja:
– a formai és tartalmi elõírásoknak megfelelõ pályáza-

tot benyújtók az elõzetes értékelés után szóbeli meghallga-
táson vesznek részt. Az interjún tapasztaltak és a benyúj-
tott dokumentumok alapján történik a kiválasztás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 5.

A pályázattal kapcsolatosan további információ a kö-
vetkezõ telefonszámon kérhetõ: (68) 425-000.

A pályázatot Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi
u. 38. postacímre kérjük megküldeni ajánlott küldemény-
ként. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pénzügyi ügyintézõi
pályázat”.

Szigetmonostor Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
védõnõi munkakör 2009. november 30-ig tartó

határozott idejû betöltésére
közalkalmazotti kinevezéssel,

három hónap próbaidõvel

Ellátandó feladatok: védõnõi feladatok ellátása Sziget-
monostor község közigazgatási területén.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– egészségügyi fõiskolai karon szerzett védõnõi okle-

vél vagy azzal egyenértékûnek elismert oklevél.

Elõnyt jelent:
– azonos területen végzett gyakorlat,
– gépjármû-vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes (fényképes) személyi és szakmai önélet-

rajzot,

– képesítést tanúsító okirat(ok) fénymásolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát,
– nyilatkozatot arról, hogy a személyét érintõ kérdés

tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.

A pályázó pályázatában adja meg (mobil) telefon-
számát.

Illetmény és juttatások a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározottak
szerint.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. április 30.

Elbírálási határidõ: 2008. május 31.
A munkakör eredményes pályázat esetén a kiválasztást

követõen 2008. június 1-jétõl betölthetõ.
A kinevezés határozott idõre, 2009. november 30-ig

szól, a próbaidõ három hónap.
A kinevezés és felmentés a képviselõ-testület kizáróla-

gos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.

A pályázatot Molnár Zsolt polgármesternek címezve, a
Polgármesteri Hivatal címére (2015 Szigetmonostor, Fõ
u. 26.) kell eljuttatni „Védõnõ” jeligével.

Alsószölnök, Felsõszölnök, Szakonyfalu Községek
Körjegyzõsége

pályázatot hirdet
Alsószölnök, Felsõszölnök, Szakonyfalu Községek

Körjegyzõsége
költségvetési, pénzügyi és gazdálkodási elõadó

munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9983 Alsószölnök,
Fõ út 24.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:
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A 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott fel-
sõfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés, vagy középfo-
kú iskolai végzettség és mérlegképes könyvelõi szakképe-
sítés, a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
I/16. pont pénzügyi igazgatási feladatok.

Ellátandó feladatok:
Önkormányzatok költségvetési, pénzügyi, könyvelési

és gazdálkodási feladatainak megoldása, azzal összefüggõ
ügyek döntésre való elõkészítése, végrehajtása, felhasz-
nálói szintû számítástechnikai feladatok.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Önkormányzatok költségvetési, pénzügyi, könyvelési

és gazdálkodási feladatainak megoldása, azzal összefüggõ
ügyek döntésre való elõkészítése, végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– középfokú iskolai végzettség, felsõfokú képesítés,

mérlegképes könyvelõi végzettség,
– gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû ECDL,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– emelt szintû szakképesítés, költségvetési,
– könyvelési gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte,
– legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû számviteli/pénzügyi szoftveris-

meret,
– munkahelyhez való lakhelyközelség.

Elvárt kompetenciák:
– terhelhetõség, önállóság, alapos, precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló doku-
mentumok másolata, az eredeti dokumentumok bemuta-
tása mellett,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány,

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát
az elbírálásban részt vevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. május 5. napjától tölt-

hetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Balassa József nyújt a (94) 534-008-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Alsószölnök, Felsõszöl-

nök, Szakonyfalu Községek Körjegyzõsége címére törté-
nõ megküldésével (9983 Alsószölnök, Fõ út 24.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számát: 391-3/2008., valamint a munkakör
megnevezését: „Költségvetési, pénzügyi és gazdálkodási
elõadó”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivata-

los Értesítõ – 2008. április 7–11.,
– Vas megyei napilap – Vas Népe – 2008. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció:

Elektronikus úton az alábbi e-mail címen lehet érdek-
lõdni: info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személy-

ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a
KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2044 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/15. szám



AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ bevételek

2007. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának ellenõrzésérõl (0756)

A 2006. évi forrásmegosztási törvény a fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ
bevételek körét az Ötv. szabályozására való hivatkozással állapította meg, továbbá a bevételek nagyságának meghatáro-
zásához a fõvárosi költségvetési koncepcióban szereplõ tervszámok kerületekkel történõ egyeztetési kötelezettségét írta
elõ. Az Ötv. szerint a megosztott bevételek körébe tartozik a magánszemélyek jövedelemadójából az állami költségve-
tésrõl szóló törvény alapján a települési önkormányzatokat megilletõ rész; az egyéb központi adó; az állandó népesség-
hez kapcsolódó normatív állami hozzájárulás, kivéve a fõvárosi önkormányzatot megilletõ igazgatási és közmûvelõdési
feladatokhoz kapcsolódókat; valamint a helyi adókból származó bevétel.

A 2006. évi forrásmegosztási törvény nem felel meg az Ötv. követelményének, mert nem határozta meg a forrásmeg-
osztás számításánál figyelembe veendõ feladatokat. Jogszabályi elõírás hiányában bizonytalan, hogy a kiadási oldalon
mely szakfeladatok mûködési kiadásait, a bevételi oldalon a normatív hozzájárulások és támogatások mely feldolgozási
kódszámain elszámolt bevételeket kell figyelembe venni.

A 2006. évi forrásmegosztási törvény a fõvárosi önkormányzatot megilletõ bevételek 47%–53%-os megosztásával
korlátozta a Közgyûlés Ötv. felhatalmazásán alapuló rendeletalkotási jogkörét.

A 2007. évi forrásmegosztási rendelet nem a 2006. évi forrásmegosztási törvénynek megfelelõen tartalmazta a meg-
osztott bevételek körét. A helyi adókból származó bevételek megosztásánál a fõvárosi önkormányzat iparûzési és ide-
genforgalmi adóbevételét vették figyelembe, a 2006. évi forrásmegosztási törvény elõírása ellenére a kerületi önkor-
mányzatok által kivetett és beszedett helyi adókat azonban nem. A 2007. évi forrásmegosztási rendelet törvénysértõ mó-
don a kerületi helyi adókat a kerületek bevételeként határozta meg. Az egyéb központi adók körébe tartozó gépjármûadót
a 2007. évi forrásmegosztási rendelet – az Ötv. elõírását megsértve – nem osztotta meg a fõváros és a kerületi önkor-
mányzatok között, a 2006. évtõl bevezetett, ebbe a körbe tartozó luxusadó megosztása megtörtént.

A megosztandó bevételek között az állandó népességhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulással kapcsolatos fél-
reértések okozója az Ötv. és a költségvetési törvények eltérõ forgalomhasználata, az állandó népesség, vagy annak egé-
sze, valamint a „normatív központi hozzájárulás”, a „központi hozzájárulás” és a normatív állami hozzájárulás vonatko-
zásában. A költségvetési törvények nem külön határozták meg a fõvárosi önkormányzat kizárólagos bevételét képezõ
igazgatási és közmûvelõdési feladatokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást, hanem azt összevonták a sport- és
közgyûjteményi feladatok után járóval, ami megosztandó bevétel. Ezzel megakadályozták az Ötv. szabályozásának ér-
vényesíthetõségét. A forrásmegosztási rendelet nem vette figyelembe az állandó népességszám alapján juttatott összes
normatív állami hozzájárulást, hanem csak a településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó norma-
tív állami hozzájárulást osztotta meg a fõvárosi és a kerületi önkormányzatok között.

A 2006. évi forrásmegosztási törvény számítási elõírása nem egyértelmû, mert nem határozta meg a normatív állami
hozzájárulások és a mûködési kiadások egymásnak megfeleltethetõ adatait.

A „központi hozzájárulás” összegének meghatározása megfelelt a 2006. évi forrásmegosztási törvény elõírásának, az
ÁSZ véleménye szerinti adatok – állandó népesség egészéhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások – figyelembe-
vételével a fõvárosi önkormányzat háttérszámításához viszonyítva az eltérés 1,8%-os növekedést eredményezett. Az
ÁSZ véleménye szerint a településüzemeltetési, illetve igazgatási feladatokhoz további szakfeladatszámok teljesítési
adatai is figyelembe veendõk, amelyek a mûködési kiadás összegét 15,3%-kal növelik.

A mûködési kiadási forráshiány és a megosztandó bevételi összeg összehasonlítása alapján megállapítottuk, hogy a
fõvárosi önkormányzat által, valamint az ÁSZ észrevételei alapján számított mûködési kiadási forráshiány meghaladta a
megosztható bevételek összegét, ezért nem maradt forrás a 2006. évi forrásmegosztási törvényben a kerületek sajátossá-
gait figyelembe vevõ szabályozás szerinti megosztásra.

Az Országgyûlés a 2007. december 30-án hatályba lépett, az egyes önkormányzatokat érintõ törvények módosításáról
szóló 2007. évi CLXXXII. törvénnyel módosította a 2006. évi forrásmegosztási törvényt. A módosított elõírások egy ré-
szét már a 2007. évi forrásmegosztás felülvizsgálatánál is alkalmazni kellett. Ezért a felülvizsgálat alapján megfogalma-
zott korrekciós javaslatunk kidolgozásakor a kerületi önkormányzat által beszedett adóbevétel (gépjármûadó és a kerüle-
ti önkormányzatok által kivetett helyi adók) 100%-át a kerületi önkormányzat bevételeként vettük figyelembe.
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A vizsgálat megállapításai alapján javasoltuk az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek, hogy kezdemé-
nyezze a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. tör-
vény módosítását annak érdekében, hogy elõírásai összhangban legyenek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvénnyel, valamint elõírásainak pontosítását az egyértelmû alkalmazhatóság céljából; a fõpolgármesternek,
hogy gondoskodjon a 2009. évi forrásmegosztásnál a 2007. évi forrásmegosztás javaslatunk szerinti korrekciójáról.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleményei

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
18/2008. (III. 3.) MVH

közleménye
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,

a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében
a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások igénylésérõl

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 3.) közleménye a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszol-
gáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások igénylésérõl (a to-
vábbiakban: támogatási rendelet).

I. A támogatásban való részvétel feltételei

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-ának (1) bekezdése alapján az intézkedésekben való rész-
vétel feltétele, hogy az ügyfél legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejûleg regisztráltassa magát a mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A regisztrációs kérelmet G001 számú
nyomtatványon kell benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) székhely/lakóhely
szerint illetékes regionális kirendeltségeihez. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor még nem ren-
delkezik regisztrációs számmal, akkor a támogatási kérelemhez csatolni kell a kitöltött regisztrációs kérelmet, vagy a
G001 nyomtatvány másolatát annak igazolására, hogy regisztrációs kötelezettségének még a kérelem benyújtása elõtt
eleget tett.

II. A támogatás igénybevételének feltételei

Támogatás kizárólag a támogatási rendelet 2. §-ának a) pontja szerinti új szolgáltatás létrehozása, valamint
már mûködõ ilyen szolgáltatás kapcsán új gépjármû beszerzésére nyújtható, a támogatási rendelet 2. számú mel-
lékletében meghatározott kötelezõen beépítendõ vagy a kötelezõen beépítendõ és az igény szerint beépítendõ ki-
egészítõ eszközökkel együtt.

A beszerzendõ gépjármûnek és tartozékainak a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ nap-
ján hatályos gépkatalógus részét képezõ gépjármû-katalógusban szereplõ, elsõ üzembe helyezésû gépjármûvek és
beépítendõ eszközök (továbbiakban együtt: gépjármûvek) beszerzésére nyújtható.

A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfélnek rendelkeznie kell a beszerzendõ gépjármûre vonatkozó casco és kö-
telezõ felelõsségbiztosítással, amelyeket az üzemeltetési kötelezettségének idõszaka alatt fenntart.

Támogatás kizárólag a támogatási kérelem benyújtását követõen megkezdett mûveletekhez nyújtható. A mû-
velet megkezdésének idõpontja a megrendelés (vételi szándék) írásban történõ bejelentésének vagy az adásvételi szerzõ-
dés megkötésének vagy a számlán szereplõ teljesítés dátuma közül a legkorábbi idõpont.

Támogatás igénybevételére jogosult:
– a támogatási rendelet 1. számú mellékletében szereplõ településen mûködõ települési önkormányzat;
– a támogatási rendelet 1. számú mellékletében szereplõ településen mûködõ települési önkormányzatok társulása

(a társulásban szereplõ összes településnek szerepelnie kell a rendelet 1. számú mellékletében);
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– a támogatási rendelet 1. számú mellékletben szereplõ településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ nonpro-
fit szervezet;

– valamint a támogatási rendelet 1/a. számú mellékletében szereplõ településen mûködõ települési önkormányzat, te-
lepülési önkormányzatok társulása, valamint a támogatási rendelet 1/a. számú mellékletében szereplõ településeken
székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ nonprofit szervezet, kizárólag az adott települések külterületén (tanyás térségé-
ben) megvalósuló fejlesztés esetén.

Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
– eleget tesz az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi köz-
lekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM ren-
delet feltételeinek;

– szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csõd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljá-
rás alatt;

– megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;

– nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.

Az ügyfél kötelezettségei:
– a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át kell teljesíteni, kivételt

képez ez alól a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt a közbeszerzés eredménye indo-
kolja;

– a támogatott gépjármûvet, a támogatási döntés kézhezvételétõl számított legalább 5 évig rendeltetésének megfele-
lõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával kell használni, üzemeltetni (üzemeltetési kötelezettség);

– az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás tárgya – kivéve a jóváhagyott kötelezettségátvállalás ese-
tét – nem idegeníthetõ el és nem adható bérbe, de az amortizálódott tárgyi eszköz azonos rendeltetésû, azonos vagy jobb
paraméterekkel rendelkezõ eszközre az MVH-nak történõ elõzetes bejelentést követõen lecserélhetõ;

– a beruházási mûvelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában elkülö-
nített nyilvántartásokat kell vezetnie;

– a jóváhagyott beruházást a támogatási határozat kézhezvételét követõ 1 éven belül kell megvalósítani. Amennyiben a
közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél az eljárást megindító hirdetmény megjelenése, illetve az ajánlattételi felhívás
elsõ kifizetési kérelemhez történõ csatolása igazolja, akkor a megvalósítás határideje 6 hónappal meghosszabbodik;

– a beszerzendõ gépjármûre – legkésõbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig – casco és kötelezõ felelõsségbiz-
tosítást kell kötni és azt az üzemeltetési kötelezettségének idõszaka alatt fenntartani;

– a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházá-
son és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, vala-
mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját fel kell tüntetnie, a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatko-
zó kötelezettség teljesítésekor figyelemmel kell lenni az ÚMVP Irányító Hatóságának 20/2007. (X. 26.) közleményében
foglaltakra is;

– az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer mûködtetése céljából – külön jogszabályban
foglaltak szerint – adatot szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon.

A támogatási kérelemhez csatolni kell:
– amennyiben az ügyfél települési önkormányzat, vagy települési önkormányzatok társulása, úgy képviselõ-testületi

ülésérõl vagy társulási ülésrõl szóló jegyzõkönyvnek a szolgáltatásfejlesztés szükségességérõl szóló határozatot tartal-
mazó részének hiteles másolatát, valamint

– feladatátadás esetén az érintett önkormányzat(ok) képviselõ-testületi ülésérõl vagy társulási ülésérõl készült jegy-
zõkönyvnek a feladatátadásról szóló határozatot tartalmazó részének hiteles másolatát;

– amennyiben az ügyfél nonprofit szervezet, úgy a szervezet bírósági bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi ok-
iratot vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát (cégkivonat, bírósági bejegyzésrõl szóló igazolás);

– a támogatási rendelet 5. §-ának (3) és (4) bekezdésében szereplõ szakmai programot;
– tanyás térséget érintõ ellátás esetén a térképvázlatot az ellátandó területrõl (önkormányzat, önkormányzatok által

kiállított, eredeti térképvázlat, melyen jól beazonosítható az adott településhez tartozó külterületi rész);
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– tanyás térséget érintõ ellátás esetén a térképvázlathoz csatolni kell az illetékes jegyzõ nyilatkozatát, a szolgáltatást
igénybe vevõk/ellátottak számáról a szakmai program, vagy az ellátási szerzõdés alapján;

– az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet mellékletében meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, do-
kumentumokat.

A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gépjármû tárolási helyét.
A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható költségének 100%-a.
Az ügyfél által igényelhetõ támogatás összege támogatási idõszakonként legfeljebb 40 000 eurónak megfelelõ forint-

összeg lehet.
A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógus részét képezõ gépjármû-katalógusban sze-

replõ referenciaárat.

III. A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon postai úton kell benyújtani.

A benyújtás helye:
az MVH lakóhely/székhely szerint illetékes regionális kirendeltségei.

A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában (különálló laponként) kell
benyújtani, hogy lehetõvé tegye a különálló lapokként történõ kezelést, ezért mellõzzék a lapok összefûzését,
összekapcsolását.

Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidõben aláírt és benyújtott kérelmeket bírálja el. Az MVH
érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt

– nem formanyomtatványon,
– nem postai úton,
– nem a megadott határidõben nyújtották be, illetve ha az
– az arra jogosult által nincs aláírva.

A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése szerint a támogatási kérelmet 2008. március 1-jétõl 2008. má-
jus 1-jéig lehet benyújtani, a kérelmet legkorábban 2008. március 1-jén, legkésõbb 2008. május 1-jén adhatja postára.
A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.

Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidõben benyújtott kérelmeket bírálja el, a jogszabályban
rögzített benyújtási idõszakon kívül, azt megelõzõen vagy azt követõen benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül,
végzéssel elutasítja.

IV. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok

A támogatási kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetõek a www.mvh.gov.hu honlapról.

A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgálta-
tások fejlesztésére nyújtandó támogatási kérelemcsomag formanyomtatványai:

– Támogatási kérelem – Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi közlekedési szolgáltatá-
sok fejlesztésére igénybe vehetõ támogatás – Fõlap (D1400-01)

– Támogatási kérelem – Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap (D1401-01)

A bírálathoz szükséges csatolandó dokumentumok:
– amennyiben az ügyfél települési önkormányzat, vagy települési önkormányzatok társulása, úgy képviselõ-testületi

ülésérõl vagy társulási ülésrõl szóló jegyzõkönyvnek a szolgáltatásfejlesztés szükségességérõl szóló határozatot tartal-
mazó részének hiteles másolatát;

– valamint feladatátadás esetén az érintett önkormányzat(ok) képviselõ-testületi ülésérõl vagy társulási ülésérõl ké-
szült jegyzõkönyvnek a feladatátadásról szóló határozatot tartalmazó részének hiteles másolatát;
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– amennyiben az ügyfél nonprofit szervezet, úgy a szervezet bírósági bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi ok-
iratot vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát (cégkivonat, bírósági bejegyzésrõl szóló igazolás);

– a támogatási rendelet 5. §-ának (3) és (4) bekezdésében szereplõ szakmai programot;
– tanyás térséget érintõ ellátás esetén a térképvázlatot az ellátandó területrõl (önkormányzat, önkormányzatok által

kiállított, eredeti térképvázlat, melyen jól beazonosítható az adott településhez tartozó külterületi rész);
– tanyás térséget érintõ ellátás esetén a térképvázlathoz csatolni kell az illetékes jegyzõ nyilatkozatát, a szolgáltatást

igénybe vevõk/ellátottak számáról a szakmai program, vagy az ellátási szerzõdés alapján;
– az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet mellékletében meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, do-

kumentumokat.

Az értékeléshez szükséges, érintettek által csatolandó dokumentumok:
– feladatellátási szerzõdés, vagy nyilatkozat, vagy ezek hiteles másolata, ha már létezik ilyen;
– partnerszervezetekkel kötött megállapodás, vagy annak hiteles másolata;
– fenntartói nyilatkozat az ellátásnak szociális szolgáltatásfejlesztési koncepcióhoz, vagy helyi, kistérségi vagy

regionális fejlesztési tervhez való illeszkedésrõl;
– tanyás térséget érintõ ellátás esetén az illetékes jegyzõ nyilatkozata, arról, hogy a fejlesztés helye szerinti telepü-

lés/települések tanyás területein/külterületein mennyi az állandó lakosok száma;
– a szolgáltatásban részt vevõ szervezet, személy számára kiállított szakmai kitüntetésrõl, elismerésrõl vagy díjról ki-

állított oklevélmásolat, melyet a szervezet vagy személy a szociális ellátásokkal kapcsolatban, vagy vidékfejlesztéssel
kapcsolatban kapott;

– szakmai program.

A formanyomtatványok kitöltésekor kérjük, olvassa el a Kitöltési útmutatót.

V. A támogatási kérelmek elbírálása

Az MVH az elõzetesen meghirdetett szempontok alapján bírálja el a benyújtásra nyitva álló idõszak lezárulását köve-
tõen a beérkezett kérelmeket, és az elért pontszám szerint rangsor alapján dönt a támogatási kérelmek jóváhagyásáról, il-
letve elutasításáról.

Amennyiben a támogatás igénylõje csak a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ának (9) bekezdésében meg-
határozott valamely különös feltételének nem felel meg, úgy támogatás csak azt követõen állapítható meg, ha az MVH
minden, a támogatás nyújtásának valamennyi feltételét teljesítõ igénylõ támogatás iránti igényét kielégítette. Ebben az
esetben a támogatást igénylõk közötti sorrend úgy kerül megállapításra, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok több
feltételének megfelelõ igénylõt elõrébb kell sorolni, azonos számú feltételnek való megfelelés esetén pedig azt az igény-
lõt kell elõrébb sorolni, aki a támogatás iránti kérelmét korábban nyújtotta be.

Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetõség, az errõl szóló felszólítás kézhezvé-
telétõl számított MVH által megadott határidõn belül. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek
elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott
bármely feltételt nem teljesíti.

Az MVH a döntésérõl határozatban értesíti az ügyfelet.

VI. A kifizetések igénylése

A támogatásra jogosult ügyfelek a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 8. §-ában meghatározott idõszakban kifizetési kérel-
met jogosultak benyújtani. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról az MVH külön közleményben rendelkezik.

VII. Közlemény kapcsolódó mellékletei

– Támogatási kérelem – Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi közlekedési szolgáltatá-
sok fejlesztésére igénybe vehetõ támogatás – Fõlap (D1400-01) (1. számú melléklet)

– Támogatási kérelem Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap (D1401-01) (2. számú melléklet)
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– Kitöltési útmutató Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztésére igénybe vehetõ támogatás támogatási kérelmének kitöltéséhez (3. számú melléklet)

– MVH Regionális Kirendeltségek listája és levelezési címe (4. sz. melléklet)

– Gépkatalógus részét képezõ Gépjármû-katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez
(5. számú melléklet)

– G001 Regisztrációs lap (6. számú melléket)

– G001 Kitöltési útmutató (7. számú melléklet)

– G002 Regisztráció módosító lap (8. számú melléklet)

VIII. Ellenõrzések

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljeskörûen ellenõrzi, és
jogosult helyszíni ellenõrzés keretében is vizsgálni.

IX. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

– a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályai-
nak megállapításáról;

– a Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó el-
lenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet vég-
rehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

– a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megva-

lósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól;
– 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gaz-

daság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére
igénybe vehetõ támogatások igénylésérõl;

– 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mû-
ködésük feltételeirõl.

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illet-
ve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2008. március 3.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
(a G001-es számú REGISZTRÁCIÓS LAP kitöltéséhez)

A Kormány 141/2003. (IX. 9.) rendelete az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, il-

letve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel

kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló kormányrendelet 14. §-a alapján a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-

tal leendõ ügyfelei nyilvántartási kérelem nyomtatványt nyújthatnak be a nyilvántartásba vétel céljából.

Kitöltés elõtt alaposan tanulmányozza át az útmutatót és a mellékelt tájékoztatót, mivel a visszaküldött bizonylat alap-

ján kerül regisztrálásra az egységes ügyfélregiszterben.

A bizonylatot alá kell írnia, mert az aláírás nélküli bizonylat nem teszi lehetõvé az adatok felvételét az egységes ügy-

félregiszterbe.

A regisztrációs lap 1 példányos. A rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel kell kitölteni!
A kitöltés során a HIVATAL TÖLTI KI részt hagyja üresen!

(1) Regisztráció típusa
Itt kell megadnia azt, hogy milyen regisztrációtípusba kíván bejelentkezni.
Támogatást igénylõ
Ha az elkövetkezõ években közösségi (EU-s) és/vagy nemzeti támogatást kíván igénybe venni, abban az esetben a

kódkockába írjon X jelet.
Támogatást nem igénylõ, pénzügyi kapcsolattal
Ha elõreláthatólag az elkövetkezõ években nemzeti támogatást és/vagy közösségi támogatást nem kíván igénybe venni,
– és az FVM-mel, illetve az FVM valamely intézményével, mint kifizetõhellyel kedvezményezettként pénzügyi kap-

csolatban áll (onnan juttatást, költségtérítést stb. kifizetéseket vesz fel),
– és a hatályos jogszabály az adott szakrendszerben elõírja a regisztrációs szám használatát, akkor a kódkockába írjon

X jelet.
Támogatást nem igénylõ, pénzügyi kapcsolat nélkül
Ha elõreláthatólag az elkövetkezõ években nemzeti támogatást és/vagy közösségi támogatást nem kíván igénybe venni,
– és az FVM-mel, illetve az FVM valamely intézményével, mint kifizetõhellyel kedvezményezettként pénzügyi kap-

csolatban nem áll,
– de a hatályos jogszabály az adott szakrendszerben elõírja a regisztrációs szám használatát, akkor a kódkockába írjon

X jelet.
Figyelem! Legalább egy típust meg kell jelölnie, mert regisztrációtípus nélkül a kitöltött bizonylat nem alkalmas az

egységes ügyfélregiszterbe történõ bejelentkezésre.

(2) Ügyfél típusa
– Ha Cég, szervezetként kívánja magát nyilvántartásba venni, akkor ezt a rovatot jelölje meg X jellel.
– Ha Egyéni vállalkozóként kívánja magát nyilvántartásba venni, akkor ezt a rovatot jelölje meg X jellel.
– Ha Magánszemélyként kívánja magát nyilvántartásba venni, akkor ezt a rovatot jelölje meg X jellel.
Figyelem! Csak egy ügyféltípust jelölhet meg.

(3) Adóazonosító és vállalkozási azonosító adatok
Az egyes rovatok kitöltése attól függ, hogy milyen „Regisztrációtípusba” kíván bejelentkezni.
Adószám
Kötelezõ megadni, ha a következõ feltételek együttesen fennállnak:
– az ügyfél típusa cég, szervezet vagy egyéni vállalkozó,

– és hazai (nem külföldi).
Adóazonosító jel
Kötelezõ megadni, ha a következõ feltételek együttesen fennállnak:
– az ügyfél típusa egyéni vállalkozó vagy magánszemély,

– és hazai (nem külföldi),
Cégjegyzékszám
Kötelezõ megadni, ha a következõ feltételek együttesen fennállnak:
– az ügyfél típusa cég, szervezet,

– és rendelkezik cégbírósági bejegyzéssel,
– és hazai (nem külföldi).
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Egyéni vállalkozói igazolványszám
Kötelezõ megadni, ha a következõ feltételek együttesen fennállnak:
– az ügyfél típusa egyéni vállalkozó,

– és hazai (nem külföldi),
– és a regisztráció típusa támogatást igénylõ vagy támogatást nem igénylõ pénzügyi kapcsolattal.

Statisztikai számjel
Kötelezõ megadni, ha a következõ feltételek együttesen fennállnak:
– az ügyfél típusa cég, szervezet vagy egyéni vállalkozó,

– és hazai (nem külföldi),
– és a regisztráció típusa támogatást igénylõ vagy támogatást nem igénylõ pénzügyi kapcsolattal.

Õstermelõi igazolványszám
Kötelezõ megadni, ha a következõ feltételek együttesen fennállnak:
– az ügyfél típusa magánszemély,

– és magyar állampolgárságú,
– és rendelkezik õstermelõi igazolvánnyal,
– és a regisztráció típusa támogatást igénylõ.
Külföldi cég, szervezet esetén a Külföldi cégazonosító kódkockákba a saját országában elfogadott cégazonosításra

szolgáló azonosítót kell beírni.
Külföldi egyéni vállalkozó vagy magánszemély esetén a Külföldi személy azonosítója kódkockákba az útlevélszá-

mát kell beírnia.

(4) Személy adatai
Cég, szervezet esetén ez a rovat nem tölthetõ ki. Egyéni vállalkozó, illetve magánszemély esetén viszont a személyi

adatokat teljeskörûen meg kell adni.
Családi neve sor kódkockáiba a vezetéknevet kell beírni. Az elsõ öt kockába kerülhet a doktori cím megjelölése,

emellett az id., ifj., özv. (az ún. elõtag).
Utóneve(i) sor kódkockáiba a keresztnevét, keresztneveit kell beírni.
Születéskori családi neve sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti családi nevét kell beírni, amennyiben az

nem egyezik meg a fentebb megadott ’Családi név’-vel.
Születéskori utóneve(i) sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti utónevét, utóneveit kell beírni, amennyiben

az nem egyezik meg a fent megadott ’Utóneve(i)’-vel.
Születési helye sor kódkockáiba a születési helyének helységnevét kell beírni.
Születési ideje sor kódkockáiba a születési évét, hónapját (arab számmal 01-tõl 12-ig) és napját kell beírni.
Neme: a megfelelõ kódkockába X jelet kell tenni.
Állampolgársága sor kitöltése magyar és nem magyar állampolgárok esetében is egyaránt kötelezõ.
Anyja születéskori neve sor kódkockáiba anyja születési anyakönyv szerinti családi nevét, utónevét (utóneveit) kell

beírni.

(5) Vállalkozás adatai
Vállalkozás neve sor kódkockáiba cég, szervezet esetén a bírósági végzésben szereplõ, egyéb szervezeteknél az alap-

szabály szerinti névvel azonos elnevezést kell beírni.
Utótag sor kódkockáiba a cég, szervezet utótagját (pl. rt., kft.) kérjük beírni.
Rövidnév sor kódkockáiba a cég, szervezet rövid nevét kell beírni.
Cég, szervezet, illetve egyéni vállalkozó esetén a Vállalkozás kezdete sor kódkockáiba a vállalkozás kezdetének évét,

hónapját (arab számmal 01-tõl 12-ig) és napját kérjük megjelölni.

(6) Belföldi címadatok
Az adatcsoportban belföldi cég, szervezet esetén a vállalkozás székhelyét, belföldi egyéni vállalkozó esetén székhe-

lyét vagy lakhelyét, belföldi magánszemély esetén lakhelyét kell megadni.
Irányítószám rovatba a belföldi székhely/lakhely postai irányítószámát kell beírni.
Helység rovatba a belföldi székhely/lakhely postai irányítószámok jegyzéke szerinti helységnevét kell beírni.
Közterület neve rovatba a belföldi székhely/lakhely közterületének teljes nevét kell beírni (utca, tér, út neve).
Közterület jellege rovatba a belföldi székhely/lakhely közterületének jellegét kell beírni (utca, út, tér stb.) rövidítés

nélkül.
Házszám, helyrajzi szám rovatba a belföldi székhely/lakhely házszámát, illetve helyrajzi számát kell beírni.
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Emelet/ajtó rovatba a belföldi székhely/lakhely emeletszámát, és esetleges ajtószámát kell beírni, ha van. Nem köte-
lezõ.

Megjegyzés! Ha a belföldi címe helyrajzi számos, akkor nem kell kitölteni a Közterület neve, Közterület jellege rova-
tokat.

(7) Külföldi címadatok
Az adatcsoportban külföldi cég, szervezet esetén a vállalkozás székhelyét, külföldi egyéni vállalkozó esetén székhe-

lyét vagy lakhelyét, külföldi magánszemély esetén lakhelyét kell megadni.
Ország rovatba a külföldi székhely/lakhely országát kell beírni.
Irányítószám rovatba a külföldi székhely/lakhely postai irányítószámát kell beírni.
Helység rovatba a külföldi székhely/lakhely helységnevét kell beírni.
Cím rovatba a külföldi székhely/lakhely közterület nevét, jellegét, házszámát, emelet, ajtó számát (ha van) kell beírni.
Figyelem! Ha ezt az adatcsoportot kitölti, akkor kötelezõ megadni a belföldi levelezési címét [lásd (9) Elérhetõségi

adatok].

(8) Bankszámlaadatok
Az adatcsoport kitöltése akkor kötelezõ, ha a regisztráció típusa [lásd (1) Regisztráció típusa] „Támogatást igénylõ”

vagy „Támogatást nem igénylõ, pénzügyi kapcsolattal”.
Belföldi rovatban kell megjelölni azt, hogy a bankszámla belföldi, vagy sem (a megfelelõ kódkockába írjon X jelet).
Devizanem rovatban kell a bankszámla devizanemének három karakteres kódját megadni. (Forint esetében ez a kód:

HUF.)
EU elõtag rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a bankszámla a bankszámlaszerzõdésben nemzetközi bank-

számlaként került meghatározásra. Az elsõ két karakter az országkód (Magyarország esetében HU), a 3–4. karakterek az
ún. ellenõrzõ szám.

Bankszámlaszám rovatba (16 vagy 24 karakter) a belföldi pénzforgalmi jelzõszámot kell beírni. (Nemzetközi bank-
számlaszám esetében az 5–28. karaktereket kell ide írni.)

A Regisztrációs Laphoz minden esetben csatolni kell a bankszámlaszerzõdés, vagy más olyan, a számlavezetõ pénzin-
tézettõl érkezett dokumentum (pl. számlakivonat) másolatát, melyen szerepel a bankszámlaszám.

A 31/2005. (II. 15.) Korm. rendelet értelmében a bejelentett bankszámlaszám módosításához a számlát vezetõ hitelin-
tézet hozzájárulása szükséges abban az esetben, ha az ügyfél és a hitelintézet erre vonatkozó megállapodását az
MVH-nak az ügyfél vagy a hitelintézet bejelentette.

(9) Elérhetõségi adatok
Ha székhelye/lakhelye külföldi, akkor ebben az adatcsoportban meg kell adnia a belföldi levelezési címét.
Levelezési név rovatot csak akkor töltse ki, ha a leveleit nem a saját nevén kívánja megkapni.
Levelezési cím A rovatokat csak akkor töltse ki, ha a postai/értesítési címe eltér a „(6) Belföldi címadatok” csoport-

ban közölt adatoktól (vagyis ha a székhelye/lakhelye egyben a levelezési címe is, akkor az adatcsoportot hagyja üresen).
Irányítószám rovatba a belföldi levelezési cím postai irányítószámát kell beírni.
Helység rovatba a belföldi levelezési cím helységnevét kell beírni.
Közterület neve rovatba a belföldi levelezési cím közterületének teljes nevét kell beírni (utca, tér, út neve).
Közterület jellege rovatba a belföldi levelezési cím közterületének jellegét kell beírni (utca, út, tér stb.) rövidítés

nélkül.
Házszám, helyrajzi szám rovatba a belföldi levelezési cím házszámát, illetve helyrajzi számát kell beírni.
Emelet/ajtó rovatba a belföldi levelezési cím emeletszámát és esetleges ajtószámát kell beírni, ha van. Nem kötelezõ.
Postafiók rovatba kell beírni a postafiók számát.
Megjegyzés! Postafiók megadása esetén a Közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó nem tölthetõ ki.
Telefonszám rovatokba írhatja be aktuális telefonszámait (körzetszám/telefonszám formában).
Fax rovatban adhatja meg az aktuális faxszámát (körzetszám/telefonszám formában).
E-mail rovatba írhatja be az elektronikus levelezési címét.
Ez utóbbi rovatok kitöltése nem kötelezõ, viszont kitöltését ajánljuk, mert a további ügyintézést megkönnyítheti mind

az Ön, mind pedig a hivatal munkatársai számára.

(10) Benyújtott speciális adatlapok
Ebben az adatcsoportban kell feltüntetni a benyújtott adatlapokat.
Azonosítója rovatba a benyújtott adatlap kódját kell beírni (pl. G015).
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Neve rovatba a benyújtott adatlap nevét kell beírni.
Db. szám rovatba a benyújtott adatlap(ok) darabszámát kell megadni arab számokkal. (Az azonos kódú adatlapokat

egy sorban kell feltüntetni.)

Nyilatkozat
Ha a nyilatkozatban leírtakkal egyetért, akkor a Helység, Dátum rovatokat ki kell töltenie, valamint a Bejelentõ alá-

írása rovatban alá kell írnia (cég, szervezet esetén le kell pecsételnie), mert aláírás nélkül a nyilvántartásba vétel nem le-
hetséges.

FONTOS!

Amennyiben a regisztráció típusa adatblokkban a támogatást igénylõ vagy támogatást nem igénylõ, pénzügyi
kapcsolattal típusok egyikét jelölte meg, akkor meg kell adnia a következõ adatokat:
– 1. blokkban a regisztráció típusát,
– 2. blokkban az ügyfél típusát,
– 3. blokkban az adószámot és/vagy az adóazonosító jelet,
– 4. vagy 5. adatblokk adatait, attól függõen, hogy természetes személy (4. blokk) vagy vállalkozás/szervezet (5. blokk),
– 6. blokkban a székhely/lakhely adatait,
– 8. blokkban a bankszámlaszámot.

A Regisztrációs Lap benyújtásának helye
postai úton az MVH lakhely/székhely szerinti illetékes megyei kirendeltségéhez:

Bács-Kiskun Megyei MVH Kirendeltség 6001 Kecskemét 1. Pf. 470

Baranya Megyei MVH Kirendeltség 7602 Pécs 1. Pf. 365

Békés Megyei MVH Kirendeltség 5620 Békéscsaba Pfü Pf. 45

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MVH Kirendeltség 3501 Miskolc 1. Pf. 646

Csongrád Megyei MVH Kirendeltség 6701 Szeged 1. Pf. 26 Pf. 504

Fejér Megyei MVH Kirendeltség 8002 Székesfehérvár 2. Pf. 297

Fõvárosi és Pest Megyei MVH Kirendeltség 1376 Budapest 62. Pf. 248

Gyõr-Moson-Sopron Megyei MVH Kirendeltség 9020 Gyõr Pfü. Pf. 70

Hajdú-Bihar Megyei MVH Kirendeltség 4001 Debrecen 1. Pf. 551

Heves Megyei MVH Kirendeltség 3301 Eger 1. Pf. 169

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MVH Kirendeltség 5002 Szolnok 2. Pf. 111

Komárom-Esztergom Megyei MVH Kirendeltség 2801 Tatabánya 1. Pf. 1394

Nógrád Megyei MVH Kirendeltség 3101 Salgótarján 1. Pf. 123

Somogy Megyei MVH Kirendeltség 7401 Kaposvár 1. Pf. 206

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MVH Kirendeltség 4401 Nyíregyháza 1. Pf. 422

Tolna Megyei MVH Kirendeltség 7101 Szekszárd 1. Pf. 251

Vas Megyei MVH Kirendeltség 9701 Szombathely 2. Pf. 245

Veszprém Megyei MVH Kirendeltség 8202 Veszprém 2. Pf. 791

Zala Megyei MVH Kirendeltség 8901 Zalaegerszeg 1. Pf. 142
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Gépjármûadatok I.

Kötelezõ felszereltséggel

Gyártmány Típus
Kivitel

(ha van eltérés)
Szállítható fõ kW

Ár
(nettó E Ft)

Áfa
%

Vámtarifaszám
Teljesíti a rendelet

feltételeit (a képviselet
vezetõjének aláírásával)

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Keltezés:

1.

2.

3.

4.

…………………………………………………………
cégszerû aláírás
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Gépjármûadatok II.

Vállalható feltétel

Gyártmány Típus
Kivitel

(ha van eltérés)

*Enyhén moz-
gáskorlátozottak
számára lehajt-

ható lépcsõ

Ár
(nettó E Ft)

Áfa
%

*Kapcsolható
összkerékhajtás

Ár
(nettó E Ft)

Áfa
%

Sötétített
oldalüvegek

Ár
(nettó E Ft)

Áfa
%

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Keltezés:

* Van = + Nincs = –

…………………………………………………………
cégszerû aláírás
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Országos forgalmazói adatok (márkaképviseletek)

Márkakereskedõ Település Cím Telefon Kapcsolattartó Típus*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Keltezés:

* A „Típus” megjelölésnél elég a gépjármûadatok megfelelõ sorának sorszámát beírni.

…………………………………………………………
cégszerû aláírás
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Országos forgalmazói adatok (márkaképviseletek)

Márkakereskedõ Település Cím Telefon Kapcsolattartó Típus*

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Keltezés:

* A „Típus” megjelölésnél elég a gépjármûadatok megfelelõ sorának sorszámát beírni.

…………………………………………………………
cégszerû aláírás
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
támogatási kérelemhez

a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások jogcímhez

Általános tudnivalók

1. A kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót és a vonatkozó MVH közleményt!

2. A támogatási kérelem formanyomtatványa a www.mvh.gov.hu weboldalról tölthetõ le. Az MVH honlapjáról a le-
töltés után a nyomtatványokat nyomtassa ki és írógéppel vagy tollal, olvashatóan, nyomtatott nagybetûkkel töltse ki.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A Támogatási kérelem formanyomtatványai számítógéppel is kitölthetõk (kitölt-
hetõ PDF), de a kitöltött nyomtatvány általános PDF olvasó programmal (pl. Acrobat Reader stb.) el nem menthetõ, csak
nyomtatható! Továbbszerkeszthetõ módon való mentésre csak a PDF szerkesztõ programok adnak lehetõséget. (Tipp: ha
az ûrlap kinyomtatására PDF nyomtató alkalmazást is használ, akkor a dokumentum a beírt adatokkal együtt tovább
nem szerkeszthetõ PDF-ként vagy a Pillanatkép eszköz (Snapshot Tool) alkalmazásával képként elmenthetõ.)

3. Benyújtás elõtt a támogatási kérelem kitöltött fõlapját és betétlapjait írja alá, mert aláírások nélkül a kérelem ér-
vénytelen! A támogatási kérelem csak eredeti – szervezet esetében cégszerû – aláírással fogadható el.

Aláírás hiányában a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

4. A támogatási kérelem összeállításához az alábbi formanyomtatványokat töltse ki:
– D1400-01 Támogatási kérelem – Fõlap
– D1401-01 Támogatási kérelem – Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap

5. A támogatási kérelem benyújtható a 2008. március 1. és május 1. közötti idõszakban. A kérelmet legkorábban 2008.
március 1-jén, legkésõbb 2008. május 1-jén adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátuma!

A benyújtási idõszakon kívüli benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

6. A támogatási kérelmet az ügyfél Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakóhely vagy székhely szerint illeté-
kes regionális MVH kirendeltséghez kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon.
A regionális kirendeltségek levelezési címeit az MVH közlemény mellékletében találja. Javasoljuk, hogy a küldeményt
tértivevénnyel adja fel.

A nem postai úton vagy nem formanyomtatványon történõ benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül.

7. A támogatási kérelemhez csatolni kell a vonatkozó jogszabályokban, illetve az MVH közleményben elõírt mellék-
leteket (igazolások, okiratok).

8. A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket – lehetõség szerint – szkennelésre alkalmas formában kell
benyújtani, hogy lehetõvé tegye a különálló lapokként történõ kezelést, ezért mellõzzék a lapok összefûzését,
összekapcsolását.

9. Javasoljuk, hogy a kitöltött támogatási kérelemcsomagról készítsen másolatot és õrizze meg a támogatási idõszak
alatt (a támogatási döntéstõl számított legalább 5 évig)!

Ha a támogatási kérelem kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon
bizalommal a területileg illetékes regionális MVH kirendeltséghez.

FONTOS! Mielõtt a támogatási kérelmet benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó rovatot
kitöltött és minden szükséges mellékletet csatolt!

10. A támogatási kérelemhez az alábbi nyilatkozatokra, dokumentumokra lehet szüksége:
– települési önkormányzat vagy települési önkormányzatok társulása ügyfél esetén a képviselõ-testületi ülésérõl

vagy társulási ülésrõl szóló jegyzõkönyvnek a szolgáltatásfejlesztés szükségességérõl szóló határozatot tartalmazó ré-
szének hiteles másolata (amennyiben releváns);*

– feladatátadás esetén az érintett önkormányzat(ok) képviselõ-testületi ülésérõl vagy társulási ülésérõl készült jegy-
zõkönyvnek a feladatátadásról szóló határozatot tartalmazó részének hiteles másolata (amennyiben releváns);*

* Az okiratról készült hiteles másolat kiállítására az okiratot kiállító szervezet vagy közjegyzõ jogosult.
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– nonprofit szervezet ügyfél esetén a szervezet bírósági bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat vagy an-
nak közjegyzõ által hitelesített másolata (cégkivonat, bírósági bejegyzésrõl szóló igazolás, amennyiben releváns);*

– a támogatási rendelet 5. § (3) és (4) bekezdésében szereplõ szakmai program;
– tanyás térséget érintõ ellátás esetén a térképvázlat az ellátandó területrõl (önkormányzat, önkormányzatok által ki-

állított eredeti térképvázlat, melyen jól beazonosítható az adott településhez tartozó külterületi rész). A térképvázlathoz
csatolni kell az illetékes jegyzõ nyilatkozatát az ellátottak számáról az adott tanyás térségben a szakmai program, vagy
az ellátási szerzõdés alapján (amennyiben releváns);

– feladatátadás esetén ellátási szerzõdés vagy nyilatkozat, az ellátandó, átadott/átvett feladat ellátásáról vagy ezek
hiteles másolata, ha már létezik ilyen;*

– partnerszervezetekkel kötött megállapodás vagy ennek hiteles másolata, ha a fejlesztés több település vagy civil
szervezet partnerségében, támogatásával valósul meg;*

– fenntartói nyilatkozat az ellátásnak szociális szolgáltatásfejlesztési koncepcióhoz, vagy helyi, kistérségi vagy re-
gionális fejlesztési tervhez való illeszkedésérõl;

– tanyás térséget érintõ ellátás esetén az illetékes jegyzõi nyilatkozat arról, hogy a fejlesztés helye szerinti telepü-
lés/települések tanyás területein/külterületein mennyi az állandó lakosok száma;

– a szolgáltatásban részt vevõ szervezet, személy számára kiállított szakmai kitüntetésrõl, elismerésrõl vagy díjról
kiállított oklevél egyszerû másolata, melyet a szervezet vagy személy a szociális ellátásokkal kapcsolatban, vagy vi-
dékfejlesztéssel kapcsolatban kapott.

D1400-01 Támogatási kérelem – Fõlap

1. Fõlap iratkódja
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

2. Azonosítási információ
Ügyfél-regisztrációs szám: Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplõ

10 jegyû azonosító számot!
Amennyiben nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, ezt a rovatot hagyja üresen, és csatoljon a kérelméhez

egy kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatványt (G001 Regisztrációs lap). A G001 formanyomtatvány letölthetõ a
www.mvh.gov.hu weboldalról is.

FONTOS! Ha a támogatást igénylõ még nem regisztrált ügyfél, és támogatási kérelméhez nem csatolja a kitöltött
Regisztrációs lapot (G001), kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

3. Ügyfél adatai
Elõtag: Az adott jogcím esetében nem lehetséges természetes személy ügyfél, így ezt a mezõt hagyja üresen!
Név: Ebbe a mezõbe írja be a vállalkozás (cég) vagy a települési önkormányzat, illetve települési önkormányza-

tok társulásának nevét, amelyet az ügyfél-regisztrációhoz megadott.
Cégforma: Ha az ügyfél szervezet, akkor feltétlenül adja meg a cégformát is (rt., kft., bt. stb.)!

4. Kapcsolattartási információ
Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetõségét a telefonszám, faxszám és e-mail cím fel-

tüntetésével.
Ezt az adatblokkot minden esetben töltse ki!
Célszerû olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyféllel fel tudja venni a kapcsolatot az MVH megkeresése

esetén. Ez az információ segít ügyintézõinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb kezelésében. Az ügyféllel történõ le-
velezést az MVH az Ügyfél-nyilvántartásban megadott levelezési címen bonyolítja. Ha a levelezést más címre kéri, ak-
kor a levelezési címet kizárólag az Ügyfél-nyilvántartásban módosíthatja az MVH honlapjáról (www.mvh.gov.hu) le-
tölthetõ G002 Regisztrációs módosító lap segítségével.

* Az okiratról készült hiteles másolat kiállítására az okiratot kiállító szervezet vagy közjegyzõ jogosult.
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5. Fejlesztéshez kapcsolódó adatok:
A fejlesztés már mûködõ falu- és tanyagondnoki szolgáltatás keretében valósul meg: Amennyiben a fejlesztés

már mûködõ falu- és tanyagondnoki szolgáltatás keretében valósul meg, akkor a jelölõnégyzetbe tett jelzés segítségével
nyilatkozzon errõl.

A fejlesztés új falu- és tanyagondnoki szolgáltatás létrehozására irányul: Amennyiben a fejlesztés új falu- és ta-
nyagondnoki szolgáltatás létrehozására irányul, akkor a jelölõnégyzetbe tett jelzés segítségével nyilatkozzon errõl.

A fejlesztés feladatátadással valósul meg: Amennyiben az érintett fejlesztés feladatátadással valósul meg, akkor a
megfelelõ jelölõnégyzetbe tegyen X-et.

Átadó neve: Feladatátadással megvalósuló fejlesztés esetén adja meg a szolgáltatásellátását átadó települési önkor-
mányzat vagy önkormányzati társulás nevét.

Átvevõ neve: Feladatátadással megvalósuló fejlesztés esetén adja meg a szolgáltatásellátását átvevõ szervezet nevét.

6. Egyéb információ:
Igényelt, a teljes kérelemre vonatkozó támogatás összege: Ebben az adatblokkban adja meg a teljes elszámolható

nettó kiadás után igényelt támogatási összeget forintban. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a támogatás mértéke a gép-
jármû-beszerzés összes elszámolható nettó kiadásának 100%-a, és az ügyfél által igényelhetõ támogatás összege támo-
gatási idõszakonként legfeljebb 40 000 eurónak megfelelõ – a 2008. január 1-jén az Európai Központi Bank hivatalos
(referencia) átváltási árfolyamával (253,73 Ft/€) számítva 10 149 200 forint – forintösszeg lehet. Elszámolható kiadás
kizárólag az elsõ üzembe helyezésû gépjármû nettó beszerzési ára, ami magában foglalja a kötelezõ regisztrációs adót, a
támogatási rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott kötelezõen beépítendõ eszközök, valamint – amennyiben rele-
váns – az igény szerint beépítendõ kiegészítõ eszközök árát is. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a fejlesztés elszámol-
ható kiadásai nem haladhatják meg a gépkatalógus részét képezõ gépjármû-katalógusban szereplõ referenciaárat.

Foglalkoztatok hátrányos helyzetû és/vagy megváltozott munkavégzõ képességû munkavállalót: A jelölõnégy-
zetbe tett X jellel jelölje meg, ha foglalkoztat hátrányos helyzetû és/vagy megváltozott munkavégzõ képességû munka-
vállalót.

7. Gépjármûadatok:

Gépjármû-azonosító: Meg kell adni az Irányító Hatóság által hivatalos közlemény formájában kiadott, a támogatási
kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos gépkatalógus részét képezõ gépjármû-katalógusban sze-
replõ beszerzendõ gépjármû 8 jegyû azonosítóját (4+4 karakter).

A gépkatalógus részét képezõ gépjármû-katalógus úgy lett kialakítva, hogy minden típus esetén, külön gépazonosító-
val szerepel benne:

– az adott típus alapára, amely tartalmazza a 9/2008. FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kötelezõen beépíten-
dõ eszközök árát („A” felszereltségi szint),

– az adott típus alapárán felül az egyes igény szerint beépíthetõ eszközök árával növelt alapárat („B” és „C” felsze-
reltségi szint),

– az adott típus alapárán felül az összes igény szerint beépíthetõ eszközök árával növelt alapárat („D” felszereltségi
szint).

Abban az esetben, ha valamelyik típus alapváltozata tartalmazza az egyik vagy másik igény szerint beépíthetõ eszközt
is, akkor az alapváltozat helyett csak az adott, igény szerint beépíthetõ eszközt tartalmazó felszereltségi szint került fel-
tüntetésre a katalógusban.

Fontos, hogy a beszerezni kívánt gépjármû azonosítása az ebben az adatblokkban megadott gépazonosító alapján tör-
ténik, ezért gyõzõdjön meg arról, hogy az itt megadott azonosító a ténylegesen beszerezni kívánt beépítendõ eszközöket
is tartalmazó gépjármû azonosítója.

Amennyiben a támogatási kérelemben csak a kötelezõen beépítendõ eszközöket tartalmazó gépjármû azonosítóját
adta meg, akkor a késõbbiekben az igény szerint beépíthetõ eszközök árának elszámolására nem lesz lehetõsége!

Gépjármû megnevezése: Meg kell adni az Irányító Hatóság által hivatalos közlemény formájában kiadott, a támoga-
tási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos gépkatalógus részét képezõ gépjármû-katalógusban
szereplõ beszerzendõ gépjármûgyártmány és -típus megnevezését.

Gépjármû tervezett beszerzési ára: A gépjármû tervezett nettó beszerzési árát kell forintban megadni. A beszerzési
ár meghatározásakor vegye figyelembe a 9/2007. FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kötelezõen beépítendõ esz-
közök, és amennyiben releváns, az igény szerint beépíthetõ eszközök árát is.

Példa: Gondosvár település önkormányzata le kívánja cserélni a falugondnoki szolgálat ellátásához használt kis-

buszt. Az újonnan megvásárolni kívánt 9 személyes kisbuszt a legközelebbi márkakereskedõtõl kívánják beszerezni.

A kisbuszt a kötelezõen beépítendõ eszközökön kívül sötétített oldalüvegekkel kívánják megvásárolni. A márkakereske-

2074 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/15. szám



dõtõl kapott árajánlat nem tartalmazta az összes kötelezõen beépítendõ eszköz árát ezért azokra, illetve az üvegek sötétí-

tésére egy másik kereskedõtõl kértek árajánlatot.

A beszerzési ár megállapítása:

– A márkakereskedõtõl kapott árajánlatban szereplõ nettó vételár (A): 8 500 000 Ft.

– A hiányzó kötelezõen beépítendõ eszközök beépítésére kapott árajánlat szerinti nettó ár (B): 350 000 Ft.

– Az oldalüvegek sötétítésére kapott árajánlat szerinti nettó ár (C): 150 000 Ft.

– A kisbusz beszerzési ára (A+B+C): 9 000 000 Ft.

A példában szereplõ beszerezni kívánt kisbusz gépjármû-azonosítójának a gépkatalógus részét képezõ gépjármû-ka-

talógusban az adott kisbusz C felszereltségi szintjéhez tartozó 8 jegyû azonosító számot kell megadni.

Gépjármû tárolásának helye: Adja meg a beszerzendõ gépjármû tárolásának pontos helyét (irányítószám, település,
utca, házszám vagy helyrajzi szám).

Tervezett gépkocsifutás havi szinten: Adja meg a beszerzendõ gépjármûvel kapcsolatban annak tervezett gépkocsi-
futás adatát km-ben, a csatolt szakmai program alapján, figyelembe véve a támogatási kérelemben megjelenített szolgál-
tatással érintett települések közötti távolságot, a szolgáltatással érintett ellátottak számát stb.

8. Önkormányzati társulás ügyfélhez kapcsolódó adatok:
Ezt az adatblokkot kizárólag akkor töltse ki, ha a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél önkormányzati társulás!

A táblázatban jelölje meg az összes települést, amely tagja a társulásnak, függetlenül attól, hogy a jogcímmel érintett
szolgáltatásban mely települések vesznek részt.

FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezõt!

9. Csatolt dokumentumok
A Csatolt dokumentumok adatblokkban a támogatási kérelmének összeállítását követõen a felsorolásban az egyes csa-

tolt mellékletek megnevezése mellé írja be, hogy hány darabot csatolt az adott dokumentumból. Amennyiben nem ren-
delkezik ügyfél-regisztrációs számmal és a támogatási kérelemhez csatolta a G001 Regisztrációs lap másolatát, azt az
„Egyéb” sorba írja be.

10. Nyilatkozatok
Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az adatblokkban szereplõ nyilatkozatokat, mert azok a teljes támogatási idõ-

szakban (5 év) betartandó kötelezettségeket tartalmaznak! A támogatási kérelmet csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha
ezekkel egyetért.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek való megfelelésérõl – az 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet alapján – tett
nyilatkozatot illetõen tartsa szem elõtt, hogy amennyiben a munkáltatónál mûködik szakszervezet vagy üzemi tanács,
akkor részükre a nyilatkozat egy példányát a nyilatkozattételtõl számított 8 napon belül át kell adnia.

FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezõt!

11. Kitöltési dátum és aláírás
Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá!
FONTOS! Szervezet esetében cégszerû aláírás szükséges!
Cégszerû aláírás:
Gazdasági társaság ügyfél esetén a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet nevében,

az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazása alapján teljesített alá-
írása. Ebben az esetben a támogatási kérelemmel kapcsolatos meghatalmazást is csatolni kell a kérelemhez! A cégszerû
aláírás elengedhetetlen része a képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betûvel kiírt)
teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzõlenyomata. Bírósági bejegyzéssel létrejövõ egyéb nonprofit
szervezet ügyfél esetén a szervezet hivatalos képviseletére a bírósági bejegyzésben szereplõ képviselõ jogosult, ez a
személy írja alá a támogatási kérelmet a fent részletezett módon (szervezet megnevezése, aláíró teljes neve nyomtatott
betûkkel, bélyegzõ, ha van) vagy a fenti meghatalmazás alapján annak meghatalmazottja.

Önkormányzatok vagy önkormányzati társulás ügyfél esetében a támogatási kérelmet, a támogatási kérelem ré-
szét képezõ, a szolgáltatásfejlesztés szükségességérõl szóló határozatban felelõsként vagy meghatalmazottként szereplõ,
a támogatási kérelmet aláírni jogosult képviselõ írja alá a fent részletezett módon (pl. polgármester, jegyzõ, esetleg ket-
ten együtt, vagy a társulás elnöke).

Amennyiben aláírás nélkül küldi el, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!
Postára adás elõtt feltétlenül ellenõrizze, hogy valamennyi kötelezõ mellékletet csatolta-e.
FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezõt!
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D1401-01 Támogatási kérelem – Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlap

Támogatási kérelméhez egyetlen kitöltött, Kistérségi közlekedési szolgáltatás betétlapot csatoljon.

1. Betétlap iratkódja
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

2. Azonosítási információ
A jogcímkód mezõbe a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közleke-

dési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások igénybevételéhez benyújtott támogatási kérelem esetében
írja be a jogcím azonosítására szolgáló 6.356.03.01 számsort.

Az ügyfél-regisztrációs szám mezõbe írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplõ 10 jegyû
azonosító számot!

FONTOS! A támogatási kérelmet csak ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezõ ügyfél nyújthat be. Regisztráció a
kitöltött ügyfél-regisztrációs formanyomtatvány (G001) az MVH székhelye/lakóhelye szerint illetékes regionális kiren-
deltségeihez történõ eljuttatásával igényelhetõ. A formanyomtatvány letölthetõ a www.mvh.gov.hu weboldalról.

3. A fejlesztés által érintett szolgáltatások felsorolása és gyakorisága
Ebben az adatblokkban a fejlesztés által érintett szolgáltatás(ok)ra vonatkozó adatokat kell megadni, a támogatási ké-

relem kötelezõ mellékleteként benyújtott szakmai program alapján. Azokra a szolgáltatásokra vonatkozó adatokat kell
feltüntetni, amelyek keretében a beszerzendõ gépjármûvet, a támogatási kérelmet benyújtó ügyfél, vagy a szolgáltatást
ellátó nonprofit szervezet – ellátási szerzõdés alapján – használni kívánja. Jelölje a megfelelõ választ, és amennyiben re-
leváns adja meg a szolgáltatásra vonatkozó specifikus adatokat (pl. ellátottak száma, szolgáltatás rendszeressége stb.) is!
A specifikus adatok megadásával egyben arról is nyilatkozik, hogy az adott szolgáltatás érinti a fejlesztést.

FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezõt!

4. A szolgáltatáshoz kapcsolódó területi adatok:
Ebben az adatblokkban a támogatási kérelemben megjelenített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó területi adatokat kell

megadni a támogatási kérelemhez csatolt szakmai program alapján. Azokra a településekre vonatkozóan kell a megfe-
lelõ adatokat megadni, amelyek területén a támogatásban szereplõ szolgáltatásokat végzik, vagy végezni fogják.

A Település neve oszlopba adja meg a szolgáltatással érintett település nevét.
A Szolgáltatás helye oszlop megfelelõ oszlopába jelölve azt, hogy az adott település bel- vagy külterületére vonatko-

zik-e a szolgáltatás.
A Település demográfiai mutatói, szociális jellemzõi oszlop megfelelõ oszlopába jelölje, hogy az adott területen a

60 év feletti lakosság aránya: 25%-nál több-e, hogy a születések száma 5-nél kevesebb-e évente, a halálozások száma
10 fõnél több-e évente és hogy a munkanélküliségi ráta nagyobb-e 7%-nál. Amennyiben az adott kérdéseknél a válasz
nemleges, akkor nem kell jelölni.

Az Összes szolgáltatás tekintetében ellátandó lakosság aránya (%) oszlopban százalékban kell megadni a szolgál-
tatás által érintett lakosságnak a teljes lakossághoz viszonyított arányát.

A Tanyás térség esetén az állandó lakosok száma (fõ) oszlopban az adott fejlesztés helye szerinti településre nézve
a tanyás térség állandó lakosainak számát kell megadni amennyiben a támogatási kérelemben megjelenített szolgáltatás
egy település tanyás térségében mûködik, vagy fog mûködni.

5. A településen, ellátandó területen mûködõ intézmények, szolgáltatások felmérése
Ebben az adatblokkban a szolgáltatással ellátandó területen mûködõ intézményekre, szolgáltatásokra vonatkozó ada-

tokat kell településenként megadni. Jelölje azokat a szolgáltatásokat, intézményeket, amelyek az adott szolgáltatással
érintett településen mûködnek, megtaláhatóak.

Ha egy lapon nem elegendõ az adatblokkok száma a fejlesztéssel érintett összes településre vonatkozó adat megadásá-
hoz, akkor adatszolgáltatásának teljessé tétele céljából csatoljon újabb ugyanilyen lapot, és azon folytassa a betétlap ki-
töltését.

FONTOS! Feltétlenül töltse ki az oldal alján az ügyfél-regisztrációs szám mezõt!
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4. sz. melléklet

MVH Regionális illetékességû megyei kirendeltségek

Borsod-Abaúj-Zemplén
3500 Miskolc, Mindszent tér 1.
3501 Miskolc, Pf. 646, (46) 814-900, (46) 814-901

Csongrád
6723 Szeged, Római krt. 21.
6701 Szeged, Pf. 26 és 504, (62) 814-900, (62) 814-901

Pest
1093 Budapest, Lónyay utca 38.
1391 Budapest, Pf. 248, (1) 814-8900, (1) 814-8962, (1) 814-8901

Somogy
7400 Kaposvár, Petõfi tér 1–3.
7400 Kaposvár, Petõfi tér 1–3., (82) 814-900, (82) 814-920, (82) 814-901, (82) 814-921

Szabolcs-Szatmár-Bereg
4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9.
4401 Nyíregyháza, Pf. 422, (42) 814-900, (42) 814-906, (42) 814-901

Veszprém
8200 Veszprém, Levendula u. 1.
8202 Veszprém, Pf. 791, (88) 814-900, (88) 814-920, (88) 814-901, (88) 814-921

Zala
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1.
8901 Zalaegerszeg, Pf. 142, (92) 814-900, (92) 814-901
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„B” kategóriás jogosítvánnyal vezethetõ gépjármûvek

Gépazonosító Gyártmány Típus Kivitel
Felszereltségi

szint
Szállítható fõ

Teljesítmény
(kW)

Nettó ár
(Ft)

Áfa % Vámtarifaszám

7111 0001 Citroen Jumpy Combi Comfort L2 A 9 88 7 436 000 20 8703321900

7111 0002 Citroen Jumpy Combi Comfort L2 B 9 88 7 688 000 20 8703321900

7111 0003 Citroen Jumpy Combi Comfort L2 C 9 88 7 488 000 20 8703321900

7111 0004 Citroen Jumpy Combi Comfort L2 D 9 88 7 740 000 20 8703321900

7111 0005 Citroen Jumper Combi 30 L1H1 A 9 74 7 610 000 20 8703321900

7111 0006 Citroen Jumper Combi 30 L1H1 B 9 74 7 862 000 20 8703321900

7111 0007 Citroen Jumper Combi 30 L1H1 C 9 74 7 662 000 20 8703321900

7111 0008 Citroen Jumper Combi 30 L1H1 D 9 74 7 914 000 20 8703321900

7111 0009 Citroen Jumper Combi 30 L1H1 A 9 88 7 872 000 20 8703321900

7111 0010 Citroen Jumper Combi 30 L1H1 B 9 88 8 124 000 20 8703321900

7111 0011 Citroen Jumper Combi 30 L1H1 C 9 88 7 924 000 20 8703321900

7111 0012 Citroen Jumper Combi 30 L1H1 D 9 88 8 176 000 20 8703321900

7111 0013 Citroen Jumper Combi Comfort L1H1 A 9 88 8 220 000 20 8703321900

7111 0014 Citroen Jumper Combi Comfort L1H1 B 9 88 8 472 000 20 8703321900

7111 0015 Citroen Jumper Combi Comfort L1H1 C 9 88 8 272 000 20 8703321900

7111 0016 Citroen Jumper Combi Comfort L1H1 D 9 88 8 524 000 20 8703321900

7111 0017 Citroen Jumper Combi Comfort L2H2 A 9 88 8 315 000 20 8703321900

7111 0018 Citroen Jumper Combi Comfort L2H2 B 9 88 8 567 000 20 8703321900

7111 0019 Citroen Jumper Combi Comfort L2H2 C 9 88 8 367 000 20 8703321900

7111 0020 Citroen Jumper Combi Comfort L2H2 D 9 88 8 619 000 20 8703321900

7111 0021 Citroen Jumper Combi 33 L2H2 A 9 74 5 868 000 20 8703

7111 0022 Citroen Jumper Combi 33 L2H2 B 9 74 6 088 000 20 8703

7111 0023 Citroen Jumper Combi 33 L2H2 C 9 74 5 905 000 20 8703

7111 0024 Citroen Jumper Combi 33 L2H2 D 9 74 6 125 000 20 8703

7111 0025 Fiat Scudo 2.0 Mjet L2H2 Combinato A 9 88 4 375 000 20 8703321900

7111 0026 Fiat Scudo 2.0 Mjet L2H2 Combinato B 9 88 4 627 000 20 8703321900

7111 0027 Fiat Scudo 2.0 Mjet L2H2 Combinato C 9 88 4 521 000 20 8703321900

7111 0028 Fiat Scudo 2.0 Mjet L2H2 Combinato D 9 88 4 773 000 20 8703321900

7111 0029 Fiat Ducato 3.0t 2.2 Mjet CH1 A 9 74 5 570 000 20 8703321900

7111 0030 Fiat Ducato 3.0t 2.2 Mjet CH1 B 9 74 5 822 000 20 8703321900

7111 0031 Fiat Ducato 3.0t 2.2 Mjet CH1 C 9 74 5 716 000 20 8703321900

7111 0032 Fiat Ducato 3.0t 2.2 Mjet CH1 D 9 74 5 968 000 20 8703321900

7111 0033 Ford Transit kombi MWB elsõkerék hajtás B 9 80 5 936 500 20 87031104

7111 0034 Ford Transit kombi MWB elsõkerék hajtás D 9 80 5 986 500 20 87031104

7111 0035 Ford Transit kombi LWB elsõkerék hajtás B 9 80 6 593 300 20 87031104
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Gépazonosító Gyártmány Típus Kivitel
Felszereltségi

szint
Szállítható fõ

Teljesítmény
(kW)

Nettó ár
(Ft)

Áfa % Vámtarifaszám

7111 0036 Ford Transit kombi LWB elsõkerék hajtás D 9 80 6 643 300 20 87031104

7111 0037 Ford Transit kombi MWB hátsókerék hajtás B 9 84 6 559 750 20 87031104

7111 0038 Ford Transit kombi MWB hátsókerék hajtás D 9 84 6 609 750 20 87031104

7111 0039 Ford Transit kombi LWB hátsókerék hajtás B 9 84 7 113 350 20 87031104

7111 0040 Ford Transit kombi LWB hátsókerék hajtás D 9 84 7 163 350 20 87031104

7111 0041 Iveco Daily 35S 12V B 9 85 9 083 333 20 8704213101

7111 0042 Iveco Daily 35S 12V D 9 85 9 229 333 20 8704213101

7111 0043 Peugeot Boxer Combi 300L1H1 A 9 74 7 834 000 20 8703

7111 0044 Peugeot Boxer Combi 300L1H1 B 9 74 8 086 000 20 8703

7111 0045 Peugeot Boxer Combi 300L1H1 C 9 74 7 980 000 20 8703

7111 0046 Peugeot Boxer Combi 300L1H1 D 9 74 8 232 000 20 8703

7111 0047 Peugeot Boxer Combi 330L1H1 A 9 89 8 234 000 20 8703

7111 0048 Peugeot Boxer Combi 330L1H1 B 9 89 8 486 000 20 8703

7111 0049 Peugeot Boxer Combi 330L1H1 C 9 89 8 380 000 20 8703

7111 0050 Peugeot Boxer Combi 330L1H1 D 9 89 8 632 000 20 8703

7111 0051 Peugeot Boxer Combi 330L2H2 A 9 89 8 484 000 20 8703

7111 0052 Peugeot Boxer Combi 330L2H2 B 9 89 8 736 000 20 8703

7111 0053 Peugeot Boxer Combi 330L2H2 C 9 89 8 630 000 20 8703

7111 0054 Peugeot Boxer Combi 330L2H2 D 9 89 8 882 000 20 8703

7111 0055 Peugeot Boxer Combi Pr. 300L1H1 A 9 74 8 236 000 20 8703

7111 0056 Peugeot Boxer Combi Pr. 300L1H1 B 9 74 8 488 000 20 8703

7111 0057 Peugeot Boxer Combi Pr. 300L1H1 C 9 74 8 382 000 20 8703

7111 0058 Peugeot Boxer Combi Pr. 300L1H1 D 9 74 8 634 000 20 8703

7111 0059 Peugeot Boxer Combi Pr. 300L2H2 A 9 89 8 886 000 20 8703

7111 0060 Peugeot Boxer Combi Pr. 300L2H2 B 9 89 9 138 000 20 8703

7111 0061 Peugeot Boxer Combi Pr. 300L2H2 C 9 89 9 032 000 20 8703

7111 0062 Peugeot Boxer Combi Pr. 300L2H2 D 9 89 9 284 000 20 8703

7111 0063 Renault Trafic Passenger
Authentique

hosszú 2,0 dCi 115LE 2,9t A 9 84 7 112 000 20 8703321900

7111 0064 Renault Trafic Passenger
Authentique

hosszú 2,0 dCi 115LE 2,9t B 9 84 7 187 000 20 8703321900

7111 0065 Renault Trafic Passenger
Authentique

hosszú 2,0 dCi 115LE 2,9t C 9 84 7 221 000 20 8703321900

7111 0066 Renault Trafic Passenger
Authentique

hosszú 2,0 dCi 115LE 2,9t D 9 84 7 296 000 20 8703321900

7111 0067 Renault Master minibusz 2,5 dCi 100LE 3,1t A 9 74 8 444 000 20 8703321904

7111 0068 Renault Master minibusz 2,5 dCi 100LE 3,1t B 9 74 8 519 000 20 8703321904

7111 0069 Renault Master minibusz 2,5 dCi 100LE 3,1t C 9 74 8 553 000 20 8703321904
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Gépazonosító Gyártmány Típus Kivitel
Felszereltségi

szint
Szállítható fõ

Teljesítmény
(kW)

Nettó ár
(Ft)

Áfa % Vámtarifaszám

7111 0070 Renault Master minibusz 2,5 dCi 100LE 3,1t D 9 74 8 628 000 20 8703321904

7111 0071 Renault Master minibusz 2,5 dCi 120LE 3,1t A 9 88 8 610 000 20 8703321904

7111 0072 Renault Master minibusz 2,5 dCi 120LE 3,1t B 9 88 8 685 000 20 8703321904

7111 0073 Renault Master minibusz 2,5 dCi 120LE 3,1t C 9 88 8 719 000 20 8703321904

7111 0074 Renault Master minibusz 2,5 dCi 120LE 3,1t D 9 88 8 794 000 20 8703321904

7111 0075 Volkswagen Transporter
Kombi 1.9 TDI

Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(8 állandó ülés)

A 9 75 8 347 000 20 8703321902

7111 0076 Volkswagen Transporter
Kombi 1.9 TDI

Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(8 állandó ülés)

B 9 75 8 392 000 20 8703321902

7111 0077 Volkswagen Transporter
Kombi 1.9 TDI

Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(8 állandó ülés)

C 9 75 8 493 000 20 8703321902

7111 0078 Volkswagen Transporter
Kombi 1.9 TDI

Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(8 állandó ülés)

D 9 75 8 538 000 20 8703321902

7111 0079 Volkswagen Crafter 30
Kombi 2.5 TDI

Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(8 állandó ülés)

A 9 80 8 235 000 20 8703321904

7111 0080 Volkswagen Crafter 30
Kombi 2.5 TDI

Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(8 állandó ülés)

B 9 80 8 280 000 20 8703321904

7111 0081 Volkswagen Crafter 30
Kombi 2.5 TDI

Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(8 állandó ülés)

C 9 80 8 308 000 20 8703321904

7111 0082 Volkswagen Crafter 30
Kombi 2.5 TDI

Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(8 állandó ülés)

D 9 80 8 353 000 20 8703321904

Felszereltségi szint neve: Felszerelségi szint leírása:

A A típus gyári felszereltségén felül tartalmazza a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kötelezõen beépítendõ eszközöket.

B Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcsõ.

C Az A felszereltségi szint plusz sötétített oldalüveg.

D Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcsõ és sötétített oldalüveg.
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„D” kategóriás jogosítvánnyal vezethetõ gépjármûvek

Gépazonosító Gyártmány Típus Kivitel
Felszereltségi

szint
Szállítható fõ

Teljesítmény
(kW)

Nettó ár
(Ft)

Áfa % Vámtarifaszám

7112 0001 Irisbus Daily 12 busz rendelet szerint A 12 85 9 514 000 20 8702

7112 0002 Irisbus Daily 12 busz rendelet szerint B 12 85 9 714 000 20 8702

7112 0003 Irisbus Daily 12 busz rendelet szerint C 12 85 9 534 000 20 8702

7112 0004 Irisbus Daily 12 busz rendelet szerint D 12 85 9 734 000 20 8702

7112 0005 Irisbus Daily 16 busz rendelet szerint A 16 85 11 081 000 20 8702

7112 0006 Irisbus Daily 16 busz rendelet szerint B 16 85 11 281 000 20 8702

7112 0007 Irisbus Daily 16 busz rendelet szerint C 16 85 11 121 000 20 8702

7112 0008 Irisbus Daily 16 busz rendelet szerint D 16 85 11 321 000 20 8702

7112 0009 Irisbus Daily 20 busz rendelet szerint A 20 107 12 114 000 20 8702

7112 0010 Irisbus Daily 20 busz rendelet szerint B 20 107 12 314 000 20 8702

7112 0011 Irisbus Daily 20 busz rendelet szerint C 20 107 12 154 000 20 8702

7112 0012 Irisbus Daily 20 busz rendelet szerint D 20 107 12 354 000 20 8702

7112 0013 Irisbus Daily 22 busz rendelet szerint A 22 107 12 290 000 20 8702

7112 0014 Irisbus Daily 22 busz rendelet szerint B 22 107 12 490 000 20 8702

7112 0015 Irisbus Daily 22 busz rendelet szerint C 22 107 12 330 000 20 8702

7112 0016 Irisbus Daily 22 busz rendelet szerint D 22 107 12 530 000 20 8702

7112 0017 Iveco Daily 35 S 12 V H2 A 16 85 8 533 000 20 8704

7112 0018 Iveco Daily 35 S 12 V H2 B 16 85 8 785 000 20 8704

7112 0019 Iveco Daily 35 S 12 V H2 C 16 85 8 679 000 20 8704

7112 0020 Iveco Daily 35 S 12 V H2 D 16 85 8 931 000 20 8704

7112 0021 Iveco Daily 40 C 12 V H2 A 20 85 10 471 000 20 8704

7112 0022 Iveco Daily 40 C 12 V H2 B 20 85 10 723 000 20 8704

7112 0023 Iveco Daily 40 C 12 V H2 C 20 85 10 617 000 20 8704
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Gépazonosító Gyártmány Típus Kivitel
Felszereltségi

szint
Szállítható fõ

Teljesítmény
(kW)

Nettó ár
(Ft)

Áfa % Vámtarifaszám

7112 0024 Iveco Daily 40 C 12 V H2 D 20 85 10 869 000 20 8704

7112 0025 Iveco Daily 50 C 15 V B 19 107 11 951 000 20 8704213101

7112 0026 Iveco Daily 50 C 15 V D 19 107 12 097 000 20 8704213101

7112 0027 Iveco Daily 50 C 15 V H2 A 20 107 10 999 000 20 8704

7112 0028 Iveco Daily 50 C 15 V H2 B 20 107 11 251 000 20 8704

7112 0029 Iveco Daily 50 C 15 V H2 C 20 107 11 145 000 20 8704

7112 0030 Iveco Daily 50 C 15 V H2 D 20 107 11 397 000 20 8704

7112 0031 Renault Master 16 2,5 dCi 100LE 3,9t A 16 74 8 316 000 20 8702109100

7112 0032 Renault Master 16 2,5 dCi 100LE 3,9t B 16 74 8 391 000 20 8702109100

7112 0033 Renault Master 16 2,5 dCi 100LE 3,9t C 16 74 8 431 000 20 8702109100

7112 0034 Renault Master 16 2,5 dCi 100LE 3,9t D 16 74 8 506 000 20 8702109100

7112 0035 Renault Master 16 2,5 dCi 120LE 3,9t A 16 88 8 483 000 20 8702109100

7112 0036 Renault Master 16 2,5 dCi 120LE 3,9t B 16 88 8 558 000 20 8702109100

7112 0037 Renault Master 16 2,5 dCi 120LE 3,9t C 16 88 8 598 000 20 8702109100

7112 0038 Renault Master 16 2,5 dCi 120LE 3,9t D 16 88 8 673 000 20 8702109100

7112 0039 Volkswagen Crafter 35 busz 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(9 állandó ülés)

A 10 80 8 655 000 20 8702109100

7112 0040 Volkswagen Crafter 35 busz 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(9 állandó ülés)

B 10 80 8 700 000 20 8702109100

7112 0041 Volkswagen Crafter 35 busz 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(9 állandó ülés)

C 10 80 8 793 000 20 8702109100

7112 0042 Volkswagen Crafter 35 busz 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(9 állandó ülés)

D 10 80 8 838 000 20 8702109100

7112 0043 Volkswagen Crafter 35 busz 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(10 állandó ülés)

A 11 80 8 730 000 20 8702109100
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Gépazonosító Gyártmány Típus Kivitel
Felszereltségi

szint
Szállítható fõ

Teljesítmény
(kW)

Nettó ár
(Ft)

Áfa % Vámtarifaszám

7112 0044 Volkswagen Crafter 35 busz 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(10 állandó ülés)

B 11 80 8 775 000 20 8702109100

7112 0045 Volkswagen Crafter 35 busz 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(10 állandó ülés)

C 11 80 8 868 000 20 8702109100

7112 0046 Volkswagen Crafter 35 busz 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(10 állandó ülés)

D 11 80 8 913 000 20 8702109100

7112 0047 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(11 állandó ülés)

A 12 80 9 671 000 20 8702109100

7112 0048 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(11 állandó ülés)

B 12 80 9 716 000 20 8702109100

7112 0049 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(11 állandó ülés)

C 12 80 9 809 000 20 8702109100

7112 0050 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Közepes tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(11 állandó ülés)

D 12 80 9 854 000 20 8702109100

7112 0051 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(12 állandó ülés)

A 13 80 10 176 000 20 8702109100

7112 0052 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(12 állandó ülés)

B 13 80 10 221 000 20 8702109100

7112 0053 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(12 állandó ülés)

C 13 80 10 314 000 20 8702109100

7112 0054 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(12 állandó ülés)

D 13 80 10 359 000 20 8702109100

7112 0055 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(13 állandó ülés)

A 14 80 10 251 000 20 8702109100
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Gépazonosító Gyártmány Típus Kivitel
Felszereltségi

szint
Szállítható fõ

Teljesítmény
(kW)

Nettó ár
(Ft)

Áfa % Vámtarifaszám

7112 0056 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(13 állandó ülés)

B 14 80 10 296 000 20 8702109100

7112 0057 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(13 állandó ülés)

C 14 80 10 389 000 20 8702109100

7112 0058 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(13 állandó ülés)

D 14 80 10 434 000 20 8702109100

7112 0059 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(14 állandó ülés)

A 15 80 10 326 000 20 8702109100

7112 0060 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(14 állandó ülés)

B 15 80 10 371 000 20 8702109100

7112 0061 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(14 állandó ülés)

C 15 80 10 464 000 20 8702109100

7112 0062 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(14 állandó ülés)

D 15 80 10 509 000 20 8702109100

7112 0063 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(15 állandó ülés)

A 16 80 10 596 000 20 8702109100

7112 0064 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(15 állandó ülés)

B 16 80 10 641 000 20 8702109100

7112 0065 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(15 állandó ülés)

C 16 80 10 734 000 20 8702109100

7112 0066 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(15 állandó ülés)

D 16 80 10 779 000 20 8702109100

7112 0067 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(16 állandó ülés)

A 17 80 10 671 000 20 8702109100
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Gépazonosító Gyártmány Típus Kivitel
Felszereltségi

szint
Szállítható fõ

Teljesítmény
(kW)

Nettó ár
(Ft)

Áfa % Vámtarifaszám

7112 0068 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(16 állandó ülés)

B 17 80 10 716 000 20 8702109100

7112 0069 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(16 állandó ülés)

C 17 80 10 809 000 20 8702109100

7112 0070 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(16 állandó ülés)

D 17 80 10 854 000 20 8702109100

7112 0071 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(17 állandó ülés)

A 18 80 10 746 000 20 8702109100

7112 0072 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(17 állandó ülés)

B 18 80 10 791 000 20 8702109100

7112 0073 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(17 állandó ülés)

C 18 80 10 884 000 20 8702109100

7112 0074 Volkswagen Crafter 50 busz, 2.5 TDI Hosszú tengelytáv,
kerekesszék rögzítéssel

(17 állandó ülés)

D 18 80 10 929 000 20 8702109100

Felszereltségi szint neve: Felszereltségi szint leírása:

A A típus gyári felszereltségén felül tartalmazza a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kötelezõen beépítendõ eszközöket.

B Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcsõ.

C Az A felszereltségi szint plusz sötétített oldalüveg.

D Az A felszereltségi szint plusz enyhén mozgássérültek számára lehajtható lépcsõ és sötétített oldalüveg.
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

19/2008. (III. 4.) MVH

közleménye

a zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatásokhoz kapcsolódó MVH közlemények

hatályon kívül helyezésérõl

I. A zöldség-gyümölcs feldolgozóipari támogatásokhoz kapcsolódó közlemények hatályon kívül helyezése

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jelen közlemény II. pontjában meghatározott – a zöldség-gyümölcs fel-
dolgozóipari támogatásokhoz kapcsolódó – közleményei jelen közlemény hatályba lépésével egyidejûleg hatályukat
vesztik.

A közlemények szövege továbbra is elérhetõ a www.mvh.gov.hu weboldalon.
A hatályon kívül helyezett közlemények piros betûszínnel vannak kiemelve, valamint címük mellett feltüntetésre ke-

rült, hogy a közleményeket jelen közlemény hatályon kívül helyezte.

II. A hatályon kívül helyezett közlemények

– 132/2005. (XII. 9.) MVH közlemény a paradicsom-, õszibarack- és körtefeldolgozók jóváhagyási kérelmeirõl,
– 10/2007. (II. 8.) MVH közlemény a 2007/2008. gazdasági évre jóváhagyott paradicsomfeldolgozókról,
– 16/2007. (II. 21.) MVH közlemény a feldolgozóipari támogatások igénybevételérõl és a támogatási rendszerben

részt vevõ feldolgozók jelentési és nyilvántartási kötelezettségeirõl,
– 43/2007. (VI. 12.) MVH közlemény a 2007/2008. gazdasági évre jóváhagyott õszibarack-feldolgozókról,
– 47/2007. (VI. 29.) MVH közlemény a 2007/2008. gazdasági évre jóváhagyott körtefeldolgozókról.

III. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges
szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a
2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl;

– a Bizottság 2007. december 21-i 1580/2007/EK rendelete a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a
2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról;

– az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyújtott, az
Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008.
(II. 28.) FVM rendelet.

IV. A közlemény hatálya

Jelen közlemény az MVH honlapján történõ közzététel napján lép hatályba.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2008. március 4.
Margittai Miklós s. k.,

elnök
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Az Egészségügyi Minisztérium közleménye
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A Nemzeti Vizsgabizottság
tájékoztatója

a szakvizsgára jelentkezés módjáról
és vizsganaptáráról a 2008. szeptember–2008. december

közötti vizsgaidõszakra

I. TÁJÉKOZTATÓ

– A meghirdetett idõpontok az elméleti szakvizsgára
vonatkoznak.

– Az elméleti vizsga elõtt teljesítendõ gyakorlati vizsga
idõtartama

– elsõként megszerezhetõ szakképesítés esetén: leg-
feljebb 5 munkanap,

– ráépített szakvizsga esetén: legfeljebb 2 mun-
kanap.

– A szakvizsga pontos helyét és idõpontját a Nemzeti
Vizsgabizottság elnöke határozza meg.

Vizsgára jelentkezni

2008. május 1–31. között

kell, a következõkben felsorolt dokumentumok benyúj-
tásával.

Ugyanekkor kell megismételni a jelentkezésüket írásban
azoknak, akik vizsgájukat halasztották, vagy sikertelenül
vizsgáztak.

A halasztással egy idõben a következõ vizsgaidõszakra
történõ beosztásra benyújtott kérelem nem fogadható el.
Halasztás esetén a halasztás indokoltsága és a vizsgadíj új-
bóli megfizetése kérdésében a Nemzeti Vizsgabizottság el-
nöke határoz.

1. A központi gyakornoki rendszer alapján végzettek
és ráépített vagy további alap* szakvizsgára egyetemi
vizsgára bocsátó határozattal jelentkezõk által benyúj-
tandó dokumentumok

– jelentkezési lap (lásd utolsó oldal) 2 pld.-ban,

– a szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által ki-
állított vizsgára bocsátó határozat vagy abszolutórium,

– a szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat iga-
zoló lap (lásd jelentkezési lap elõtt) kitöltve,

– a személyi igazolvány fénymásolata,

* A jogszabály szövege szerint: elsõ.

– az orvosi diploma fénymásolata,

– az elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymáso-
lata(i),

– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft, amely díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a be-
fizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fénymá-
solatát kérjük mellékelni. A csekken feladóként azt kér-
jük feltüntetni, akinek a részére a számlát kérik kiállí-
tani (pl. bt. esetén a bt. neve, kórház stb.), a befizetés jog-
címe rovatban, és a közlemény rovatban kérjük a vizs-
gázó nevét feltüntetni. Sikertelen vizsga megismétlése
esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni.

A központi gyakornoki rendszer alapján idén végzõk a
vizsgára bocsátó határozatot (abszolutóriumot) késõbb is
benyújthatják.

A JELENTKEZÉST A FENTIEKNEK MEGFELE-
LÕEN A VIZSGÁRA BOCSÁTÓ HATÁROZAT NÉL-
KÜL IS MEG KELL KÜLDENI MÁJUS HÓ FO-
LYAMÁN!

2. A NEM központi gyakornoki rendszer alapján
végzett elsõ szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó
dokumentumok

– jelentkezési lap (lásd utolsó oldal) 2 pld.-ban,

– elfogadott szakképzési terv (ún. négyoldalas),

– a szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatokat iga-
zoló lap (lásd a jelentkezési lap elõtt) kitöltve,

– az orvosi diploma fénymásolata,

– elõzõ szakorvosi bizonyítvány(ok) fénymásolata(i)
[ha van(nak)],

– személyazonossági igazolvány, tartózkodási enge-
dély vagy születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,

– mûködési bizonyítvány(ok) (orvosoknál: osztályve-
zetõ fõorvos, kórházigazgató írja alá és pecsételi le, gyógy-
szerészeknél: a gyógyszertár vezetõje, illetve a felügyeletet
gyakorló szerv, vállalkozó orvos esetében: ÁNTSZ**),

** Vállalkozó orvosoknak nem a vállalkozást engedélyezõ ÁNTSZ hatá-
rozatot, hanem a tevékenység formáját, a napi munkavégzés idõtartamát tanú-
sító ÁNTSZ igazolást kell benyújtaniuk.



– kötelezõ kiegészítõ gyakorlat(ok)ról mûködési bizo-
nyítvány,

– mûtéti kimutatás(ok),

– a rendeletben elõírt tanfolyamok igazolása,

– nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi igazo-
lása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés nél-
küli szabadság, táppénz),

– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft. A díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a
befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fény-
másolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismét-
lése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. A csekken
feladóként azt kérjük feltüntetni, akinek a részére a
számlát kérik kiállítani (pl. bt. esetén a bt. neve, kórház
stb.), a befizetés jogcíme rovatban és a közlemény ro-
vatban kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni.

Integrált intézmények esetén kérjük külön igazolni a
kórházi osztályon és a járóbeteg-rendelésen eltöltött idõt.

Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja
között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak
akkor bocsátható, ha az utolsó részelem teljesítésérõl szóló
igazolást a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt legkésõbb
egy hónappal benyújtja. Ennek a határidõnek az elmulasz-
tása esetén a jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fo-
gadható el, és a következõ vizsgaidõszakra való jelentke-
zést írásban meg kell erõsíteni.

3. A nem egészségügyi alapdiplomával rendelkezõ
szakvizsgára jelentkezõk által benyújtandó dokumen-
tumok

– jelentkezési lap (lásd utolsó elõtti oldal) 2 pld.-ban,

– a szakképzést végzõ egyetem dékáni hivatala által ki-
állított vizsgára bocsátó határozat (lásd utolsó oldal),

– a személyi igazolvány fénymásolata,

– a diploma fénymásolata,

– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft, amely díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a
befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fény-
másolatát kérjük mellékelni. Sikertelen vizsga megismét-
lése esetén a vizsgadíjat ismét meg kell fizetni. A csekket
arra a névre kérjük kiállítani, amely névre a számlát
kérik (pl. bt., kórház neve), a befizetés jogcíme rovatban
kérjük a vizsgázó nevét feltüntetni.

4. A megismételt szakvizsgára jelentkezõk által be-
nyújtandó dokumentumok

– jelentkezési lap,

– mûködési bizonyítvány a sikertelen szakvizsga óta
végzett szakgyakorlatról,

– a nem munkában töltött idõ(k) munkáltató általi iga-
zolása (szülési szabadság, gyed, gyes, katonaság, fizetés
nélküli szabadság, táppénz),

– a vizsgadíj befizetésérõl szóló igazolás. A szakvizsga
díja 30 000 Ft, amely díjat az Egészségügyi Minisztérium
10032000-01491838 számú számlájára kell befizetni, a
befizetés átutalással is teljesíthetõ. A feladóvevény fény-
másolatát kérjük mellékelni.

5. Általános tudnivalók

A vizsgára bocsátó határozat (vagy az abszolutórium)
benyújtására a határozat kiállítása után azonnal, legkésõbb
pedig a vizsga meghirdetett idõpontja elõtt egy hónappal
kerülhet sor. Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a
jelentkezés az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és
a következõ vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg
kell erõsíteni.

A vizsgára bocsátó határozat (abszolutórium) benyúj-
tása elõtt a jelölt nem kap vizsgabeosztást. Tényleges
vizsgabeosztására és errõl szóló tájékoztatására csak az
egyetem által kiállított vizsgára bocsátó határozat (abszo-
lutórium) megérkezése után kerül sor.

Ha a jelölt a vizsgára jelentkezés és a vizsga idõpontja
között teljesíti a szakképzés valamely részét, vizsgára csak
akkor bocsátható, ha az utolsó részelem teljesítésérõl szóló
igazolást (és a vizsgára bocsátó határozatot) a vizsga meg-
hirdetett idõpontja elõtt legalább egy hónappal benyújtja.
Ennek a határidõnek az elmulasztása esetén a jelentkezés
az adott vizsgaidõszakra nem fogadható el, és a következõ
vizsgaidõszakra való jelentkezést írásban meg kell erõsíteni.

Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a szak-
vizsgára történõ jelentkezés között több mint öt év telt el, a
jelöltnek igazolnia kell, hogy a vizsgára jelentkezéskor és
azt közvetlenül megelõzõen

a) alap (a jogszabály szerint: elsõ) szakképesítés esetén
tizenkét hónap,

b) ráépített szakképesítés esetén hat hónap

szakgyakorlatot folytatott a megszerezni kívánt szakképe-
sítés területén.

Ha szakképzés követelményeinek teljesítése és a szak-
vizsgára történõ jelentkezés között több mint tíz év telt el,
a szakképzés teljes idõtartamát és tartalmát meg kell ismé-
telni.

A jelentkezéseket postán vagy – kivételesen – személye-
sen lehet a Nemzeti Vizsgabizottsághoz eljuttatni (1051 Bu-
dapest, Arany J. u. 6–8.).

A szakképzettséget tanúsító bizonyítványt a mûködési
nyilvántartásban szereplõ névre állítjuk ki.

A felsoroltakon kívül további dokumentumot nem
kell mellékelni, amennyiben további igazolások szüksé-
gesek, arról a jelentkezõt írásban értesítjük.
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Ügyintézõk:
Arlóy Györgyné 428-4656 301-7800/1220
Gálosné Bicskei Katalin 428-4647 301-7800/1280
Marton Márta 428-4647 301-7800/1437
FAX: 301-7813

Ügyfélfogadás:
HÉTFÕ: 9–12 óráig
SZERDA: 14–16 óráig
Dr. Fock Erzsébet szakmai fõtanácsadó fogadóórája panaszügyekben: SZERDA: 15.00–16.30 óráig.

II. VIZSGANAPTÁR

Szakma Idõpont Ügyintézõ

Addictológia 2008. IX. 28.–X. 10. Marton Márta

Allergológia és klinikai immunológia 2008. XII. 1–17. Marton Márta

Anaesthesiológia-intenzív therápia 2008. IX. 28.–X. 10. Arlóy Györgyné

2008. XII. 1–17.

Andrológia 2008. IX. 28.–X. 10. Gálosné Bicskei Katalin

Arc-állcsont-szájsebészet 2008. X. 27.–XI. 7. Arlóy Györgyné

Audiológia 2008. IX. 28.–X. 10. Arlóy Györgyné

Belgyógyászat 2008. IX. 28.–X. 10. Arlóy Györgyné

2008. XII. 1–17.

Bõrgyógyászat 2008. IX. 28.–X. 10. Gálosné Bicskei Katalin

Csecsemõ- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat 2008. X. 13–24. Arlóy Györgyné

Csecsemõ- és gyermekkardiológia 2008. X. 13–24. Arlóy Györgyné

Csecsemõ- és gyermekgyógyászat 2008. IX. 28.–X. 10. Arlóy Györgyné

2008. XII. 1–17.

Csecsemõ- és gyermekgyógyászati intenzív terápia 2008. XI. 3–14. Arlóy Györgyné

Cytopatológia 2008. X. 13–22. Marton Márta

Dento-alveoláris sebészet 2008. XI. 17–28. Arlóy Györgyné

Egészségbiztosítás 2008. X. 13–22. Arlóy Györgyné

Endokrinológia 2008. X. 13–22. Arlóy Györgyné

Érsebészet 2008. IX. 28.–X. 10. Marton Márta

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 2008. X. 27.–XI. 7. Marton Márta

Fizioterápia 2008. X. 27.–XI. 7. Marton Márta

Fog- és szájbetegségek Igény esetén:
2008. X. 27.–XI. 7.

Arlóy Györgyné

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 2008. XII. 1–17. Gálosné Bicskei Katalin

Fogszabályozás 2008. XI. 3–14. Arlóy Györgyné

Foniátria 2008. X. 13–22. Arlóy Györgyné
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Szakma Idõpont Ügyintézõ

Fül-orr-gégegyógyászat 2008. XII. 1–17. Arlóy Györgyné

Gasztroenterológia 2008. X. 27.–XI. 7. Arlóy Györgyné

Geriátria 2008. X. 27.–XI. 7. Gálosné Bicskei Katalin

Gyermek- és ifjúságpszichiátria 2008. IX. 28.–X. 10. Marton Márta

Gyermek-gasztroenterológia 2008. X. 27.–XI. 7. Arlóy Györgyné

Gyermekfogászat 2008. XI. 17–28. Arlóy Györgyné

Gyermekneurológia 2008. IX. 28.–X. 10. Marton Márta

Gyermeknõgyógyászat 2008. IX. 28.–X. 10. Marton Márta

Gyermekradiológia 2008. IX. 28.–X. 10. Gálosné Bicskei Katalin

Gyermeksebészet 2008. X. 13–22. Marton Márta

Gyermekszemészet 2008. X. 13–22. Arlóy Györgyné

Gyermek-tüdõgyógyászat 2008. X. 27.–XI. 7. Marton Márta

Haematológia 2008. XI. 17–28. Arlóy Györgyné

Háziorvostan 2008. XI. 17–28. Gálosné Bicskei Katalin

Honvédorvostan–katasztrófa-orvostan 2008. X. 13–22. Arlóy Györgyné

Idegsebészet 2008. IX. 28.–X. 10. Gálosné Bicskei Katalin

Igazságügyi orvostan 2008. XI. 17–28. Arlóy Györgyné

Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan) 2008. XI. 17–28. Arlóy Györgyné

Infectológia 2008. X. 13–22. Marton Márta

Intenzív terápia 2008. XI. 3–14. Arlóy Györgyné

Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem 2008. X. 27.–XI. 7. Marton Márta

Kardiológia 2008. XI. 17.–28. Marton Márta

Kézsebészet 2008. X. 13–22. Gálosné Bicskei Katalin

Klinikai farmakológia 2008. X. 13–22. Marton Márta

Klinikai genetika 2008. IX. 28.–X. 10. Gálosné Bicskei Katalin

Klinikai laboratóriumi vizsgálatok Igény esetén:
2008. XII. 1–17.

Arlóy Györgyné

Klinikai neurofiziológia 2008. X. 13–22. Marton Márta

Klinikai onkológia 2008. XI. 17–28. Marton Márta

Konzerváló fogászat és fogpótlástan 2008. X. 6–17. Arlóy Györgyné

Közegészségtan-járványtan Igény esetén:
2008. X. 6–17.

Marton Márta

Közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatok Igény esetén:
2008. X. 6–17.

Marton Márta

Laboratóriumi haematológia és immunológia 2008. X. 13–22. Marton Márta

Megelõzõ orvostan és népegészségtan 2008. X. 6–17. Marton Márta

Mellkassebészet 2008. X. 13–22. Gálosné Bicskei Katalin
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Szakma Idõpont Ügyintézõ

Molekuláris genetikai diagnosztika 2008. X. 6–17. Marton Márta

Mozgásszervi rehabilitáció 2008. X. 27.–XI. 7. Marton Márta

Munkahygiene 2008. IX. 28.–X. 10. Gálosné Bicskei Katalin

Nefrológia 2008. XI. 17–28. Arlóy Györgyné

Neonatológia 2008. X. 27.–XI. 7. Arlóy Györgyné

Neurológia 2008. X. 13–22. Marton Márta

Neuropatológia 2008. X. 13–22. Marton Márta

Neuroradiológia 2008. X. 13–22. Marton Márta

Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika) 2008. X. 13–22. Gálosné Bicskei Katalin

Ortopédia 2008. XII. 1–17. Gálosné Bicskei Katalin

Ortopédia és traumatológia 2008. XII. 1–17. Gálosné Bicskei Katalin

Orvosi laboratóriumi diagnosztika 2008. XII. 1–17. Arlóy Györgyné

Orvosi mikrobiológia 2008. X. 27.–XI. 7. Marton Márta

Orvosi rehabilitáció alapszakma szerint: alapszakma szerint

Oxyológia 2008. X. 13–22. Gálosné Bicskei Katalin

Oxyológia és sürgõsségi orvostan 2008. X. 13–22. Gálosné Bicskei Katalin

Parodontológia 2008. X. 13–22. Arlóy Györgyné

Pathológia (Kórbonctan) 2008. X. 13–22. Marton Márta

Plasztikai (égési) sebészet 2008. X. 13–22. Marton Márta

Pszichiátria 2008. X. 13–22. Marton Márta

Pszichoterápia 2008. X. 27.–XI. 7. Marton Márta

Radiológia 2008. XI. 17–28. Gálosné Bicskei Katalin

Repülõorvostan 2008. XI. 17–28. Marton Márta

Reumatológia 2008. X. 27.–XI. 7. Marton Márta

Sebészet 2008. XII. 1–17. Gálosné Bicskei Katalin

Sportorvostan 2008. X. 27.–XI. 7. Marton Márta

Sugárbiológia-sugáregészségügy 2008. X. 6–17. Gálosné Bicskei Katalin

Sugáregészségtan 2008. X. 6–17. Gálosné Bicskei Katalin

Sugárterápia 2008. X. 6–17. Gálosné Bicskei Katalin

Sûrgõsségi orvostan 2008. IX. 28.–X. 10. Arlóy Györgyné

Szájsebészet 2008. X. 27.–XI. 7. Arlóy Györgyné

Szemészet 2008. XII. 1.–17. Arlóy Györgyné

Szívsebészet 2008. X. 27.–X1. 7. Gálosné Bicskei Katalin

Szülészet-nõgyógyászat 2008. X. 13–22. Marton Márta

Társadalomorvostan 2008. X. 13–22. Marton Márta

Transzfuziológia 2008. XI. 17–28. Marton Márta
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Szakma Idõpont Ügyintézõ

Traumatológia 2008. XII. 1–17. Gálosné Bicskei Katalin

Trópusi betegségek 2008. X. 13–22. Marton Márta

Tüdõgyógyászat (Pulmonológia) 2008. X. 13–22. Marton Márta

Urológia 2008. X. 13–22. Gálosné Bicskei Katalin

Üzemorvostan 2008. XII. 1–17. Gálosné Bicskei Katalin

GYÓGYSZERÉSZEK

Vizsga idõpontja minden szakmában: 2008. XI. 10.–XII. 12.

Ügyintézõ: Marton Márta

SZAKMA

Farmakognózia és fizioterápia

Gyógyszerellátási gyógyszerészet

Gyógyszerellenõrzés

Gyógyszerészi mikrobiológia

Gyógyszerhatástan

Gyógyszerkémia

Gyógyszertechnológia

Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás

Klinikai gyógyszerészet

Klinikai laboratóriumi diagnosztika

Kórházi gyógyszerészet

Minõségbiztosítás

Radiogyógyszerészet

Társadalom-gyógyszerészet

Toxikológia

Klinikai szakpszichológia, klinikai biokémia, klinikai mikrobiológia, molekuláris biológiai diagnosztika, kli-
nikai sugárfizikus

Vizsga idõpontja mindegyik szakmában: 2008. XI. 17–28.
Ügyintézõ: Gálosné Bicskei Katalin

SZAKMA

Klinikai és mentálhigiéniai felnõtt szakpszichológia
Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológia
Igazságügyi klinikai pszichológia
Klinikai addiktológiai szakpszichológia
Klinikai írásszakértõ pszichológia
Neuropszichológia
Pszichoterápia
Klinikai biokémia
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Klinikai mikrobiológia
Molekuláris biológiai diagnosztika
Klinikai sugárfizikus

A szakképzés teljesítésével kapcsolatos adatok

Név:
Szakterület:
Jogszabály alapján elõírt szakképzési idõ:
A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 6. §-a szerinti kedvezmény/gyakorlati idõ idõtartama (ha van):
Esetleges méltányossági engedély száma:

Beszámítás a jogszabály alapján:
1. külföldi munkavállalásból beszámított idõ:

a beszámítás alapjául szolgáló tevékenység:
végzésének helye:
szakmai vezetõ:
idõtartama:

2. PhD ösztöndíjból beszámított idõ:
a tudományos tevékenység végzésének helye:
szakmai vezetõ:
témakör:
idõtartama:

3. Elõzõ szakvizsga alapján beszámított idõ:
(ha a beszámított idõszak egy évnél hosszabb, a beszámítás alapjául szolgáló közös elemek, és azok idõtartama)

4. Kiesõ idõ:
oka:
idõtartama:

Fentiek valóságát igazolom, vizsgára bocsátását javasolom:

Egyetem képviselõje

2008/15. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2093



JELENTKEZÉSI LAP
(kézírás esetén nyomtatott betûkkel kérjük kitölteni)

2 pld.-ban kérjük beküldeni

Mely szakmából kíván vizsgázni: ..................................................................................................................................

Központi gyakornoki rendszer alapján végezte-e a szakképzést*: igen nem

A vizsgára bocsátó határozatot (vagy abszolutóriumot) kiállító egyetem: .....................................................................

.......................................................................................................................................................................................

A jelentkezõ neve: ........................................................................................................................................................

Orvosi pecsét száma: ....................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: ........................................................................................................................................................

Diploma megszerzésének helye, idõpontja: ...................................................................................................................

Jelenlegi munkahelye: ...................................................................................................................................................

Elõzõ szakvizsgák megnevezése (ha vannak) és száma: ................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Értesítési cím (+ telefonszám): .......................................................................................................................................

A vizsgadíj befizetésének dátuma: ...............................................................................................................................

Ha más számára kéri a befizetett vizsgadíjról a számlát kiállítani, a címzett pontos

neve: ..............................................................................................................................................................................

címe, irányítószáma: .....................................................................................................................................................

* Aláhúzással kérjük megjelölni.
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közleménye
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KÖZLEMÉNYEK

Közlemény
a 2008. évi szociális szolgáltatásokat mûködtetõk

képzésérõl és a jelentkezés feltételeirõl

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) be-
kezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján szüle-
tett meg az egyes szociális szolgáltatásokat végzõk képzésérõl
és vizsgakövetelményeirõl szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM
rendelet, amely rendelet hatálya kiterjed a családsegítés vo-
natkozásában az adósságkezelési tanácsadó, a támogató
szolgálat vonatkozásában: a támogatószolgálat-vezetõ, a
személyi segítõ, a személyszállító, a falu- és tanyagondno-
ki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki, a kö-
zösségi pszichiátriai ellátás vonatkozásában: a közösségi
koordinátor, a közösségi gondozó, az utcai szociális munka
vonatkozásában: az utcai szociális koordinátor, az utcai
szociális gondozó képzésre (a továbbiakban együtt:
képzés).

A képzést a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Inté-
zet (a továbbiakban: Intézet) szervezi.

A képzés a szociális ágazat irányítását végzõ miniszter
által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: oktatá-
si program) alapján történik.

Az Intézet a képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési
megállapodás keretében – olyan más intézményt (a továb-
biakban együtt: képzõhely) is megbízhat, amely megfelel
a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 2. §-ának (3) bekez-
désében foglaltaknak.

A képzésen az vehet részt, aki a 81/2004. (IX. 18.)
ESZCSM rendelet 1. §-ában meghatározott munkakörnek a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt képesítési elõ-
írásait egyebekben teljesíti.

A jelentkezõ a képzésen való részvételi szándékát az
1. számú melléklet szerinti jelentkezési lapnak az Intézet-
hez történõ megküldésével jelzi. A jelentkezési laphoz csa-
tolni kell az azon feltüntetett mellékleteket. (Támogató

szolgálati képzések esetén a jelentkezések a 2. számú mel-
lékletben leírtak szerint történnek.)

A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési díj
megfizetése. A jelentkezési díjat a képzésre jelentkezés
elõtt egy összegben, az alábbi számlaszámra kell utalni:
MÁK 10032000-01744260-00000000. A jelentkezési díj
befizetésérõl szóló banki visszaigazolást a jelentkezési lap-
hoz csatolni kell.

2008-ban a jelentkezési díj összege: 10 000 Ft

A képzésekre történõ jelentkezés folyamatos. A jelent-
kezéseket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Inté-
zet Salgótarjáni Képzésszervezési Központjához kell
benyújtani:

Címe: 3100 Salgótarján, Május 1. út 54.

Levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf. 335.

Tel.: 32/521-730, fax: 32/423-941

Honlap: www.nszfi.hu

A szükséges létszámot meghaladó jelentkezés esetén az
Intézet a jelentkezés sorrendje alapján dönt a beiskolázásról.

Az Intézet a jelentkezés elfogadása esetén a jelentkezõ
részére – a jelentkezési lap beérkezését követõ 30 napon
belül – igazolást állít ki, és tájékoztatást ad a képzéssel kap-
csolatos tudnivalókról.

Az Intézet a jelentkezõket – az 1. számú melléklet
3. pontjának figyelembevételével – úgy osztja el a képzést
végzõ intézmények között, hogy a képzõhely és a jelent-
kezõ lakóhelye egymáshoz a lehetõ legközelebb legyen.

Az egyes képzõhelyeken képzés csak akkor indul, ha a
jelentkezõk létszáma – regionális szempontokat figyelem-
be véve – falu- és tanyagondnok, illetve adósságkezelési
tanácsadó képzés esetén eléri a 15 fõt, támogató szolgálat,
közösségi pszichiátriai ellátás, utcai szociális munka ese-
tén a 20 fõt. Amennyiben a jelentkezõk száma nem éri el a
fent részletezett létszámot, úgy a jelentkezõ körzetén kívüli
képzõhelyre lesz átirányítva, így a továbbiakban regionális
szempontokat figyelmen kívül hagyva állnak össze a kép-
zési csoportok. Amennyiben a jelentkezõ nem kívánja át-
irányítását, azt a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.



Képzõhelyek:

Adósságkezelési tanácsadó képzés:

– Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Sal-
gótarjáni Képzésszervezési Központ, Salgótarján

– Szocio East Egyesület Regionális Forrásközpont,
Nyíregyháza

Támogatószolgálat-vezetõ, személyi segítõ, személy-
szállító képzés:

– Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Sal-
gótarjáni Képzésszervezési Központ, Salgótarján

– Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete,
Kaposvár

– PTE-ETK Szombathelyi Képzési Központ Szociális
Munkás Képzõ Intézet, Szombathely

– SVI-Consulting Akkreditált Felnõttképzési Intéz-
mény, Debrecen

– Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális
Szakképzõ Iskola és Kollégium, Kecskemét

– Speciális Szükségletekért Alapítvány, Debrecen

Falu- és tanyagondnoki képzés:

– Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Sal-
gótarjáni Képzésszervezési Központ, Salgótarján

– Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség, Vértes-
acsa

Közösségi pszichiátriai koordinátor és gondozó képzés:

– Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Sal-
gótarjáni Képzésszervezési Központ, Salgótarján

– Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért, Bu-
dapest

– Forrás Lelki Segítõk Egyesülete, Debrecen

– PTE-ETK Szombathelyi Képzési Központ Szociális
Munkás Képzõ Intézet, Szombathely

Utcai szociális koordinátor és gondozó képzés:

– Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Sal-
gótarjáni Képzésszervezési Központ, Salgótarján

– PTE-ETK Szombathelyi Képzési Központ Szociális
Munkás Képzõ Intézet, Szombathely

Az Intézet a képzés teljesítésének igazolására, sikeres
záróvizsgát követõen – a képzõhely által kiállított igazolás
alapján – a képzésen részt vevõ személy részére tanúsít-
ványt állít ki.

A képzések nem minõsülnek a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM
rendelet 3. §-ának (5) bekezdésében meghatározott to-
vábbképzési programnak, ezért elvégzésükkel továbbkép-
zési pont nem szerezhetõ.

A képzés térítésköteles. A képzéssel kapcsolatos költsé-
gek a jelentkezõ munkáltatóját terhelik. Az Intézet a kép-
zések indulása elõtt számlát küld a beiskolázó munkáltató-
nak nyolcnapos fizetési határidõvel. A képzések befizetési
módjai képzési típusonként változhatnak.

2008-ban az egyes képzések képzési díjának összege
személyenként:

– Adósságkezelési tanácsadó képzés: 110 000 Ft

– Falu- és tanyagondnok képzés: 175 000 Ft*

– Támogató szolgálat képzés: vezetõ: 131 800 Ft,* sze-
mélyi segítõ: 131 800 Ft*, személyszállító: 45 800 Ft*

– Közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi
koordinátor és közösségi gondozó képzés: 132 000 Ft*;
kiegészítõ közösségi koordinátor képzés: 27 400 Ft

– Utcai szociális koordinátor és gondozó képzés:
90 000 Ft*; kiegészítõ utcai szociális koordinátor képzés:
13 400 Ft.
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* Támogató szolgálat vezetõ, személyi segítõ, személyszállító képzés, közösségi pszichiátriai koordinátor és gondozó képzés, utcai szociális koordinátor és
gondozó képzés, valamint falu- és tanyagondnoki képzések támogatását korlátozott létszámban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a korábbi évek gya-
korlatának megfelelõen tervezi.

A képzések díjai a szállás és étkezés költségeit nem tartalmazzák, ezen szolgáltatások költségei képzõhelyenként változhatnak. Ezzel kapcsolatos informá-
ciókat a képzõhelyek tudnak nyújtani a jelentkezõknek.

Amennyiben változás történt a képzésre jelentkezõ személyében, a képzés indulását megelõzõ 14. munkanapig a munkáltató egy alkalommal módosíthatja
a jelentkezést, amelyet az Intézet felé kell jelezni. Ezt követõen a jelentkezés nem módosítható.



1. számú melléklet

JELENTKEZÉSI LAP*

szociális szolgáltatásokat végzõk képzésére

1. Személyes adatok:

Jelentkezõ neve/születési neve: ........................................................................................................................................

Születési hely: ...................................................................................................................................................................

Születési idõ: ........................... év ................................................. hónap ...................... nap

Anyja neve: .......................................................................................................................................................................

Értesítési cím, telefonszám: ..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

2. A képzések közül az alábbira jelentkezem:
– adósságkezelési tanácsadó képzés
– támogatószolgálat-vezetõ képzés
– személyi segítõ képzés
– személyszállító képzés
– falu- és tanyagondnoki képzés
– közösségi koordinátor képzés
– közösségi gondozó képzés
– kiegészítõ közösségi koordinátor képzés
– utcai szociális koordinátor képzés
– utcai szociális gondozó képzés
– kiegészítõ utcai szociális koordinátor képzés

3. A képzést az alábbi képzõhelyen kívánom elvégezni: ....................................................................................................

Ha vállalja, hogy a jelentkezését átirányítsák, amennyiben a választott helyszínen az adott idõszakban nem indul képzés,
adja meg alkalmassági sorrendben az átirányítás helyszíneit:

1. .......................................................................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................................................................

4. Munkáltató önkormányzat/intézmény/szervezet (ahol szociális szolgáltatást végez):

neve: ..................................................................................................................................................................................

címe: ..................................................................................................................................................................................
megye: ....................................................................................................... telefonszáma: ................................................

5. A jelentkezés és képzés díjának befizetésérõl a számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Aláírásommal egyidejûleg a jogszabályban és a Közleményben szereplõ feltételeket is elfogadom.

Kelt: ..................................................., .................... év ............................ hónap .......................napján.

.....................................................................
jelentkezõ aláírása

*
Kérjük olvasható formában, nyomtatott betûkkel kitölteni!
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A jelentkezési laphoz csatolni kell:

Falu- és tanyagondnok képzésre jelentkezõknek:

– Önkormányzati fenntartó esetében az alkalmazást
igazoló közalkalmazotti kinevezés hitelesített másolatát

– Nem állami fenntartó esetében:

1. az alkalmazást igazoló munkaszerzõdést

2. az önkormányzattal a feladat átvállalásáról szóló meg-
állapodást

– Jelentkezési díj (10 000 Ft) átutalásáról szóló banki
visszaigazolás fénymásolatát.

Adósságkezelési tanácsadó képzésre; Utcai szociális
koordinátor és gondozó képzésre; Támogató szolgálat ve-
zetõ, személyi segítõ és személyszállító képzésre; Közös-
ségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi koordi-
nátor és közösségi gondozó képzésre jelentkezõknek:

– Iskolai végzettséget igazoló diploma/bizonyítvány
másolatát

– Munkáltatói igazolást, melyben a munkáltató nyilat-
kozik, hogy a képzésre jelentkezõt ilyen munkakörben
foglalkoztatja

– Jelentkezési díj (10 000 Ft) átutalásáról szóló banki
visszaigazolás fénymásolatát (kivétel a támogató szolgálati
képzések)

2. számú melléklet

Adósságkezelési tanácsadó képzés

Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen
részt vevõ személy felkészítése a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, vala-
mint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III. 27.) Korm. rendelet 53. §-ának (3) bekezdésében fog-
lalt feladatok ellátására.

A képzésre az jelentkezhet, aki jelenleg adósságkezelési
tanácsadóként dolgozik, vagy munkáltatója nyilatkozik,
hogy õt ilyen munkakörben kívánja foglalkoztatni; továb-
bá, ha végzettsége megfelel a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mû-
ködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rende-
letben foglalt képesítési elõírásoknak.

A képzés kötelezõ óraszáma felsõfokú végzettség ese-
tén 120 óra, ebbõl 72 óra elméleti oktatás, 48 óra gyakorla-
ti oktatás. A középfokú, szakirányú – szociális asszisztens,
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézõ – végzett-
séggel rendelkezõk esetében 20 órás, elméleti oktatást tar-
talmazó elõkészítõ modullal egészül ki a képzés.

A képzés az Oktatási Program alapján történik.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

Az adósságkezelési tanácsadást végzõk részére szerve-
zett képzés gyakorlati és szóbeli vizsgával zárul. Záróvizs-
gára az bocsátható, aki a képzési programban megállapí-
tott kötelezõ óraszámnak elméleti oktatás esetén legalább
a 80%-át, gyakorlati oktatás esetén a 100%-át, valamint
szakmai dolgozatírási kötelezettségét teljesítette.

A gyakorlati vizsga keretében a hallgatónak vizsgadol-
gozatot kell készítenie, melynek választható témái a kö-
vetkezõk: egy adósságkezelési eset részletes leírása, vagy
egy települési önkormányzat adósságkezelési programjá-
nak elkészítése. A vizsgadolgozat minimális terjedelme
10 oldal szakirodalmi jegyzék nélkül. A dolgozatot leg-
alább 30 nappal a záróvizsgát megelõzõen kell benyújtani
a képzõhely felé. A vizsgadolgozat megfelelt, jól megfe-
lelt és kiválóan megfelelt, illetve nem felelt meg minõsítést
kaphat.

A szóbeli vizsga keretében a hallgatónak számot kell
adnia elméleti tudásáról, továbbá ezen ismeretek gyakorla-
ti alkalmazásáról. A záróvizsga a képzés utolsó napját kö-
vetõ 30. és 60. nap között kerül lebonyolításra. A képzõ-
hely a pontos dátumról legalább 30 nappal korábban tájé-
koztatja a képzés résztvevõit. A szóbeli vizsga elõre meg-
adott tételsor alapján történik, melynek értékelése: megfe-
lelt, jól megfelelt, kiválóan megfelelt, illetve nem felelt
meg. Nem bocsátható szóbeli vizsgára az a hallgató, aki-
nek vizsgadolgozata „nem felelt meg” értékelést kapott.
A sikertelen szakmai vizsga legfeljebb egy éven belül meg-
ismételhetõ.

A képzésen részt vevõ személyek a tanfolyam elvégzé-
sérõl a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet által
kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány adósságkeze-
lési tanácsadó munkakör betöltését teszi lehetõvé.

Falu- és tanyagondnoki képzés

A falu- és tanyagondnoki alapképzés célja a falugond-
nok felkészítése a kistelepüléseken végzendõ alapfokú
szociális szolgáltató feladatok ellátására; a hivatalokkal,
intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra; a
rászorulóknak megfelelõ segítségnyújtásra; emberi kap-
csolatok ápolására a település lakosaival, rászorulóival;
hagyományok, összefogások erõsítésére, közösségi al-
kalmak megteremtésére.

A falu- és tanyagondnoki alapképzés idõtartama 260 óra,
melybõl 180 óra elmélet, bentlakásos formában, és 80 óra
gyakorlat. Az alapképzés részletes tematikáját az Oktatási
Program tartalmazza.

A képzésre beiskolázást csak az nyerhet, aki kinevezett
falugondnoki, tanyagondnoki munkakörben dolgozik fõ-
állású közalkalmazottként, vagy az önkormányzattal kö-
tött feladatátvállalási szerzõdés alapján határozatlan idejû
munkaszerzõdéssel rendelkezik.
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Egy csoport létszáma a 20 fõt nem haladhatja meg.

A szakképzettséggel, illetve a felsõfokú végzettséggel
rendelkezõk egyes tantárgyakból a diploma és az adott tan-
tárgy tematikájának benyújtásával felmentést kaphatnak.
A felmentésrõl a képzést szervezõ dönt.

A falugondnoki képzés írásbeli, majd ezt követõen szó-
beli vizsgával zárul. Írásbeli feladat: dolgozat elkészítése a
településrõl és a falugondnoki, tanyagondnoki munkáról
megadott szempontok alapján. Szóbeli vizsga: a dolgozat
szóban történõ megvédése a képzés végén vizsgabizottság
elõtt; a falugondnoki munka szakmai szabályainak ismer-
tetése kérdések alapján; gyakorlati vizsga, mely tartalmaz-
za a tereptanár értékelését a terepgyakorlatokról, valamint
a munkanaplót. Nem bocsátható vizsgára az, akinek a kép-
zésen igazolatlan hiányzása van, amíg az elõadásokat nem
pótolja. A gyakorlat teljesítése kötelezõ, abból felmentés
nem adható.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: a képzéseken való
részvétel, írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok teljesítése.

A tanúsítvány a falugondnoki, tanyagondnoki munka-
kör betöltését teszi lehetõvé.

Utcai szociális koordinátor és gondozó képzés

Az utcai szociális koordinátori munkát és gondozást
végzõ személyek részére szervezett tanfolyam célja a
résztvevõk felkészítése arra, hogy az utcán elõforduló cso-
portok részére biztosítsák a megfelelõ szociális támoga-
tást, segítsék az egészségi és szociális krízishelyzetek ke-
zelését, és az igénybevevõket támogassák abban, hogy a
társadalompolitikai intézményrendszer által kínált lehetõ-
ségekkel élni tudjanak. Emellett segítsék elõ e csoportok
társadalmi integrációját.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

A képzés moduljai:

– utcai szociális gondozó képzés felsõfokú képesítéssel
rendelkezõ személyek esetében: 98 óra (45 óra elmélet,
53 óra gyakorlat)

– kiegészítõ képzés középfokú végzettséggel rendelke-
zõ gondozók számára: 15 óra (összesen 113 óra, 60 óra el-
mélet, 53 óra gyakorlat)

– kiegészítõ képzés a koordinátori munkakör betöltésé-
hez: 8 óra (összesen 106 óra, 53 óra elmélet, 53 óra gya-
korlat)

– kiegészítõ képzés a koordinátori munkakör betöltésé-
hez: 8 óra

A kiegészítõ utcai szociális koordinátor képzés a felsõ-
fokú végzettséggel rendelkezõ utcai szociális gondozók
részére ajánlott.

A képzésben részt vevõknek az elméleti és gyakorlati
tantárgyak alól felmentésre nincs lehetõségük.

A képzésben minden modulhoz külön vizsga tartozik.
Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki az elméleti órák
legalább 90%-án részt vett, teljesítette az intézményláto-
gatásokat és a terepgyakorlatot, valamint elkészítette az ál-
tala teljesített modulokhoz tartozó írásbeli vizsgafeladatot.

A záróvizsga a képzés utolsó napját követõ 15. és 60. nap
között kerülhet lebonyolításra. A képzõhely a pontos dá-
tumról legalább 30 nappal korábban tájékoztatja a képzés
résztvevõit.

Az utcai szociális koordinátori munkát és az utcai szociális
gondozást végzõ személyek részére szervezett tanfolyam rész-
letes tematikáját az Oktatási Program tartalmazza.

A tanfolyamon részt vevõ személyek a tanfolyam elvég-
zésérõl a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány a képzett-
ségi, végzettségi szintet figyelembe véve „utcai szociális
gondozó és koordinátor”, illetve „utcai szociális gondozó”
tevékenység ellátására jogosít.

Támogató szolgálat vezetõ, személyi segítõ,
személyszállító képzés

A támogató szolgálati képzés célja, hogy a résztvevõket
– munkakörüknek megfelelõen – felkészítse a támogató
szolgálat keretében a személyi segítõ szolgálat, a szállító
szolgálat és a tanácsadás végzésére.

A vezetõ képzés a magasabb elõképzettségre építve ké-
pessé tesz a támogató szolgálat irányítására, a szakembe-
rekkel való kapcsolattartásra, a speciális problémák felül-
vizsgálatára és a célszervezetekhez való továbbításra, a
képességfejlesztés megszervezésére és irányítására, a se-
gítõ munka ellátására.

A személyi segítõ képzés célja a fogyatékos személyek
speciális alapápolási és gondozási feladatainak ellátása, a
fogyatékos személy speciális képességeinek folyamatos
fejlesztése, a minél önállóbb életviteli készségek javítása
és szakszerû segítségnyújtás biztosítása a fogyatékos ember
számára, saját lakókörnyezetében.

A személyszállító képzés célja a szakmai jelzések felis-
merése, a folyamatos kapcsolattartásra való képessé tétel
és kiegészítõ feladatok ellátása. Elsõsorban a gyakorlattal
közvetlenül összefüggõ ismeretek elsajátítása.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

A támogató szolgálat vezetõ tanfolyam óraszáma 240 óra.
Elmélet 160 óra, támogató szolgálati gyakorlat 80 óra.

A személyi segítõ tanfolyam óraszáma 240 óra. Elmélet
160 óra, a támogató szolgálati gyakorlat 80 óra.
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A személyszállító tanfolyam óraszáma: 68 óra. Elmélet
60 óra, a támogató szolgálati gyakorlat 8 óra.

A szakirányú szakképzettséggel, illetve felsõfokú vég-
zettséggel rendelkezõk egyes tantárgyakból a diploma és
az adott tantárgy tematikájának benyújtásával felmentést
kaphatnak. Az óralátogatások alóli felmentés az adott tan-
tárgy összes óraszámának 30%-át nem haladhatja meg.
A felmentésrõl a képzés szervezõje dönt.

A támogató szolgálat vezetõ, személyi segítõ és sze-
mélyszállító részére szervezett tanfolyam részletes temati-
káját az Oktatási Program tartalmazza.

A tanfolyam vizsgával zárul. A vizsga elméleti és gya-
korlati részbõl áll.

A vizsgára bocsátás feltételei:

Támogató szolgálat vezetõ:

Sikeres tantárgyi beszámoló, a gyakorlati terepekrõl
igazolás a gyakorlati idõ eltöltésérõl, írásbeli dolgozat le-
adása a vizsga elõtt legalább 15 nappal, amely lehet esetle-
írás, vagy egy támogató szolgálat bemutatása, vagy egy új
támogató szolgálat megszervezésének terve. Az írásbeli
dolgozat terjedelme 15 gépelt oldal.

A szakmai vizsga követelményei: az írásba benyújtott
dolgozatban foglaltak megvédése a vizsgabizottság elõtt.

Személyi segítõ:

Sikeres tantárgyi beszámoló, a gyakorlati terepekrõl
igazolás a gyakorlati idõ letöltésérõl, írásbeli dolgozat le-
adása a vizsga elõtt legalább 15 nappal, amely lehet esetle-
írás vagy egy támogató szolgálat bemutatása. Az írásbeli
dolgozat terjedelme 10 gépelt oldal.

A szakmai vizsga követelményei: az írásban benyújtott
dolgozatban foglaltak megvédése a vizsgabizottság elõtt.

Személyszállító:

Sikeres tantárgyi beszámoló, a gyakorlaton való részvétel
igazolása.

A támogató szolgálat vezetõ, személyi segítõ és sze-
mélyszállító tanfolyamon részt vevõk a tanfolyam sikeres
elvégzésérõl az Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak.
A tanúsítvány az alábbi munkakörök betöltését teszi lehe-
tõvé: „Támogató szolgálat vezetõ”, „Támogató szolgálat
személyi segítõ”, „Támogató szolgálat személyszállító”.

A támogató szolgálat vezetõ, személyi segítõ és sze-
mélyszállító tanfolyam részletes tematikáját az Oktatási
Program tartalmazza.

A támogató szolgálati képzésekre történõ bejelentkezés
két lépcsõben történik.

1. lépcsõ

Az újonnan alakuló Támogató Szolgálatoknak a kép-
zésre elõzetes bejelentkezési kötelezettségük van. A je-
lentkezés levélben, postai úton történik.

A levélnek tartalmaznia kell:

– a Támogató Szolgálat nevét, címét

– a képzésre bejelentkezett munkatárs adatait

– név (születési név is)

– születési hely, idõ, anyja neve

– iskolai végzettséget, szakképzettséget.

A levélhez csatolandó a szakképesítést igazoló bizo-
nyítvány fénymásolata.

A bejelentkezésrõl az Intézet igazolást állít ki, melyet
csatolni kell a mûködési engedély kérelemhez.

2. lépcsõ

Az Intézmény beiskolázási értesítést, valamint jelentke-
zési lapot küld a Támogató Szolgálat részére. A jelentke-
zési lap leírtak szerinti visszaküldésével történik a képzés-
re való beiskolázás. Az Intézet a beiskolázás tényét vissza-
igazolja.

Az Intézet fenntartja a jogot, hogy túljelentkezés esetén
a jelentkezõt más képzõhelyre átirányítsa.

Azokat a képzésre bejelentkezett személyeket, akiknek
idõközben a képzési kötelezettsége megszûnt, a támogató
szolgálat, vagy annak fenntartója köteles az intézet képzé-
si nyilvántartásából – írásbeli bejelentés – töröltetni.

Közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi
koordinátor és közösségi gondozó képzés

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi
koordinátorok és közösségi gondozók részére szervezett
tanfolyam célja a résztvevõk felkészítése arra, hogy a pszi-
chiátriai beteg részére lakókörnyezetében komplex segít-
séget nyújtson a mindennapi életvitelében, továbbá lehetõ-
ség szerint biztosítsa a meglévõ képességeinek megtartá-
sát, illetve fejlesztését.

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglaltaknak
megfelelõen a közösségi gondozó vagy közösségi koordi-
nátor munkakörben alkalmazott személynek a foglalkozta-
tás kezdõ idõpontjától rendelkeznie kell az Intézet által ki-
adott közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzés
tanúsítványával. Felmentés adható hallgatói jogviszony
igazolásával, amennyiben a munkakört betöltõ személy
már a képzésben részt vesz.

Egy csoport létszáma a 25 fõt nem haladhatja meg.

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi
gondozók részére szervezett képzés 280 óra (160 óra elmé-
let, 120 óra gyakorlat); a közösségi koordinátor képzés
320 óra (200 óra elmélet, 120 óra gyakorlat). A kiegészítõ
közösségi koordinátor képzés gondozói tanúsítvánnyal és
felsõfokú szociális képesítéssel rendelkezõk részére 90 óra
(60 óra elmélet, 30 óra gyakorlat).
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A képzésben résztvevõknek az elméleti tantárgyak, il-
letve a gyakorlat teljesítése alól felmentésre nincs lehetõ-
ségük.

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi
koordinátorok és közösségi gondozók részére szervezett
tanfolyam részletes tematikáját az Oktatási Program tartal-
mazza.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Vizsgára az a hallgató bocsátható, aki a meghatározott
modulok elméleti óráinak legalább 90%-án részt vett, tel-
jesítette a gyakorlatot, és mindegyik tereptanártól, tutortól
együttes „záróvizsgára bocsátható” minõsítést kapott, va-
lamint elkészítette az általa teljesített modulokhoz tartozó
írásbeli vizsgafeladatot.

A közösségi pszichiátriai ellátást mûködtetõ közösségi
koordinátor és közösségi gondozó képzés írásbeli, majd
ezt követõen szóbeli, a kiegészítõ közösségi koordinátor
képzés szóbeli vizsgával zárul. Az írásbeli központilag
összeállított komplex teszt. A szóbeli vizsgán a hallgatók
az elõre elkészített gondozási terv alapján adnak számot a
követelmények teljesítésérõl (koordinátorok esetén két
gondozási terv elkészítése szükséges ).

A gondozási tervet legalább 15 nappal a záróvizsgát
megelõzõen kell benyújtani a képzõhely felé. A gondozási
terv elkészítéséhez a résztvevõknek konzultációs lehetõ-
séget kell biztosítani.

A záróvizsga a képzés utolsó napját követõ 15. és 60. nap
között kerülhet lebonyolításra. A képzõhely a pontos dá-
tumról legalább 30 nappal korábban tájékoztatja a képzés
résztvevõit.

A képzésen részt vevõ személyek a tanfolyam elvégzésé-
rõl az Intézet által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsít-
vány a közösségi koordinátor, közösségi gondozó munka-
körök betöltését teszi lehetõvé.

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI
IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Dr. Gergely László volt gyõri katonai ügyészségi
ügyész 020237, dr. Bodó Balázs Hajdú-Bihar megyei
fõügyészségi ügyész elveszített 010737, Jakabné
dr. Urbán Klára fõvárosi fõügyészségi ügyész 010482,
dr. Losonczi-Molnár Melinda budapesti V. és XIII. kerüle-
ti ügyész elveszített 011974, valamint Radnainé Szatmári
Éva debreceni városi ügyészségi írnok eltulajdonított
120612-es sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb
Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõ-
osztálya érvénytelenítette.
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. március 25.–április 2.)

(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

84. 51. évfolyam L 84. szám (2008. március 26.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/231/EK:

* A bizottság határozata 2008. február 1. a 96/48/EK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdé-
sében említett nagy sebességû transzeurópai vasúti rendszer üzemeltetési alrendszerére vo-
natkozó átjárhatósági mûszaki elõírásról és a 2002. május 30-i 2002/734/EK bizottsági hatá-
rozat hatályon kívül helyezésérõl [az értesítés a C(2008) 356. számú dokumentummal tör-
tént]1

2008/232/EK:

* A bizottság határozata 2008. február 21. a nagy sebességû transzeurópai vasúti rend-
szer jármûvek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági mûszaki elõírásokról [az értesítés a
C(2008) 648. számú dokumentummal történt]1

Helyesbítések

* Helyesbítés a monetáris pénzügyi intézményekrõl és a piaci statisztikákról (átdolgozás)
szóló, 2007. augusztus 1-jei európai központi banki iránymutatáshoz (EKB/2007/9) (HL L
341., 2007. 12. 27.)

85. 51. évfolyam L 85. szám (2008. március 27.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 274/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a vámmentességek közösségi rendsze-
rének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet módosításáról
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* A Tanács 275/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a vám- és a statisztikai nómenklatúrá-
ról, valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 276/2008/EK rendelete (2008. március 26.) 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

Európai Parlament és Tanács

2008/267/EK:

* Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. március 11.) az EU Szolidaritási Alap-
jának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegye-
lemrõl és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességérõl szóló, 2006. május 17-i
intézményközi megállapodás 26. pontja alapján történõ igénybevételérõl

Tanács

2008/268/EK:

* A Tanács határozata (2008. március 17.) a nemzeti központi bankok külsõ könyvvizsgálói-
ról szóló 1999/70/EK határozatnak a Suomen Pankki külsõ könyvvizsgálója tekintetében
történõ módosításáról

Bizottság

2008/269/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 19.) a 2001/618/EK határozatnak a franciaországi
Côtes-d’Armor, Finiste� re, Ille-et-Vilaine, Morbihan és Nord megyéknek az Aujeszky-féle
betegségtõl mentes régiók jegyzékébe való felvétele céljából történõ módosításáról [az érte-
sítés a C(2008) 1072. számú dokumentummal történt]1

86. 51. évfolyam L 86. szám (2008. március 28.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 277/2008/EK rendelete (2008. március 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 278/2008/EK rendelete (2008. március 27.) a további feldolgozás nélkül exportált fe-
hér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 279/2008/EK rendelete (2008. március 27.) a további feldolgozás nélkül exportált szi-
rupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 280/2008/EK rendelete (2008. március 27.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl
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A Bizottság 281/2008/EK rendelete (2008. március 27.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt fo-
lyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl

* A Bizottság 282/2008/EK rendelete (2008. március 27.) az élelmiszerekkel rendeltetéssze-
rûen érintkezésbe kerülõ, újrafeldolgozott mûanyagokról és mûanyag tárgyakról, valamint
a 2023/2006/EK rendelet módosításáról1

* A Bizottság 283/2008/EK rendelete (2008. március 27.) az Amerikai Egyesült Államokból
származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítõ vámok megállapításáról szóló
673/2005/EK tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról

* A Bizottság 284/2008/EK rendelete (2008. március 27.) egyes elnevezéseknek az oltalom
alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl
[Lingot du Nord (OFJ), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (OFJ), Marrone di Roccadaspide
(OFJ)]

A Bizottság 285/2008/EK rendelete (2008. március 27.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés
I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérí-
tési ráta rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács és Bizottság

2008/270/EK, Euratom:

* A Tanács és a Bizottság határozata (2008. február 25.) az egyrészrõl az Európai Közösségek
és az Európai Atomenergia-közösség, másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti tudomá-
nyos és technológiai együttmûködésrõl szóló megállapodásnak az Európai Közösség és az
Európai Atomenergia-közösség nevében történõ megkötésérõl

Tanács

2008/271/EK:

* A Tanács határozata (2008. február 25.) az egyrészrõl az Európai Közösség és annak tagál-
lamai, másrészrõl a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai
koordinációs és együttmûködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Romá-
nia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült második kiegészítõ jegyzõ-
könyv elfogadásáról

Bizottság

2008/272/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 28.) a Lengyelország által a Techmatrans S.A.
részére tervezett C 6/07 (ex N 558/06) számú állami támogatásról [az értesítés a C(2007)
5616. számú dokumentummal történt]1
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87. 51. évfolyam L 87. szám (2008. március 29.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 286/2008/EK rendelete (2008. március 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 287/2008/EK rendelete (2008. március 28.) az 1702/2003/EK rendelet 2c. cikké-
nek (3) bekezdésében meghatározott érvényességi idõ meghosszabbításáról1

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/40/EK irányelve (2008. március 28.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az
amidoszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosítá-
sáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/274/EK:

* A Tanács határozata (2008. március 17.) az Európai Közösség és a Marokkói Királyság kö-
zött a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseirõl létrejött megállapodás megkötésérõl

2008/275/EK:

* A Tanács határozata (2008. március 17.) az Európai Közösség és a Marokkói Királyság kö-
zött a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseirõl létrejött megállapodás I. és II. mel-
lékletét a Bolgár Köztársaság és Románia európai uniós csatlakozására való tekintettel mó-
dosító jegyzõkönyv megkötésérõl

Jegyzõkönyv az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között a légiközlekedési szolgáltatá-
sok egyes kérdéseirõl létrejött megállapodás I. és II. mellékletének módosításáról

Bizottság

2008/276/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 17.) a 2005/338/EK határozatnak a kempingszolgál-
tatásokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok
érvényességének meghosszabbítása céljából történõ módosításáról [az értesítés a C(2008)
1128. számú dokumentummal történt]1

2008/277/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 26.) a 2001/405/EK határozatnak az egészségügyi
és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos
ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történõ módosításáról
[az értesítés a C(2008) 1222. számú dokumentummal történt]1

2008/278/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 26.) a 2006/589/EK határozatnak az aviglicin-hidro-
klorid tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 1071. számú dokumen-
tummal történt]1
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2008/279/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 28.) a géntechnológiával módosított Roundup Ready
GA21-es kukoricavonalból származó élelmiszereknek és élelmiszer-összetevõknek a
258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint új élelmiszerként vagy új élelmi-
szer-összetevõként való forgalomba hozatalának engedélyezésérõl szóló 2006/69/EK bizott-
sági határozat hatályon kívül helyezésérõl [az értesítés a C(2008) 1116. számú dokumen-
tummal történt]

2008/280/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 28.) a géntechnológiával módosított GA21
(MON- 21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból elõállított termékek forga-
lomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti enge-
délyezésérõl [az értesítés a C(2008) 1112. számú dokumentummal történt]

88. 51. évfolyam L 88. szám (2008. március 29.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

Tanács

* A Bizottság 273/2008/EK rendelete (2008. március 5.) a tej és tejtermékek elemzési és minõ-
ségértékelési módszerei tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vo-
natkozó részletes szabályok megállapításáról

89. 51. évfolyam L 89. szám (2008. április 1.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 288/2008/EK rendelete (2008. március 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 289/2008/EK rendelete (2008. március 31.) a kéknyelv-betegségre fogékony
fajokhoz tartozó egyes állatok szállításának ellenõrzése, megfigyelése, felügyelete és kor-
látozása tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól szóló
1266/2007/EK rendelet módosításáról1

A Bizottság 290/2008/EK rendelete (2008. március 31.) a gabonaágazatban 2008. április 1-jétõl al-
kalmazandó behozatali vámok megállapításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/41/EK irányelve (2008. március 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
kloridazon hatóanyag felvétele céljából történõ módosításáról1
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/281/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 25.) a Franciaország által a Teollisuuden Voima
Oy számára az AREVA NP (a korábbi Framatome ANP) által építendõ atomerõmû pro-
jektje keretében végrehajtott C 45/06 (ex NN 62/A/06) számú intézkedésrõl [az értesítés a
C(2007) 4323. számú dokumentummal történt]1

2008/282/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásá-
ért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló 2006/2004/EK európai parla-
menti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
szóló 2007/76/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2008) 987. számú dokumentum-
mal történt]1

90. 51. évfolyam L 90. szám (2008. április 2.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 291/2008/EK rendelete (2008. április 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 292/2008/EK rendelete (2008. április 1.) a gyümölcs- és zöldségágazatban a
2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabá-
lyok megállapításáról szóló 1580/2007/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 293/2008/EK rendelete (2008. április 1.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet
II. mellékletének az említett mellékletben megállapított nemzeti felsõ határok tekintetében
történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/283/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 13.) a Belgium által a Belgiumban létrehozott
koordinációs központok javára bevezetett támogatási programról és a 2003/757/EK hatá-
rozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 5416. számú dokumentummal történt]1
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91. 51. évfolyam L 91. szám (2008. április 2.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

KÖLTSÉGVETÉSEK

2008/235/EC:

* Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérleg-
kimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/235/EK)

2008/236/EC:

* Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadása-
inak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/236/EK)

2008/237/EC:

* Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/237/EK)

2008/238/EC:

* Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008.
pénzügyi évre vonatkozóan (2008/238/EK)

2008/239/EC:

* Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008.
pénzügyi évre vonatkozóan (2008/239/EK)

2008/240/EC:

* A Kábítószer és Kábítószer-függõség Európai Megfigyelõközpontja bevételeinek és kiadá-
sainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/240/EK)

2008/241/EC:

* Az Európai Betegségmegelõzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/241/EK)

2008/242/EC:

* Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadása-
inak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/242/EK)

2008/243/EC:

* A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/243/EK)

2008/244/EC:

* Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimuta-
tása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/244/EK)

2008/245/EC:

* Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/245/EK)

2008/246/EC:

* Az Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/246/EK)

2008/247/EC:

* Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a
2008. évi pénzügyi évre vonatkozóan (2008/247/EK)
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2008/248/EC:

* Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimuta-
tása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/248/EK)

2008/249/EC:

* Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása
a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/249/EK)

2008/250/EC:

* Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mér-
legkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/250/EK)

2008/251/EC:

* Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénz-
ügyi évre vonatkozóan (2008/251/EK)

2008/252/EC:

* Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatko-
zóan (2008/252/EK)

2008/253/EC:

* Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/253/EK)

2008/254/EC:

* A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérleg-
kimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/254/EK)

2008/255/EC:

* A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimu-
tatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/255/EK)

2008/256/EC:

* Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimuta-
tása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan (2008/256/EK)

2008/257/EC:

* A Cepol bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008. pénzügyi évre vonatkozóan
(2008/257/EK)

2008/258/EC:

* Az Európai Unió Tagállamainak Külsõ Határain Való Operatív Együttmûködési Igazgatá-
sért Felelõs Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008.
pénzügyi évre vonatkozóan (2008/258/EK)

2008/259/EC:

* Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2008.
pénzügyi évre vonatkozóan (2008/259/EK)

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.
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A Közbeszerzési Értesítõ 39. számának (2008. április 2.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

13789 Debreceni Egyetem (EM-232, felvonók üzemeltetése
– K. É. – 4548/2008)

13792 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (komplex pályá-
zati menedzsmentszolgáltatások ellátása – K. É. –
4485/2008)

13799 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (STEYR 32S25 típusú
alkatrészek beszerzése – K. É. – 4371/2008)

13802 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (MAN TGA 26310 tí-
pusú alkatrészek beszerzése – K. É. – 4377/2008)

13805 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (Mercedes–Unimog
alkatrészek beszerzése – K. É. – 4380/2008)

13808 Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás [regionális komplex hulladékkezelõ központ és
lerakó létesítése Gyõr-Sashegy területen (FIDIC Piros
Könyv 2005 magyar nyelvû kiadás) – K. É. –
4837/2008]

13816 PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelõ Zrt. (park-
fenntartás, köztisztaság – K. É. – 4186/2008)

13823 Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás [csí-
põszúnyog-gyérítés kivitelezése légi biológiai, légi ké-
miai és földi kémiai (meleg köd) módszerrel a Tisza-tó
térségében a 2008–2010. évekre – K. É. – 4606/2008]

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

13830 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (vagyonbiztosítási, fe-
lelõsségbiztosítási, csoportos élet- és balesetbiztosítási
szerzõdések, 2008. – K. É. – 4382/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

13836 Szegedi Tudományegyetem (mobil távközlési szolgálta-
tás igénybevétele és alközponti közvetlen mobil kapcso-
lat biztosítása, valamint mobilkészülékek beszerzése
– K. É. – 4384/2008)

Visszavonás

13840 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház vissza-
vonása (üzemeltetési szolgáltatási szerzõdés – rendsze-
res és folyamatos épület-karbantartási, kazánüzemel-
tetési, valamint napi, havi és idõszaki takarítási, 24 órás
portaszolgálati feladatok és pénzszállítás ellátása, FE-
BESZ-42. – K. É. – 4635/2008)

13845 Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rende-
lõintézet visszavonása (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz K. É. – 1368/2008 számon 2008. január 25-én fel-
adott ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 4636/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

13849 Dunaharaszti Város Önkormányzata (Hunyadi János Ál-
talános Iskola korszerûsítése – K. É. – 4677/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

13855 Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata (orvosi ügyelet
biztosítása Biatorbágy, Etyek, Herceghalom települé-
seken – K. É. – 4073/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

13860 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (sterilizáló-
berendezés beszerzése – K. É. – 4594/2008)

13863 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (ajánlattételi fel-
hívás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivata-
los dokumentumainak fordítása tárgyában – K. É. –
4684/2008)

13869 Kaposi Mór Oktató Kórház (a Kaposi Mór Oktató Kór-
ház részére gyógyszerkiadó automata beszerzése
– K. É. – 4751/2008)

13873 Közbeszerzések Tanácsa (a közbeszerzési eljárás szerep-
lõinek a közbeszerzések során elõforduló korrupcióval
kapcsolatos attitûdjeinek, percepcióinak és tapasztala-
tainak vizsgálatára irányuló országos reprezentatív fel-
mérés elvégzése és a felmérési eredmények elemzése
– K. É. – 4986/2008)

13878 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [a 6. sz. Duna
menti Eurovelo® kerékpárút magyarországi szakaszára
tájékoztató táblák kihelyezése – K. É. – 4961/2008]

13882 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (tanácsadási
szolgáltatás ajánlatkérõ belsõ ellenõrzési fõosztálya te-
vékenységének szakértõi támogatására – K. É. –
4663/2008)

13887 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (útépítés
– K. É. – 4588/2008)

13894 Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata,
Szeged (balatonkenesei gyermek- és ifjúsági tábor fel-
újítási munkái – K. É. – 4519/2008)

13897 Szentendre Város Önkormányzata [helyi építési szabály-
zat és szabályozási terv (HÉSZ) felülvizsgálata és mó-
dosítása – K. É. – 4396/2008]
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Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

13902 Budapesti Történeti Múzeum (takarítási feladatok
– K. É. – 4375/2008)

13907 Halásztelek Nagyközség Önkormányzata (Hunyadi Má-
tyás Általános Mûvelõdési Központ konyhája 2008. évi
tojásbeszerzése – K. É. – 4007/2008)

13912 Hatvan Város Önkormányzata (Hatvan város barokk fõ-
terének felújítása II. ütem – K. É. – 4692/2008)

13917 Margittasziget 92 Kft. (ajánlatkérõ homorúd-rihai tehe-
nészeti telepén a trágyatároló rendszer korszerûsítése
– K. É. – 4696/2008)

13922 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (2008–2010. közötti idõszakra tûzoltó készülé-
kek beszerzése – K. É. – 4533/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

13927 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (Zalaegerszeg, Kaszaházi út 3. szám alatti kézbesí-
tõbázis beruházási munkáinak elvégzésére kiviteli terv
– K. É. – 4731/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

13933 Abony Város Önkormányzata (étkezési és ajándékutal-
ványok beszerzése – K. É. – 4840/2008)

13935 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH Dél-alföldi
Regionális Igazgatósága, Szeged, Bocskai u. 14. szám
alatti irodaépületének komplex energetikai felújítása
– K. É. – 4832/2008)

13937 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Közép-dunántúli
Regionális Igazgatósága (ingatlan bérlése Székesfehér-
váron – K. É. – 4668/2008)

13940 BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (új és
használt gépjármûvek beszerzése – K. É. – 4753/2008)

13943 Csongrád Megyei Önkormányzat (egészségügyi mûsze-
rek és eszközök beszerzése – K. É. – 4507/2008)

13946 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [komposztátforgató
gép vagy géplánc (traktor + kardánmeghajtású kom-
posztátforgató berendezés) és teleszkópos homlokrako-
dó gép beszerzése – K. É. – 4522/2008]

13949 Halásztelek Nagyközség Önkormányzata (Hunyadi Má-
tyás Általános Mûvelõdési Központ konyhája 2008. évi
élelmiszer-beszerzése – K. É. – 3367/2008)

13956 Magas Cédrus Szociális Otthon, Kõkút-Gyöngyöspuszta
(élelmiszerek és élelmezési alapanyagok szállítása
– K. É. – 4264/2008)

13962 Magyar Közút Kht. (hófogóháló-tartó láb beszerzése
– K. É. – 4327/2008)

13966 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Budapest-Nyugati pá-
lyaudvaron kormányzati negyed építéséhez területfel-
szabadítás keretében vasúti közlekedési létesítmények
elbontása és áthelyezése, valamint kiszolgáló és mûköd-
tetõ közmûvek áthelyezése – kiegészítõ építési beruhá-
zás – K. É. – 4307/2008)

13969 Miskolci Hõszolgáltató Kft. (Miskolc, Széchenyi-negyed
távhõellátása forróvíz-távvezeték kivitelezési munkái
– K. É. – 4934/2008)

13972 Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem [az egyetem épület-
együttesének üzemeltetése (portaszolgálat, takarítás és
kertészeti feladatok ellátása) – K. É. – 3203/2008]

13974 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 8–72. sz.
fõutak jelenlegi szintbeli csomópont átépítése külön-
szintû csomóponttá kiviteli tervdokumentációjának
elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
4312/2008)

13976 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (M4 gyorsforgalmi
út Abony–Fegyvernek közötti szakasz környezeti és
örökségvédelmi hatástanulmányának elkészítése, vala-
mint a környezetvédelmi engedély beszerzése – K. É. –
4998/2008)

13979 Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága [a K. É. –
1472/2008 számú eljárás eredménye (hazai) – K. É. –
5087/2008]

13981 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [digitális
röntgen- és foszforlemez-kiolvasó berendezés beszerzé-
se (SG-379) – K. É. – 4797/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

13985 Állami Szanatórium, Sopron (élelmiszerek szállítása
– K. É. – 4303/2008)

13985 Baja Város Önkormányzata (Bajai Kórház sebészeti épü-
let hotelszolgáltatási osztály rekonstrukciója építési
munkái, meglévõ épület átalakítása – K. É. –
4191/2008)

13986 Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4. sz. metró I. sza-
kasz: építménymozgás-megfigyelõ, zaj- és rezgésellen-
õrzõ monitoringrendszer szolgáltatás ellátása – K. É. –
4099/2008)

13987 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ MT épület nyugati szárny homlokzati
és belsõ átalakításának kivitelezési munkái, összesen
239 m2 – K. É. – 4196/2008)

13987 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag res-
taurálási munkálatainak elvégzése (Rest-2007/3.) Bu-
dapest, M0 kelet, Pécel 02. lelõhely (40 db kerámia)
– K. É. – 4200/2008]

13988 Budapesti Történeti Múzeum [régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása, Budapest II. kerü-
let, Medve u. 17. (6 db M30 láda kerámia, 2 db M30 lá-
da állatcsont) – K. É. – 4202/2008]

13988 Budapesti Történeti Múzeum [régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása, Budapest 4. met-
ró, Móricz Zsigmond körtér (10 db M30 láda kerámia)
– K. É. – 4203/2008]
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13989 Budapesti Történeti Múzeum [régészeti feltárásokból
származó leletanyagok restaurálása, Budapest III.,
Csúcshegy–Harsánylejtõ (35 db M30 láda kerámia)
– K. É. – 4205/2008]

13990 HungaroControl Zrt. (a Forrás-SQL integrált ügyviteli
szoftver 1 db vonalkódos leltározási moduljának beve-
zetése – K. É. – 5020/2008)

13991 Komárom Város Önkormányzata (laboratóriumi és iro-
dai bútorok szállítása – K. É. – 4410/2008)

13992 Komárom Város Önkormányzata (kiegészítõ mûszerek
szállítása, üzembe helyezése és használatának betaní-
tása – K. É. – 4411/2008)

13992 Országos Állat-egészségügyi Intézet (ajánlatkérõ napi és
idõszaki takarítási feladatainak ellátása – K. É. –
4183/2008)

13993 Szegedi Fegyház és Börtön (épület-karbantartási szol-
gáltatás – K. É. – 3025/2008)

13994 Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre, Hamvas
Béla u. 1. szám alatti bölcsõde meglévõ épületének fel-
újítása és bõvítése – K. É. – 4179/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

13995 Pannon Egyetem (Pannon Egyetem veszprémi kampu-
szán tanuló hallgatóinak kollégiumi elhelyezésére vo-
natkozóan megkötött szerzõdés módosítása – K. É. –
4969/2008)

13995 Pilis–Buda–Zsámbék Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulás (belsõ ellenõrzés 2007–2008. – K. É. –
4674/2008)

Helyesbítés

13997 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. helyesbítése (Buda-
pest V. ker., Nádor u. 31. szám alatti épület III–IV.
emeletén irodahelyiségek kialakítása és felújítása
– K. É. – 5100/2008)

13997 SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdál-
kodási Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008.
március 21-i 35. számában, K. É. – 3587/2008 számon
megjelent ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
4895/2008)

Visszavonás

13999 Berettyóújfalu Város Önkormányzata visszavonása (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2008. február 22-i 23. számában
K. É. – 2272/2008 számon megjelent egyszerûsített eljá-
rás ajánlati felhívásának visszavonása – K. É. –
4892/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

14000 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a JUMA 2000 Kft. jogorvoslati kérelme az Országos
Korányi TBC és Pulmonológia Intézet közbeszerzési el-
járása ellen – K. É. – 4118/2008)

14004 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közbe-
szerzése ellen benyújtott jogorvoslati kérelem – K. É. –
4126/2008)

14007 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 4128/2008)

14012 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az OMS-Hungária Kft. jogorvoslati kérelme az Ön-
kormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivó-
víz-minõségének Javításáért közbeszerzési eljárása el-
len – K. É. – 4130/2008)

14020 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Multipoolex Kft. jogorvoslati kérelme Budaörs Város
Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
4131/2008)

14027 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(Morvayné dr. Vígh Katalin a Közbeszerzések Tanácsa
tagja által, a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság köz-
beszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárása – K. É. – 4184/2008)

14032 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a FENSTHERM Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi
Kft. jogorvoslati kérelme a Rózsakert Lakásfenntartó
Szövetkezet közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
4291/2008)

14048 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. jogorvoslati
kérelme a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
4292/2008)

14053 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az SDA Stúdió Kft. által a Dexter Informatikai Kft. ha-
mis adatszolgáltatása miatt a Debreceni Egyetem köz-
beszerzési eljárása ellen indított jogorvoslati kérelme
– K. É. – 4294/2008)

14060 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által a Vám- és Pénzügyõrség Országos Pa-
rancsnoksága közbeszerzési eljárása ellen hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás – K. É. –
4295/2008)

14064 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(Budaörs Kistérség Többcélú Társulása jogorvoslati
kérelme Törökbálint Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 4296/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 40. számának (2008. április 4.) tartalomjegyzékérõl

14078 A Közbeszerzések Tanácsa 1/2008. (K. É. 40., 2008. ápri-
lis 4.) számú ajánlása az üzletrész-átruházás útján meg-
valósított beszerzések Kbt. hatálya alá tartozásának meg-
ítélésérõl

14080 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbe-
szerzési tanácsadók névjegyzékébe 2008. március 27-én fel-
vett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett tanács-
adók adataiban bekövetkezett változásokról

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

14084 Budapest Fõváros Önkormányzata (független hivatalos
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása a Budapest,
Margit híd rekonstrukciós munkáinak megvalósításá-
hoz kapcsolódó lebonyolítói és tervezõi + kivitelezõi
közbeszerzési eljárások befejezéséig – K. É. –
4266/2008)

14090 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (Baja ÉK-i elkerülõ
szakasz III. ütem építése – K. É. – 4814/2008)

14096 Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a Magyar Köztársaság
2008. évi ellátását részben biztosító oltóanyagok be-
szerzése – K. É. – 4486/2008)

14105 Szekszárdi Ipari Park Kft. (keretmegállapodás – útháló-
zat, közmûhálózat fenntartása, fejlesztése – K. É. –
4304/2008)

14110 Szépmûvészeti Múzeum (nemzetközi mûtárgy-szállít-
mányozás – K. É. – 4849/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás

megindítására

14116 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(fûnyírás – K. É. – 4747/2008)

14121 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (részvételi felhívás a
41. sz. fõút 65+069–70+200 km-szelvények közötti sza-
kaszának 115 kN burkolatmegerõsítése – mérnök kivá-
lasztására – K. É. – 4320/2008)

Módosítás

14128 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. módo-
sítása (radarmûszerek beszerzése tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásának módosítása – K. É. –
4940/2008)

Visszavonás

14133 Diósd Község Önkormányzata visszavonása (hulladékke-
zelés – K. É. – 5074/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

14137 MILKMEN Kft. (MILKMEN Kft. tehenészeti telep fel-
újítása – K. É. – 4864/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

14143 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(The London International Wine & Spirit Fair Nemzet-
közi Bor és Szeszesital Szakkiállítás, XII. Szent
György-napi Agrárexpo – K. É. – 4841/2008)

14146 Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Kommunikációért
Felelõs Szakállamtitkárság (PR- és rendezvényszervezési
szolgáltatások beszerzése – K. É. – 5044/2008)

14152 Monor Város Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. –
4498/2008)

14159 Pannon Egyetem (õrzés-védelem – K. É. – 4503/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

14165 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (KRESZ- és forgalomtere-
lési táblák beszerzése/2008. – K. É. – 5033/2008)

14168 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
(9/Gyula/2008 in vivo izotópkészítmények, inaktív ra-
diofarmakonok beszerzése – K. É. – 4259/2008)

14172 Békési Egyetértés Szarvasmarha-tenyésztõ Kft. (Tarhos,
Berke-majori tehenészet szilárd fázisú trágyatárolójá-
nak, monitoringrendszerének építése és meglévõ út-
burkolat bevonása – K. É. – 4741/2008)

14176 Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat
(2008. évi kátyúzások 120 km útvonalon – K. É. –
4732/2008)

14179 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (65 db indukciós áram-
lásmérõ készülék szállítása beépítés és beüzemelés nél-
kül – K. É. – 4729/2008)

14183 Központi Statisztikai Hivatal (2008. évi csekély értékû
ajándékutalványok beszerzése és helyszínre szállítása
– K. É. – 4968/2008)

14186 Madách Színház Kht. (díszletlépcsõ készítése – K. É. –
5134/2008)
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14189 Monor Város Önkormányzata (kerékpárút építése Mo-
noron a Kistói úton a Szélmalom utca és a Kossuth La-
jos utca között – K. É. – 4497/2008)

14195 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari, Környezetvé-
delmi és Informatikai Szakközépiskola, Budapest (labor-
eszközök beszerzése – K. É. – 5196/2008)

14197 Sombereki Mezõgazdasági Szövetkezet Zrt. [ajánlatkérõ-
nek a Somberek külterületén (0155/1 hrsz.) lévõ sertés-
telepi hígtrágya-tároló tér korszerûsítése és bõvítése
– K. É. – 4695/2008]

14202 Százhalombatta Város Önkormányzata (hideg- és meleg-
étkezési utalványok beszerzése – 2008. – K. É. –
4882/2008)

14205 Tihany Község Önkormányzata (Tihany–Aszófõ önkor-
mányzati út nyugati oldalán tervezett kerékpárút épí-
tése, és a vonatkozó kiviteli tervdokumentációk elké-
szíttetése – K. É. – 4996/2008)

14209 Üllõ Város Önkormányzata (óvodafelújítás – K. É. –
4921/2008)

14213 Vác Város Önkormányzata (könyvtár új, egyedi faabla-
kainak beszerzése – K. É. – 4857/2008)

14216 Veszprém Megyei Földhivatal (akadálymentesítés 2008.
– K. É. – 4989/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

14221 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (aszfaltdilatáció – dilatá-
ciós szerkezetek javítása/2008. – K. É. – 5123/2008)

14226 Debreceni Egyetem nevében az egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centruma (EM-235., ajánlatkérõ elméleti
négyszög felújítása és rekonstrukciója építési engedé-
lyezési terveinek elkészítése – K. É. – 4858/2008)

14229 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,
Kéthely (élelmiszerek beszerzése fõzõkonyha részére
– K. É. – 4541/2008)

14234 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (gyógyszer be-
szerzése – K. É. – 4780/2008)

14237 Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség
(Debrecenben 80 fõ részére, szállóférõhely bérlése
– K. É. – 4288/2008)

14241 Jászfényszaru Város Önkormányzata (ajánlatkérõ szenny-
vízcsatornázásának fejlesztése – K. É. – 4697/2008)

14246 Országgyûlés Hivatala [az Országház C osztály területén
és a XV-ös számú udvari épületben tûzjelzõ rendszer
építése és a szükséges helyreállítási munkák elvégzése
(316) – K. É. – 4947/2008]

14250 Szabadság Mezõgazdasági Szövetkezet, Tiszalök (aján-
latkérõ részére 3 darab rakodógép és 1 darab trágyavil-
la szállítása – K. É. – 4949/2008)

14256 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (Deszk, külterületi
kerékpárút-építés a 43. sz. fõút 12+225–16+296 km-sz.
között a bal oldalon – K. É. – 3899/2008)

14263 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt.
(Széphõ Zrt. számára korlátlan felhasználású internet-
szolgáltatás biztosítása – K. É. – 4676/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

14270 Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (nagyfesz. vezetékek
szabványosítása a Szombathely–Szentgotthárd vasút-
vonalon – K. É. – 4389/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

14274 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH Kiemelt
Adózók Igazgatósága, 1077 Budapest, Dob u. 78–81.
szám alatti épületben lévõ konferenciaterem korszerû-
sítése, akadálymentesítése – K. É. – 5065/2008)

14276 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békés-
csabán parkolóépítés, útfelújítás, valamint földutak
szilárd burkolattal történõ ellátásának kivitelezése
– K. É. – 3299/2008)

14280 Budapest Fõváros Levéltára (Budapest Fõváros Levéltára
épületének komplett takarítása – K. É. – 4287/2008)

14282 Budapest Fõváros Önkormányzata (szállítási keretszer-
zõdés Budapest Fõváros Önkormányzata részére 2008.
II–IV. negyedévre vonatkozóan 3 részfeladatra
– K. É. – 4593/2008)

14286 Budapest Fõváros Önkormányzata (megbízási szerzõdés,
amelynek tárgya a Magyar Gyula Kertészeti Szakkö-
zépiskola és Szakiskola tervezõi mûvezetési szerzõdése
– K. É. – 4645/2008)

14288 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányza-
ta területén kiemelt szintû parkfenntartás – 2008.
– K. É. – 4843/2008)

14291 Budapest Fõvárosi XV. Kerületi Önkormányzat Egészség-
ügyi Intézménye (nappali felnõttorvosi ügyelet ellátása
– K. É. – 5072/2008)

14293 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (egyes
közterületi lakóutcákban megvalósítandó útpálya- és
járdafelújítás – K. É. – 4141/2008)

14298 Budapesti Közlekedési Zrt. (70 db – 50% Rába dízelmo-
tor felújítása – K. É. – 4560/2008)

14300 Budapesti Közlekedési Zrt. (56 db – 50% DAF dízelmo-
tor felújítása – K. É. – 4563/2008)

14302 Budapesti Közlekedési Zrt. (6 db – 50% MAN dízelmo-
tor felújítása – K. É. – 4565/2008)

14304 Budapesti Közlekedési Zrt. (12 db – 50% Perkins dízel-
motor felújítása – K. É. – 4567/2008)

14306 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületeinek
takarítása – K. É. – 4778/2008)

14308 Dél-balatoni Szennyvízelvezetés és -tisztítás Megvaló-
sítását Célzó Önkormányzati Társulás (a dél-balatoni te-
lepülések szennyvízkezelése tárgyú projekt elõkészítése
vállalkozási szerzõdés keretében – K. É. – 4703/2008)

14312 Dr. Bugyi István Kórház (4331/Szentes/07 „Labordiag-
nosztikumok" – K. É. – 4661/2008)
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14316 Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség (Nagy-
Pándzsa-vízgyûjtõ revitalizációja – K. É. – 4462/2008)

14319 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület, Tûz-
oltó u. 74. sz. lakóépület felújítása – K. É. – 4248/2008)

14321 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ részére
üzemanyag beszerzése – K. É. – 3222/2008)

14324 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(magyar nemzeti stand építése, üzemeltetése és bontása
több helyszínen és idõpontban – K. É. – 2840/2008)

14328 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (keretszerzõdés ágyszivacs szállítására – K. É. –
5105/2008)

14330 Kazincbarcika Város Önkormányzata (Kazincbarcika
város integrált városfejlesztési stratégiája és a megva-
lósulását biztosító 3 alprojekt kidolgozása és megvalósí-
tásának támogatására vonatkozó megbízás – K. É. –
3561/2008)

14333 Komárom Város Önkormányzata (Komárom, Rákóczi rak-
part burkolat- és járdafelújítása – K. É. – 4702/2008)

14335 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (az üröm-csókavári gáztisztító massza veszélyes
hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének men-
tesítése projekt megvalósításához szükséges FIDIC sze-
rinti mérnöki és mûszaki ellenõri szolgáltatások ellátá-
sa – K. É. – 4143/2008)

14337 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (nagy teljesítmé-
nyû szg.- és tárolórendszerek – K. É. – 5041/2008)

14349 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (vásárlásra
szóló utalványok beszerzése a Magyar Gazdaságfej-
lesztési Központ Zrt. munkavállalói számára – K. É. –
5188/2008)

14351 Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézet (M6-os
autópálya északi szakasza megelõzõ régészeti feltárása-
ihoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása az MTA
Régészeti Intézet speciális régészeti feltárási koncepció-
ja szerint – K. É. – 4504/2008)

14353 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (8 db személygépkocsi
beszerzése – K. É. – 5089/2008)

14355 Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Köz-
pont Kht. (szerverhosting – K. É. – 4984/2008)

14358 Országgyûlés Hivatala [az Országgyûlés Hivatala Iroda-
házának részleges klimatizálása, ellenõrzõ, szabályozó-
rendszer kiépítése, és az azt követõ helyreállítási mun-
kák elvégzése (309/2007) – K. É. – 4610/2008]

14360 Országos Onkológiai Intézet (prosztatadaganat brachy-
terápiás kezeléséhez szükséges integrált rendszerek be-
szerzése – K. É. – 4647/2008)

14362 Országos Onkológiai Intézet (applikátorok és katéterek
lokalizálásához mobil, izocentrikus C-karos röntgenké-
szülék beszerzése és a régi EDR-rtg. bontása – K. É. –
4651/2008)

14364 Pannon Hõerõmû Energiatermelõ, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Zrt. (2008. március–december közötti idõszakra
vonatkozó derített Duna-víz szolgáltatási szerzõdés
– K. É. – 4432/2008)

14366 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (infúziós eszközök – K. É. –
4916/2008)

14369 Szabómester Szakképzõ Iskola, Budapest (a Szabómester
Szakképzõ Iskola hátrányos helyzetûek képzési köz-
pontja felújított épülete – eszközbeszerzés – K. É. –
5177/2008)

14375 Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálati Parancs-
noksága (Hannover vámõrhajó 2 darab motorjának be-
szerzése, illetve cseréje – K. É. – 3659/2008)

14377 Záhony Város Önkormányzata [ajánlatkérõ nyugati
városrészen telek kialakításához, elõ-közmûvesítés
II. ütem útépítése és közmûellátása (víz, szennyvíz, csa-
padékvíz) – K. É. – 2943/2008]

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

14383 FGSZ Földgázszállító Zrt. (2008. évi mûtárgy-rehabilitá-
ció és vezetékszakasz-kiváltások – K. É. – 4914/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

14388 Balatonfüred Város Önkormányzata (aszfaltburkolatú út
és járda felújítása, aszfaltjárda, kerékpárút, park és
térburkolat építése – K. É. – 4609/2008)

14388 Baranya Megyei Önkormányzat [Támasz-pont: hajlékta-
lan személyek nappali ellátóépületének építési kivitele-
zési munkái (meglévõ épületek bontása és új épület épí-
tése) – K. É. – 3163/2008]

14389 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakkö-
zép- és Szakiskolája Kollégiuma (hegesztõmûhely ki-
alakítása – K. É. – 4562/2008)

14390 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat [XIII. ke-
rületi közutak felújításának (aszfaltszõnyegezés) kivite-
lezési munkái 001., 003. rész. – K. É. – 3221/2008]

14391 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat [XIII. ke-
rületi közutak útburkolatainak szerkezetcserés átépíté-
si munkái 001. rész: Garam utca (Kárpát u., Pannónia
u. között) – K. É. – 3834/2008]

14391 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (ifjúság-
védelmi járõrszolgálat ellátása, drogprevenciós elõadá-
sok megtartása – K. É. – 4597/2008)

14392 Egészségügyi Minisztérium (ajánlatkérõ sajtó önálló
osztálya mûködéséhez kapcsolódó kiadványok és
egyéb anyagok nyomdai kivitelezése – K. É. –
4665/2008)

14393 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1091 Budapest, Üllõi út 109/B fszt. 3. szám alatti
37,20 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
4252/2008)

14393 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1095 Budapest, Soroksári út 84. fszt. 12. szám alatti
29,60 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
4738/2008)

14394 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (4 darab személygép-
kocsi beszerzése beszámítással – K. É. – 5093/2008)

14395 Fõvárosi Ingatlankezelõ Mûszaki Vállalkozói Zrt. (FI-
MÜV Zrt. által üzemeltetett ingatlanok takarítási tevé-
kenységének ellátása – K. É. – 4017/2008)
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14396 Gróf Széchenyi István TISZK Kht. (ajánlatkérõ részére
gépészeti eszközök beszerzése II. ütem – K. É. –
3757/2008)

14397 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat [egészség-
ügyi ellátáshoz szükséges gépek és mûszerek beszerzése
és üzembe helyezése (endoscop dezificiáló berendezés
1 készlet, cardiovascularis UH-készülékek 1 db, rádió-
frekvenciális thermoablációs készülék 1 db) – K. É. –
3529/2008]

14398 Magyar Televízió Zrt. (ajánlatkérõ részére folyószám-
la-vezetés, elektronikus banki szolgáltatások, egyedi és
csoportos átutalási megbízások kezelése – K. É. –
3531/2008)

14399 Mátrai Erõmû Zrt. (ME Zrt. 14/2006, külfejtéses bánya-
beli meddõ, valamint szénszállító, illetve erõmûvi szén
– K. É. – 4021/2008)

14400 Nyírtávhõ Kft. (távhõvezeték építése, felújítása, karban-
tartása, valamint egyéb épületgépészeti és villamos
munkák elvégzése – K. É. – 4640/2008)

14401 Országgyûlés Hivatala (nyomtató- és telefaxberendezé-
sek kellékanyagainak szállítása és helyszíni cseréje
– 1101 db kellékanyag szállítása – K. É. – 4611/2008)

14402 Paks Város Rendelõintézete (64-féle labordiagnosztikai
fogyóanyag beszerzése – K. É. – 3215/2008)

14402 Paks Város Rendelõintézete (64-féle labordiagnosztikai
fogyóanyag beszerzése – K. É. – 3216/2008)

14403 Paks Város Rendelõintézete (64-féle labordiagnosztikai
fogyóanyag beszerzése – K. É. – 3217/2008)

14403 Paksi Atomerõmû Zrt. (ajánlatkérõ 1–4. blokkján és szi-
mulátorán üzemelõ PDA-Verona nevû zónaellenõrzõ
rendszer felújítása – K. É. – 4412/2008)

14404 Paksi Atomerõmû Zrt. (ajánlatkérõ 1–4. blokkján és szi-
mulátorán üzemelõ PDA-Verona nevû zónaellenõrzõ
rendszer felújítása – K. É. – 4413/2008)

14405 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (pécsi 42104
hrsz. alatt felvett volt Zrínyi laktanya határozatlan idõ-
re szóló 24 órás õrzése, 4 fõ egyidejû jelenlétével
– K. É. – 4444/2008)

14406 Petrotár Kõolajtermék-tároló és Kereskedelmi Kft. [aján-
latkérõ pétfürdõi telephelyén található környezeti
szennyezettség kármentesítése és kiviteli terv készítése
(víztisztító berendezés kiépítése, burkolatlan deponáló-
terület, kármentesítõ rendszer üzemeltetése, kármente-
sítési monitoring – K. É. – 4040/2008]

14407 Ráckeve Város Önkormányzata (városi bölcsõde új be-
rendezési tárgyai és kisértékû eszközeinek beszerzése
– K. É. – 2697/2008)

14408 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem 36 havi
irodaszerekkel való ellátása – K. É. – 4649/2008)

14408 Tiszaföldvár Város Önkormányzata [hosszú lejáratú, fo-
rintalapú fejlesztési hitel a Sikeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprog-
ramban megjelölt beruházási feladatok megvalósításá-
ra (2. hitelcél) – K. É. – 4643/2008]

14409 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza [tá-
jékoztató egyéni tálcás rendszerû kórházi tálalókonyha
berendezéseinek beszerzése tárgyú szerzõdés teljesíté-
sérõl (01. rész) – K. É. – 4997/2008]

14409 Váci Fegyház és Börtön (baromfiszármazékok – K. É. –
4725/2008)

14410 Volánbusz Közlekedési Zrt. (autóbuszszûrõk beszállítá-
sa és konszignációs raktározása – K. É. – 4652/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

14411 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (egyéb vezetékek
– K. É. – 4612/2008)

14412 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (középfeszültségû
kábelek – K. É. – 4615/2008)

14412 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. [egyszerû, XLPE-
szigetelésû vezetékek, valamint ezekbõl sodrott veze-
tékkötegek 0,6/1 (1,29 kV névleges feszültségre)
(NFA2X) – K. É. – 4617/2008]

14413 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (kisfeszültségû kábe-
lek – K. É. – 4621/2008)

14413 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. [ötvözött alumínium
vezetéksodrony (AASC) – K. É. – 4624/2008]

14414 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. [burkolt 20 kV-os ve-
zeték (BSZV) – K. É. – 4628/2008]

14415 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. [sodrott szigetelt ve-
zetékköteg XLPE-szigeteléssel, csupasz nullavezetõvel
(tartósodronnyal) 0,6/1 kV névleges feszültségre
(AXKA) – K. É. – 4630/2008]

14415 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. [egyszerû,
XLPE-szigetelésû vezetékek, valamint ezekbõl sodrott
vezetékkötegek 0,6/1 kV (1,2) névleges feszültségre
(NFA2X) – K. É. – 4616/2008]

14416 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (középfe-
szültségû kábelek – K. É. – 4620/2008)

14416 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (kisfeszült-
ségû kábelek – K. É. – 4622/2008)

14417 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. [ötvözött
alumínium vezetéksodrony (AASC) – K. É. –
4626/2008]

14418 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. [burkolt
20 kV-os vezeték (BSZV) – K. É. – 4627/2008]

14418 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [III. ker., Bécsi út
(Csemete u.–Bécsi út 40. között) fõvárosi csatornare-
konstrukció tervezése III. ütem – K. É. – 4717/2008]

14419 Gyõri Önkormányzati Ingatlankezelõ és Szolgáltató Zrt.
[Gyõr, Kálvária u. 29. (hrsz.: 3379/2) szám alatti építési
ingatlanon építendõ lakóépület – K. É. – 4499/2008]

14419 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (keretszerzõdés kórházi szoftverek üzembentar-
tására 2007. január 1-jétõl 2009. december 31-ig, 5 hely-
színen – K. É. – 5092/2008)

14420 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (tájékoztató
a berettyóújfalui tûzoltólaktanya építése tárgyú közbe-
szerzési eljárásban kötött szerzõdés módosításáról
– K. É. – 4848/2008)

14421 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (KEUNY 02/07
– K. É. – 4868/2008)
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14421 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (száraztészták, hüve-
lyesek, fûszérttermékek, mirelit áru, kristálycukor
– K. É. – 3797/2008)

14422 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (tej és tejtermékek
– K. É. – 3798/2008)

14422 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (sütõipari termékek,
finompékáru – K. É. – 3799/2008)

14423 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (zöldségfélék, gyümöl-
csök, savanyúságok – K. É. – 3800/2008)

14423 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése,
szennyvíziszap-komposztáló telep kialakítása (2. rész-
feladat) – K. É. – 4801/2008]

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok

elbírálásáról

14425 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(sárospataki kirendeltség bontása és építése – K. É. –
4637/2008)

14426 Társasház Lakóközössége, Szeged (Szeged, Szt. István
tér 12–13. sz. alatti épületen homlokzati hõszigetelés,
nyílászárócsere – K. É. – 4891/2008)

Helyesbítés

14428 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség helyesbíté-
se (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 26-i 36. szá-
mában K. É. – 4514/2008 számon megjelent ajánlati fel-
hívás helyesbítése – K. É. – 5293/2008)

14428 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. március 19-i 34. számában,
K. É. – 3823/2008 számon megjelent tájékoztató helyes-
bítése – K. É. – 5302/2008)

14428 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. március 14-i 32. számában,
K. É. – 3810/2008 számon megjelent tájékoztató helyes-
bítése – K. É. – 5303/2008)

14428 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. január 9-i 4. számában, K. É. –
20291/2007 számon megjelent tájékoztató helyesbítése
– K. É. – 5305/2008)

14428 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyesbítése (EX-
PO Zaragoza magyar kiállítás arculati kiviteli terveinek
elkészítése és kivitelezése, a kiállítási pavilon mûködteté-
si feladatainak ellátása, valamint a létrehozott arculati
elemek bontása – K. É. – 5171/2008)

14429 Legfõbb Ügyészség helyesbítése (a Közbeszerzési Érte-
sítõbe K. É. – 4707/2008 számon 2008. március 28-án
feladott ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
5224/2008)

Módosítás

14430 Dunavecse Város Önkormányzata módosítása (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. február 18-i 21. számában
K. É. – 1243/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
módosítása – K. É. – 5311/2008)

Visszavonás

14432 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet visszavonása (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 18. számában, 2008. február 11-én, K. É. –
1937/2008 számon megjelent ajánlati felhívás visszavo-
nása – K. É. – 5226/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

14433 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(A Schömer Mûterem Településrendezési és Építésze-
ti Kft. jogorvoslati kérelme a Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen)

14437 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(Morvayné dr. Vígh Katalin a Közbeszerzések Taná-
csának tagja által a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás)

14441 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az A.S.A. Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. által a
Csanádapáca Nagyközség Önkormányzata közbeszer-
zési eljárása ellen indított jogorvoslati kérelem)

14443 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal által hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás Kecskemét Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljá-
rása ellen)

14446 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az LV Bánya Konzorcium képviseletében a Leel-Õssy
Kft. által elõterjesztett jogorvoslati kérelem, a Bánya-
vagyon-hasznosító Kht. és a Pannon Hõerõmû Zrt.
mint közös ajánlatkérõ közbeszerzési eljárása ellen)
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A Közbeszerzési Értesítõ 41. számának (2008. április 7.) tartalomjegyzékérõl

14462 A Közbeszerzések Tanácsa Titkársága pályázati hirdet-
ménye

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

14463 Balatonfüred Város Önkormányzata (2008–2010. évi in-
tézményi felújítások kivitelezése – K. É. – 4351/2008)

14466 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelõintézet és Baleseti Központ (SG-366., intézeti
gyógyszertár üzemeltetése – K. É. – 4686/2008)

14472 Marcali Városi Korház (takarítási szolgáltatás biztosí-
tása – K. É. – 4553/2008)

14475 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (40-13/2008 gerinc-
implantátumok – K. É. – 4516/2008)

14479 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem laborató-
riumi eszközökkel való ellátása – K. É. – 4546/2008)

14483 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (ajánlatkérõ székhelyére élelmiszer beszállítása
– K. É. – 3074/2008)

14492 Szent István Egyetem (1 db 43 m × 65 m-es, 7 m szabad
belmagasságú jégpálya lefedése, hõszigetelt csarnok-
szerkezettel – K. É. – 4285/2008)

14497 Zalabér Község Önkormányzata (aprítógépek és dobros-
ták beszerzése szállítási szerzõdés keretében – K. É. –
4896/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

14504 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (részvételi felhívás
az elektronikus árlejtés szolgáltatás beszerzése tárgyú
központosított közbeszerzési eljáráshoz – K. É. –
4959/2008)

14509 Magyar Rádió Zrt. (3,2 Mrd hitel felvétele – K. É. –
4988/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

14515 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (tolmácsolási, fordítási és lektorálási szakfel-
adatok ellátása – K. É. – 4599/2008)

14519 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (emelt szintû információ- és szerveze-
tikultúra-fejlesztés képzés beszerzése – K. É. –
4890/2008)

14523 Magyar Televízió Zrt. (ajánlatkérõ vágóinak non-lineá-
ris képzése – K. É. – 4975/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

14527 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (egyszer
használatos katéterek beszerzése – K. É. – 5368/2008)

14531 Budaörs, Patkó Utcai Lakásfenntartó Szövetkezet (panel
rendszerû lakóépület utólagos hõszigetelési feladatai-
nak ellátása nyílászáró cseréjével – K. É. – 4756/2008)

14536 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
(ajánlatkérõ részére informatikai eszközök beszerzése
– K. É. – 5023/2008)

14540 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (egyedi felhasználású
bevonatos kézi ívhegesztõ elektródák szállítása
– K. É. – 4859/2008)

14542 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [üzemanyag-laboratóriumi eszközök karban-
tartása 2008–2009. évben (eljárásazonosító:
25500/08-95/14) – K. É. – 4069/2008]

14547 Kazincbarcikai Összevont Óvodák (Kazincbarcikai
Összevont Óvodák élelmiszer-beszerzése – K. É. –
5254/2008)

14552 Sóskút Község Önkormányzata (diákétkeztetés – K. É. –
4793/2008)

14555 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (aján-
latkérõ 2008. évre vonatkozó informatikaieszköz-igé-
nyének biztosítása – K. É. – 5056/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

14561 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (takarítás-2/2008 – K. É. –
5247/2008)

14565 Budapest Fõváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányza-
ta (Budapest IX., Liliom utca kijelölt szakaszának fel-
újítása – K. É. – 5146/2008)

14572 Hungaro-Seghers Kft. (mohácsi sertéstelepek hígtrá-
gya-kezelése, technológiai korszerûsítése – K. É. –
5025/2008)

14577 Kazincbarcika Város Önkormányzata [ajánlatkérõ helyi
közútjainak karbantartási (balesetveszélyes út- és jár-
daburkolat helyreállítása) felújítási munkái és új építé-
si munkái – K. É. – 3392/2008]

14583 Kõbányai Vagyonkezelõ Rt. [Budapest Kõbányai Ön-
kormányzat tulajdonában lévõ épületekben végzendõ
gyorsszolgálati (haváriás) tevékenység ellátása – K. É. –
4918/2008]
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14587 Napos Dûlõ Mezõgazdasági, Beszerzõ és Értékesítõ Szö-
vetkezet, Villány (meliorációs munkálatok – K. É. –
5017/2008)

14594 Palotabozsoki Mezõgazdasági Zrt. (ajánlatkérõ állattar-
tó telepein a trágyakezelés korszerûsítése és bõvítése
– K. É. – 5026/2008)

14599 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (pécsi kistérségben
kialakítandó állatihulladék-begyûjtõ rendszerhez kap-
csolódó gépjármûbeszerzés – K. É. – 4633/2008)

14604 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt. [ön-
kormányzati tulajdonú, mûemlék jellegû épületek fel-
újítása (2008.) – K. É. – 4752/2008]

14611 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
(4334/Veszprém/08 Sebészeti varrógépek és tárak
– K. É. – 4901/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

14616 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. [Debrecen, Fényes udvari
lakótelep távhõkörzetben 35 db (jellemzõen 160/60 kW
teljesítményû) fûtési-használati melegvíz-termelõ hõ-
központ villamos és mûszerész berendezéseinek építése,
távfelügyeletre való csatlakoztatása – K. É. –
5109/2008]

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

14622 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (hitelfel-
vétel a központi telephely és irodaház fejlesztésére
– K. É. – 3057/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató

14627 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (elõzetes össze-
sített tájékoztató 2008. – K. É. – 4886/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

14631 Balassi Intézet (Varsói Magyar Kulturális Intézet
új székházának építés-szerelési munkái – K. É. –
3788/2008)

14633 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság [60 db + 40% 18 méteres
hosszúságú, alacsony padlós, városi (M3/I. osztályba
sorolt) csuklós használt autóbusz beszerzése – K. É. –
5094/2008]

14635 Debreceni Egyetem [személyszállítási feladatok elvég-
zése (SG-305.) – K. É. – 5244/2008]

14638 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (szervezeti hatékonyság
fejlesztése – K. É. – 4976/2008)

14639 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (iskolabõvítéses
rekonstrukciója, valamint tanuszoda létesítése – K. É. –
4962/2008)

14642 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (pályázatok, pénzügyi
beszámolók monitoringja – K. É. – 5327/2008)

14645 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház Kht.
(biztonsági, õrzési feladatok ellátása – K. É. –
4740/2008)

14647 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (lé-
giforgalmi irányítási felelõsségbiztosítási, vagyonbizto-
sítási és D & O felelõsségbiztosítási szerzõdés – K. É. –
5108/2008)

14651 Kistelek Város Önkormányzata (hitelfelvétel szociális
bérlakások építésére – K. É. – 2786/2008)

14653 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (ÜHG-kibocsátás csökkentési lehetõségé-
nek vizsgálata és modellezés – K. É. – 4927/2008)

14655 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (keretmegálla-
podás régészeti leletanyag restaurálására – K. É. –
3884/2008)

14657 Magyar Nemzeti Bank (tájékoztató az eljárás eredmé-
nyérõl, az MNB BPS 2000, és BPS 3000 típusú bank-
jegyfeldolgozó rendszereinek nem tervezett javítása
tárgyában – K. É. – 4673/2008)

14660 MÁV Zrt. (hegesztõ-lángvágó szakmunkás, betanított
munkás és segédmunkás kikölcsönzése – K. É. –
4325/2008)

14662 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (hegesztõ-lángvágó
szakmunkás, betanított munkás és segédmunkás kiköl-
csönzése – K. É. – 4700/2008)

14664 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [50 db (–10%) Bhv elõ-
városi személyszállító kocsi korszerûsítõ felújítása
– K. É. – 5191/2008]

14666 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (fémtermékek beszerzése és meghatározott te-
lephelyekre kiszállítása – K. É. – 4002/2008)

14670 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. (a Spectrum-rendszeren menetrend-
elõkészítés – K. É. – 5198/2008)

14673 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. [MAVIR Zrt. ODS/DW/VEFIR-rendsze-
rén végzendõ szoftverfejlesztések I. adattárház lekér-
dezések bõvítése; II. VEFIR-menetrendkezelés tovább-
fejlesztése (2008-0031) – K. É. – 5294/2008]

14676 Mezõhegyesi Ménesbirtok Zrt. (mezõhegyesi 81-es major
építése a hozzá tartozó technológia és mobil gépek be-
szerzésével – K. É. – 5118/2008)

14678 Mezõhegyesi Ménesbirtok Zrt. (mezõhegyesi 11-es major
építése a hozzá tartozó technológia és mobil gépek be-
szerzésével – K. É. – 5119/2008)

14681 Mór Város Önkormányzata (Mór, út-, járdafelújítás
– K. É. – 5004/2008)

14684 Mór Város Önkormányzata (Mór, közterület-tisztántar-
tási feladatok ellátása – K. É. – 5263/2008)
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14687 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zsolnay Vil-
mos úttól délre, a vasútvonalat külön szinten keresztezõ
út Tüskésréti útig tartó szakasza engedélyezési és kivi-
teli terveinek elkészítése – K. É. – 5241/2008)

14689 Pest Megyei Bíróság (kiemelt fontosságú tárgyalás élõ-
erõs személyi és vagyonvédelmi szolgáltatásának meg-
rendelése – K. É. – 5334/2008)

14691 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház [ESWL vese-, veseút-
kõ-zúzási szolgáltatás megrendelése (SG-314.) – K. É. –
5027/2008]

14694 Pigmark Kft. (híg trágya tároló-kezelõ rendszer beren-
dezésének rekonstrukciója: 2 db 6000 m3-es gyûjtõ-tá-
rozó kialakítása, építési beruházás – K. É. – 4456/2008)

14696 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tarján vá-
rosrész, pótmunkák – K. É. – 4994/2008)

14698 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (laborszol-
gáltatás – K. É. – 4607/2008)

14700 Zala Volán Zrt. (1 db használt autóbusz beszerzése
– K. É. – 4951/2008)

14702 Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. (a T/5 jelû
épület rekonstrukciója és akadálymentesítése tárgyú
eljárás eredménye – K. É. – 5304/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

14705 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (vállalati tarta-
lomkezelõ rendszer a hozzá kapcsolódó szolgáltatások-
kal – K. É. – 4938/2008)

14706 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [humán CRM (elektro-
nikus ügyfélkapcsolati, ügykövetõ rendszer) tervezése,
bevezetése, illetve a bevezetéshez szükséges hardver- és
szoftverigény specifikálása, a hardverméretezés meg-
határozása – K. É. – 3870/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

14709 Békés Megye Képviselõ-testülete Önkormányzati Hivata-
la (Pándy Kálmán Kórház szeghalmi fekvõ- és járóbe-
teg-ellátó egységének bõvítése és rekonstrukciója
– K. É. – 3208/2008)

14709 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlat-
kérõ kezelésében lévõ jelzõlámpás forgalomirányító
vagy gyengeárammal mûködõ készülékek üzemeltetése
a város területén – K. É. – 4877/2008)

14710 BKSZ Budapesti Közlekedésszervezõ Kht. (megvalósít-
hatósági tanulmány a budapesti „S-BAHN” rendszerû
gyorsvasúti közlekedés kialakítására – K. É. –
5268/2008)

14711 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (Bor-
sodivánka, pszichiátriai otthon belsõ rekonstrukciós
munkáinak elvégzése – K. É. – 4867/2008)

14712 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (Budapest
XXI. kerület, Kossuth Lajos u.–Völgy u. csomópont jel-
zõlámpás csomóponttá alakításának építési munkái
– K. É. – 4688/2008)

14713 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (parkolási
és forgalmi rend kialakításának kivitelezési munkái a
Királymajor lakótelepen és a Szent László utcai lakóte-
lepen – K. É. – 4690/2008)

14714 Budapesti Közlekedési Zrt. [BKV Zrt. (63/T-82/A/
2005.), nyomdaipari termékek szállítása, kiadványok,
általános nyomtatványok, borítékok – K. É. –
3727/2008]

14715 Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4-es metró I. sza-
kasz karsztvíz-, talajvíz-, rétegvíz-megfigyelõ rendszer
kialakítása és üzemeltetése – K. É. – 4786/2008)

14716 Csorna Város Önkormányzata (ajánlatkérõ tulajdoná-
ban lévõ zöldterületek köztisztasági munkái – K. É. –
3166/2008)

14717 Dorog Város Önkormányzata (Panel Plusz program ke-
retében nyújtott forintalapú hitel – K. É. – 4942/2008)

14717 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (elosztóháló-
zat-létesítés – rekonstrukció VI. – K. É. – 4926/2008)

14718 Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (környezetvédelmi program a gömör–
tornai karszt vízbázisainak védelmére – K. É. –
4721/2008)

14719 Fõvárosi Ingatlankezelõ Mûszaki Vállalkozói Zrt. (FI-
MÛV Zrt. által üzemeltetett ingatlanok takarítási tevé-
kenységének ellátása – K. É. – 4417/2008)

14719 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház
(MR-szolgáltatás vásárlása BZSK-1/2007 – K. É. –
4699/2008)

14720 Kistelek Város Önkormányzata [mezõgazdasági bekötõ-
út szilárd burkolattal történõ ellátása, belterületi köz-
út építése, valamint útburkolat-felújítás (kátyúzás)
– K. É. – 2960/2008]

14721 Magyar Nemzeti Bank (a Magyar Nemzeti Bank mone-
táris feldolgozórendszerének megvalósítása – K. É. –
5250/2008)

14722 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (IPH-alrendszer 84 munkahellyel és 125 rendszer-
elemmel történõ bõvítése – K. É. – 3406/2008)

14723 Országos Egészségbiztosítási Pénztár [tájékoztató a
Blepharospazmus (Botox és Dysport) eljárás tárgyá-
ban kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 5308/2008]

14723 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a
cardiotoxicitás gyógyszer-közbeszerzési eljárás tár-
gyában kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
5314/2008)

14724 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a
csontanyagcsere-zavar eljárás tárgyában megkötött
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 5319/2008)

14725 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a Ke-
tosteril gyógyszerre közbeszerzési eljárás alapján meg-
kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 5324/2008)

14726 Országos Idegennyelvû Könyvtár (takarítási feladatok
– K. É. – 2714/2008)

14726 Országos Vérellátó Szolgálat (15/OVSZ/2006. klímakar-
bantartás és -javítás – K. É. – 4898/2008)

14727 Pécsi Vízmû Zrt. (ivóvíz-rekonstrukció 2007. – Siklósi
úti vízvezeték-rekonstrukció – K. É. – 4508/2008)
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14728 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonpro-
fit Kft. (Paksi Atomerõmû kiégett kazetták átmeneti
tárolója II. ütem létesítésének építészeti kiegészítõ
munkái – K. É. – 3717/2008)

14729 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (Bátaapátiban létesítendõ kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló
nemzeti radioaktívhulladék-tároló felszín alatti létesít-
ményeinek kiegészítõ beruházás elõkészítési munkái
– K. É. – 3719/2008)

14730 Százhalombatta Város Önkormányzata (autistaközpont
riasztó- és tûzjelzõ rendszerének kiépítése – K. É. –
5003/2008)

14730 Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Kö-
zépiskolája, Szekszárd (Tolna Megyei Önkormányzat
Szent László Egységes Középiskolája részére számítás-
technikai és multimédiás eszközök, számítástechnikai
szoftverek és számítástechnikai licenc beszerzése
– K. É. – 3379/2008)

14731 Városi Kórház, Keszthely (orvosszakmai és egyéb fogyó-
anyagok beszerzése – K. É. – 4260/2008)

14732 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(papír, irodaszerek és egyéb áruk szállítása – K. É. –
4639/2008)

14732 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(számítástechnikai kellékek, tisztítószerek, háztartási
papíráruk, vezetékek és egyéb áruk szállítása – K. É. –
4644/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

14734 Budavári Önkormányzat (ajánlatkérõ tulajdonában lévõ
Palota úton 3 db mészkõtömbbõl készülõ obeliszk meg-
valósítása térvilágítással együtt – K. É. – 4381/2008)

14734 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (egyéb veze-
tékek – K. É. – 4614/2008)

14736 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [III. ker., Bécsi út (Cse-
mete u.–Bécsi út 40. között) fõvárosi csatornák rekonst-
rukciós munkáinak elvégzése – K. É. – 4716/2008]

14736 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Rt. [X., Gergely u. (Szlávy
u.–Alkér u. között) csatornarekonstrukció – K. É. –
4956/2008]

14737 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(ajánlatkérõ által hegesztési gépek beszerzése, telepíté-
se és betanítása – K. É. – 1687/2008)

14738 Magyar Nemzeti Bank (értéktári technológia – K. É. –
5045/2008)

14738 Miniszterelnöki Hivatal [a 2008. március 15-ei nemzeti
ünnep központi állami rendezvényeinek, valamint
2008. elsõ félévében egyéb országos jelentõségû esemé-
nyek megszervezése és lebonyolítása (különösen a má-
jus 1-jei és június 16-ai központi állami rendezvények)
– K. É. – 4720/2008]

14740 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató 4. sz.
fõút Debrecent elkerülõ szakasz kiviteli tervdokumen-
táció elkészítése tárgyú szerzõdés módosításáról
– K. É. – 4957/2008)

14741 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
471. sz. fõút Nyírbátor elkerülõ szakasz építési enge-
délyezési tervdokumentáció elkészítése, valamint a
Kisvárda–Nyírbátor összekötõ út rehabilitációja en-
gedélyezési tervdokumentációjának elkészítése tár-
gyú tervezési szerzõdés módosításáról – K. É. –
5070/2008)

14742 Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (széles-
sávú hálózat kiépítése az ajánlatkérõ területén – K. É. –
3400/2008)

14743 Téglás Város Önkormányzata (Barátság utca szilárd
burkolattal történõ kiépítése – K. É. – 5153/2008)

14743 Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és -kezelé-
si Önkormányzati Társulás (veszprémi agglomerá-
ció szennyvízcsatornázása – Veszprém és térsége
szennyvíz-elvezetési és -kezelési projekt – K. É. –
5291/2008)

Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
elbírálásáról

14745 Hernádvölgye Mezõgazdasági Szövetkezet (tehenészeti
telep környezetvédelmi célú fejlesztése – szervestrá-
gya-tároló – K. É. – 3764/2008)

Helyesbítés

14746 BME Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. március 26-i 36. számá-
ban K. É. – 4602/2008 számon megjelent ajánlati felhí-
vás helyesbítése – K. É. – 5459/2008)

14746 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. március 17-i, 33. számában,
K. É. – 3814/2008 számon megjelent tájékoztató helyes-
bítése – K. É. – 5300/2008)

14746 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 35. számában,
2008. március 21-én K. É. – 2996/2008 számon megje-
lent tájékoztató helyesbítése – K. É. – 5472/2008)

14746 Csongrád Város Önkormányzata (a K. É. – 4391/2008 szá-
mú ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 5328/2008)

Módosítás

14747 Agro-Milk Kft. módosítása (a Közbeszerzési Értesítõben
K. É. – 4587/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának módosítása – K. É. –
5387/2008)

14748 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. módosítása (garanciális
problémák kivizsgálása/2008. – K. É. – 5412/2008)
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Éves statisztikai összegezés

14751 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (éves – K. É. –
4909/2008)

14751 Vértes Volán Zrt. (éves – K. É. – 5081/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

14755 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvé-
delmi és Vízgazdálkodási Kft. jogorvoslati kérelme a
Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt. közbeszerzési eljárása ellen)

14758 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Lucsik és Társa Tanácsadói, Oktatói, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. jogorvoslati kérelme a Szombathelyi
Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. közbe-
szerzési eljárása ellen)

14767 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Gergely Air Kft. jogorvoslati kérelme Szolnok Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési eljá-
rása ellen)

14770 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizott-
ság elnöke által a Budapest Fõváros XV. Kerület Ön-
kormányzat Egészségügyi Intézménye ellen hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárása)
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A Cégközlöny 14. számában (2008. április 3.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-003942/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Klári-Mári Fodrász Közkereseti
Társaság „végelszámolás alatt” (1203 Budapest, Kos-
suth L. u. 11. fszt. 1; cégjegyzékszáma: 01 03 021449;
adószáma: 28413161-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Klári-Mári Fodrász Közkereseti 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
12.Fpk.01-07-003991/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÉP-FA 97 Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1087 Budapest, Víg u. 8.; cégjegyzékszáma:
01 06 610622; adószáma: 28891846-1-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉP-FA 97 Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-006993/8. 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) NEMO XXI. Nyelvszolgáltató Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (rövidített elneve-
zése: NEMO XXI. Bt.) (1074 Budapest, Csengery u. 24.
3. em. 28.; cégjegyzékszáma: 01 06 739305; adószáma:
20942773-1-42) 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
16.Fpk.01-08-000037/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EURONAIL KOZMETIKAI
Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.; cégjegyzékszáma:



01 06 746409; adószáma: 21135808-2-42) adós felszámo-
lását 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
14.Fpk.01-07-004058/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Felvonó és Építõipari Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1077 Budapest, Wesselényi u. 34. III/8.,
korábbi telephelye: 1125 Bp., Virányos köz 4/A; cégjegy-
zékszáma: 01 09 066639; adószáma: 10355961-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1081 Budapest, Népszínház u. 11.
1039 Budapest, Fodros u. 3.
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
11.Fpk.01-07-001493/14. 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) KIRÁLYI ÉTELBÁR Kereske-
delmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1172 Budapest, XXVII. u. 10.; cégjegyzékszáma:
01 09 264604; adószáma: 10848290-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Királyi Pál u. 9.
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
16.Fpk.01-07-006128/7. 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) D. M. ZÖLDÖVEZET Kertter-

vezõ, Parképítõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1171 Budapest, Péceli út 250.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 360985; adószáma: 10930379-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ZÖLDÖVEZET Kerttervezõ, Parképítõ és Kereskedel-

mi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1016 Budapest, Mészáros u. 18. II. em. 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-004969/10. 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) PANNON BUILDING Épület-
gépész és Fõvállalkozói Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1222 Budapest, Villa utca 8.; cégjegyzékszáma:
01 09 466720; adószáma: 12095443-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PANNON BUILDING CO. Építõ és Fõvállalkozói Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
PANNON BUILDING CO. Épületgépész és Fõvállal-

kozói Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1011 Budapest, Szilágyi Dezsõ tér 2.
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
16.Fpk.01-07-000112/16. 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) Aramis-Higiénia Termelõ, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Rehabilitációs Foglalkoztató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest, Mad-
ridi út 5–7.; cégjegyzékszáma: 01 09 562025; adószáma:
12125210-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARAMIS-HIGIÉNIA Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
ARAMIS-HIGIÉNIA Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1045 Budapest, Madridi út 5–7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-005019/8. 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) MA-KÓ Kereskedelmi, Szol-
gáltató és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1086 Budapest, Koszorú u. 25–27.; cégjegyzékszáma:
01 09 568483; adószáma: 12245507-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Be-
fektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006377/8. 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) TACTUS Multimédia Stúdió Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. „végelszámolás alatt”
(1137 Budapest, Katona József utca 22. III. em. 3.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 680117; adószáma: 11859846-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TACTUS Multimédia Stúdió Kereskedelmi és Szolgál-

tató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1081 Budapest, Kiss József u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006996/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EDIMPSPED Fuvarozó és Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1024 Budapest,
Lövõház utca 16/A; cégjegyzékszáma: 01 09 684178; adó-
száma: 11937111-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EDIMP Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Temesvár u. 20. 2. em. 219.
1212 Budapest, József A. u. 24. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005984/6. 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) „IDEAL-KER” Ipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest,
Gyepsor utca 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 686213; adószá-
ma: 11046594-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., 1276 Buda-
pest, Pf. 77.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-06-000771/31. 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) FIESTA-ÉTTEREM Vendéglátó-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (rövidített elnevezése: FIESTA-ÉTTEREM Kft.
„v. a.”) (1029 Budapest, Báthori László u. 16.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 700439; adószáma: 12725401-2-41) 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
4.Fpk.01-07-000040/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 20. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) ProBank Számítástechni-
kai Kft. (1035 Budapest, Kerék u. 80.; cégjegyzékszáma:
01 09 702419; adószáma: 12766295-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 63.
1032 Budapest, Ágoston u. 3.
Jogelõd(ök):
IMMO-Prime Vagyonkezelõ Kft.
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
12.Fpk.01-07-001223/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZETA-BAU Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt.; cégjegyzékszáma:
01 09 702988; adószáma: 12778296-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GOLDEN MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1171 Budapest, Almafa u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-004006/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZÁNKIS Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1157 Budapest, Nyírpalota út 5.; cégjegyzék-
száma: 01 09 704478; adószáma: 12809167-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZÁNKIS Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1215 Budapest, Ady Endre u. 27. 7. em. 30.
1223 Budapest, Park u. 48.

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
18.Fpk.01-07-002901/13. 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) Magyar Egyetemi Kiadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1044 Budapest, Iparipark u. 9.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 711634; adószáma: 12951570-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004453/14. 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) MULTI LARGE MÉDIA Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1056 Budapest, Belgrád rakpart 26. 3. em. 1.; cégjegyzék-
száma: 01 09 713931; adószáma: 12998975-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-005244/9. 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) MÉ-ZÁB BAU Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1104 Budapest, Lavotta u. 46.; cégjegyzékszáma:
01 09 714807; adószáma: 13017264-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-005607/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CORAGGIO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1065 Buda-
pest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. 3. em. 12.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 716301; adószáma: 13050218-1-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000041/8. 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) HORLAK Építõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
(rövidített elnevezése: HORLAK Kft. v. a.) (1115 Buda-
pest, Bartók Béla út 98.; cégjegyzékszáma: 01 09 720483;
adószáma: 13135803-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-002002/20. 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) SOLVERE Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1054
Budapest, Nádor u. 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 721856;
adószáma: 13165642-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Ilka u. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-000233/6. 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) KOMISSIÓ 2001 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámo-
lás alatt (1081 Budapest, Kisfuvaros u. 9. 2. em. 9.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 725824; adószáma: 12703494-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOMISSIÓ 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 33/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting Fel-

számoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-003578/8. 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) MARKET LINE 2001 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1096 Budapest, Haller u. 11–13.; cégjegyzékszáma:
01 09 730074; adószáma: 12727173-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 27.
5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre út 64.
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
15.Fpk.01-07-003535/11. 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) J. V. D. S. Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota út 89.
III. em. 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 731703; adószáma:
13368759-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-003512/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SHL MÉDIA Kiadói és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezé-
se: SHL MÉDIA KFT.) (1134 Budapest, Váci út 19.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 864578; adószáma: 13617709-2-41)
adós felszámolását 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
15.Fpk.01-07-000403/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KIRIA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Budapest, Kerepesi
u. 32. 1. em. 17.; cégjegyzékszáma: 01 09 869392; adószá-
ma: 12857816-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6771 Szeged, Nagybecskereki u. 23.
2100 Gödöllõ, Batthyány u. 63.
1106 Budapest, Gyakorló utca 2. 2. em. 17.
6720 Szeged, Arany J. u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000511/16. 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) „SZIRTES ÉS TÁRSA” KERES-
KEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSA-
SÁG (7675 Kõvágótöttös, Petõfi Sándor utca 42.; cég-

jegyzékszáma: 02 06 068260; adószáma: 20324919-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7633 Pécs, Ajtósi Dürer u. 6/C
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: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000131/8. 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) Varga és Társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7625 Pécs, Nyíl u. 8.; cégjegyzékszáma: 02 06 069548;
adószáma: 20891866-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Varga és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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.02-08-000132/8. 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) Baloghné és Társa Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (7630 Pécs, Mohácsi utca 53.; cégjegyzék-
száma: 02 06 069621; adószáma: 27246470-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KÁRMEL-H Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Baloghné és Társa Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 34/1.
8200 Veszprém, Halle utca 5/B fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000129/8. 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) BAYT Kereskedelmi Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (7300 Komló, Arany J. u. 2.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 071808; adószáma: 26443650-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Árvai-Kovács Kereskedelmi Betéti Társaság
Kovács Kereskedelmi Betéti Társaság
FÜBER Kereskedelmi Betéti Társaság
BAYT Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyon-
ért. Zrt. 1143 Budapest, Besnyõi utca 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs,
Megyeri út 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000144/9. 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) TeBek Tervezõ, Beruházó és Ke-
reskedelmi Kft. „végelszámolás alatt” (7624 Pécs, Al-
kotmány u. 44.; cégjegyzékszáma: 02 09 060204; adó-
száma: 10479544-3-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TeBek Tervezõ, Beruházó és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
7625 Pécs Antonia u. 24.
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
7.Fpk.02-07-000464/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Techterm” Ipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7622 Pécs,

Siklósi út 1.; cégjegyzékszáma: 02 09 062953; adószáma:
11016212-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7623 Pécs, Petõfi u. 29/1.
7631 Pécs, Nagyárpádi u. 13.
7831 Pellérd, Iparterület 5.
7831 Pellérd, Iparteület u. 5.
Nem bejegyzett székhelye(i): 7
633 Pécs, Verseny u. l/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000651/10. 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) Zubor Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7626 Pécs, Rákóczi
út 71. A ép.; cégjegyzékszáma: 02 09 065247; adószáma:
11547507-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HAPPINESS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELE-

LÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
BIG FUN & HAPPINESS SZOLGÁLTATÓ KORLÁ-

TOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
7636 Pécs, Illyés Gy. u. 76.
7624 Pécs, Zója utca 1.
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
3.Fpk.02-08-000021/11. 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) VILLÁNYI és Társa Villamos-
ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (7625 Pécs, Ady E. u. 74.; cégjegyzékszáma:
02 09 067155; adószáma: 12533521-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1146 Budapest,
Thököly u. 59/A. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000033/9. 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) WEST-ELEKTRO Villamossági
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7627 Pécs,
Bártfa utca 5.; cégjegyzékszáma: 02 09 067631; adószá-
ma: 12680087-2-02) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7761 Kozármisleny, Rákóczi u. 34.
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: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000126/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ITALYCAR Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(7700 Mohács, Budapesti országút 31.; cégjegyzékszáma:
02 09 068471; adószáma: 12963351-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ITALYCAR Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000658/10. 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) CLEVELAND Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7631 Pécs,
Fagyal utca 1/A.; cégjegyzékszáma: 02 09 069481; adó-

száma: 13293682-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CLEVELAND Zeneszerzõi, Elõadói és Kiadói Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Üz-

letviteli Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1134
Budapest, Apály u. 4. B ép., cégjegyzékszáma: 01 09
724140.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000125/10. 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) „H. G. M.” Harkányi Gépjármû-
vezetõ-képzõ Oktatói Munkaközösség „végelszámolás
alatt” (7632 Pécs, Berek utca 9.; cégjegyzékszáma:
02 13 000004; adószáma: 11855127-1-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„H. G. M.” Harkányi Gépjármûvezetõ-képzõ Oktatói

Munkaközösség
Elõzõ székhelye(i):
7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/A
Jogelõd(ök):
Harkányi Gépjármûvezetõ-képzõ Oktatói Munkakö-

zösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 886496.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000831/6. 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) FÁBI 2000. Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Dobó krt. 5.
4. em. 12.; cégjegyzékszáma: 03 06 102848; adószáma:
20470089-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Autó Futura Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i): FÁBI 2000 Kereskedel-

mi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6–8.
6000 Kecskemét, Reile G. u. 2. I/2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000735/7. 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) VENDITOR 2005 Kereskedelmi
Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Nyíri út 29. 4. em. 15.;
cégjegyzékszáma: 03 06 113485; adószáma:
22135162-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-
GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000178/4. 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) VE-ZSI Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6044 Kecs-
kemét (Hetényegyháza), Belsõnyír 322.; cégjegyzékszá-
ma: 03 06 113645; adószáma: 21867679-2-03) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HIDOL-BÁCS 2003’ Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
VE-ZSI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
VE-ZSI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2750 Nagykõrös, Október 23-a tér 1. 4. em. 17.
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.03-07-000816/7. 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) ELIT-LINE-PLUSSZ 2004 Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6334 Gé-
derlak, Magyar utca 4.; cégjegyzékszáma: 03 09 112274;
adószáma: 12708712-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOBIL POINT Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9030 Gyõr, Dinnyés utca 15.
1108 Budapest, Harmat u. 112. 10. em. 4.
1147 Budapest, Nagy Lajos kir út 125. 1. em. 4.
6334 Géderlak, Magyar u. 4.
6334 Géderlak, Magyar utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000177/4. 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) EDIMOR IMMO CONSUL-
TING Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (6334
Géderlak, Terheli u. 18.; cégjegyzékszáma: 03 09 113577;
adószáma: 12763113-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EDIMOR IMMO CONSULTING Tanácsadó, Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátol Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1151 Budapest, Csobogós út 5. 4. em. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000003/6. 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) SZÁMIN Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Andrássy
út 30. I. em. 5.; cégjegyzékszáma: 04 06 003469; adószá-
ma: 20858922-2-04) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000337/7. 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) Balogh és Társa Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba,
Kézay u. 9.; cégjegyzékszáma: 04 06 003802; adószáma:
20862884-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.04-07-000366/6. 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) MEGAMIX-DUÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (5630 Békés, Décseri
utca 3.; cégjegyzékszáma: 04 06 008468; adószáma:
22327877-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi u. 5–7. B/II/21., cégjegyzékszáma: 03 09
109743.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000364/6. 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) AIR-TIME-EX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5624 Do-
boz, Petõfi utca 1.; cégjegyzékszáma: 04 09 004555; adó-
száma: 11807959-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 05 09 005543.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000009/6. 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) TEN HUNGARO Élelmiszeripari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5600
Békéscsaba, Szigetvári u. 1.; cégjegyzékszáma: 04 09
005128; adószáma: 12576142-2-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 05 09 005543.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000008/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MAXI-THERM Épületgépészeti
Kivitelezõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (5600 Békéscsaba, Fényes Tanya 1039.; cégjegy-
zékszáma: 04 09 005977; adószáma: 13083342-2-04) 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 Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000367/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZÁRAZ-NYÁR Szerencsejáték
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5900 Oros-
háza, Állomás tér 2.; cégjegyzékszáma: 04 09 006072;
adószáma: 13131421-1-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000341/8. 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) ABAKUSZ-GO Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 11.; cégjegyzékszáma:
04 09 006744; adószáma: 13533902-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000708/9. 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) Kun és Társa Építõipari Termelõ és
Szolgáltató Bt. „végelszámolás alatt” (3519 Miskolc,
Rozsnyói u. 6.; cégjegyzékszáma: 05 06 009378; adó-
száma: 20220743-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
V és K 98. Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Kun és Társa Építõipari Termelõ és Szolgáltató Bt.
Elõzõ székhelye(i):
3508 Miskolc, Almáskert u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1091 Bu-
dapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszáma: 01 10 041596.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000047/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SOLTI-ELIXÍR Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Szolgáltató Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (3532 Miskolc, Gálffy Ignác u. 1.

4. em. 6.; cégjegyzékszáma: 05 06 010408; adószáma:
20585901-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SOLTI-ELIXÍR Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3518 Miskolc, Csehov u. 3.
3533 Miskolc, Gorkij sor 69.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Bu-
dapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10
043170.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000049/4. 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) HOPI MIX Szolgáltató Betéti Tár-
saság „végelszámolás alatt” (3950 Sárospatak, Szent Jó-
zsef u. 61.; cégjegyzékszáma: 05 06 011964; adószáma:
21035887-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HOPI MIX Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000048/4. 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) KOLOR-BAU Építõ és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3600 Ózd, Ár-
pád vezér út 30.; cégjegyzékszáma: 05 06 015150; adószá-
ma: 24614865-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOLOR-BAU Építõ és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Szmolnica sétány 22/5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TÍZEK” Felszá-

moló Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest,
Gyepsor u. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 729062.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000687/7. 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) IMC Informatika Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3860
Encs, Bem J. út 3.; cégjegyzékszáma: 05 09 008320; adó-
száma: 12482243-3-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kiss László Személyszállítási Korlátolt Felelõsségû

Társaság
BUSZ PARTNER Személyszállítási Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 2. 2. em. 1.
3713 Arnót, Móricz Zs. út 26.
3711 Szirmabesenyõ, Pázsit út 28.
Jogelõd(ök):
Kiss László Személyszállítási Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000657/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KREUCH-SZOLG” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3434
Mályi, Rákóczi út 35.; cégjegyzékszáma: 05 09 009549;
adószáma: 12820616-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
W-T 95 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Valent-Times 07’ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3700 Kazincbarcika, Thököly tér 7. 3. em. 8.
3733 Rudabánya, Bartók B. u. 35.
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
5.Fpk.05-07-000755/5. 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) GREEN EXPO HUNGARY Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3754 Szalonna, Tópart u. 17.; cégjegyzékszáma:
05 09 011271; adószáma: 13268745-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000654/10. 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) MEG WARE COMPUTER Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6774 Ferenc-
szállás, Szegedi út 152.; cégjegyzékszáma: 06 06 013610;
adószáma: 21507409-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-07-000200/18. 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) DV Fém-Szerelvény Gyártó és
Kereskedelmi Betéti Társaság (6640 Csongrád, István
u. 28.; cégjegyzékszáma: 06 06 014022; adószáma:
21813508-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Fém-Szerelvény Gyártó és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-

LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000143/4. 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) ANIST Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6900 Makó, Ke-
lemen L. u. 124.; cégjegyzékszáma: 06 06 014256; adó-
száma: 21885242-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ANIST Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 03 09 109743. (A helyi kirendeltség címe: 6720 Sze-
ged, Deák F. u. 4. fszt. 1., 6701 Szeged, Pf. 1159).

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000011/8. 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) BANK-OK BP. II. Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (6622 Nagymágocs, Tölgyes
u. 31.; cégjegyzékszáma: 06 09 003715; adószáma:
11098773-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
COLOR OKÉ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Köztársaság u. 19.
6600 Szentes, Petõfi u. 5.
6600 Szentes, Kossuth u. 19.
6600 Szentes, Aulich L. u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000111/6. 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) LINO REPRO Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6758
Röszke, II. kerület 123.; cégjegyzékszáma: 06 09 007997;
adószáma: 12855010-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000499/10. 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) HINGYI Fuvarozó Betéti Tár-
saság (2400 Dunaújváros, Dobó István út 9. II/3.; cégjegy-
zékszáma: 07 06 005886; adószáma: 22070977-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-08-000014/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Blue Sun ’97” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 42.; cégjegyzékszá-
ma: 07 06 007073; adószáma: 22082105-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Blue Sun ’97” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
8151 Szabadbattyán, Széchenyi u. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000291/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. március 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „TRIKE 67” Vendéglátóipari, Me-
zõgazdasági és Szolgáltató Betéti Társaság (2431 Per-
káta, Lenin út 27.; cégjegyzékszáma: 07 06 011453; adó-
száma: 21418220-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-08-000030/6. 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) „Márai” Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 19.; cégjegy-
zékszáma: 07 06 012135; adószáma: 21587865-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000544/8. 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) KVALITECH Építõ Betéti Tár-
saság „végelszámolás alatt” (8000 Székesfehérvár, Bu-
dai út 95.; cégjegyzékszáma: 07 06 012201; adószáma:
20276232-2-07) adós fizetésképtelenségét 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 Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000613/9. 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) TILO és Társa Építõipari Betéti
Társaság (2060 Bicske, Losonczi u. 41/A; cégjegyzékszá-
ma: 07 06 013244; adószáma: 22134185-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

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.07-08-000004/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MIKÓHÚS Húsipari Termelõ és Ke-
reskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (7000 Sárbogárd,
külterület 01242/2.; cégjegyzékszáma: 07 09 004773; adó-
száma: 11452937-2-07) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Álmos vezér u. 24.
Jogelõd(ök):
MIKÓHÚS VÁGÓHÍD Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000027/6. 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) BAU-OKA Kereskedelmi és Ingat-
lanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Sár u. 1. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
07 09 008291; adószáma: 12028869-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest, Pagony u. 4.
8000 Székesfehérvár, Olaj u. 70.
1068 Budapest, Városligeti fasor 40.
8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2/A
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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
3.Fpk.07-07-000409/19. 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) ALMAGSI Felvásárló és Értéke-
sítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehér-
vár, Palotai u. 79. 3. em. 250.; cégjegyzékszáma:
07 09 008882; adószáma: 12902882-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Bem J. utca 37.
Jogelõd(ök):
ALMAGSI Felvásárló és Értékesítõ Közkereseti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000474/7. 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) Fregatt – 2003 Kereskedelmi és
Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Bereznai út 23.; cégjegyzékszáma:
07 09 009752; adószáma: 13111760-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 118.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000030/12. 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) ALI-TECH Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros,
Mátyás király út 10. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma:
07 09 011887; adószáma: 13657190-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000611/9. 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) TÓTH ÉPTECH Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400
Dunaújváros, Vasmû út 43. fszt. 2.; cégjegyzékszáma:
07 09 012534; adószáma: 12832899-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7020 Dunaföldvár, Kéri u. 24.
7025 Bölcske, Vasút utca 15.
2400 Dunaújváros, Batsányi utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000425/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TOMTIM Kereskedelmi és Vendég-
látó Betéti Társaság (9133 Kisbabot, Petõfi utca 5.; cég-
jegyzékszáma: 08 06 008940; adószáma: 20651842-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CONSULT
Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Kft., 1034 Buda-
pest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09 066529.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000506/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) „DANCING 2003” Vendéglátóipari
Betéti Társaság (9400 Sopron, Selmeczi u. 15–17.; cég-
jegyzékszáma: 08 06 011258; adószáma: 21563461-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként 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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000421/9. 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) Mahlzeit Vendéglátó, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9400 Sopron, Balfi
u. 76.; cégjegyzékszáma: 08 06 011779; adószáma:
21877506-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. emelet 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000083/18. 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) OKOUME Faipari Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (9151 Abda, Vasút u. 90.; cégjegy-
zékszáma: 08 09 006781; adószáma: 11467876-2-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
OKOUME Faipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000438/5. 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) DELTA BER Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9024 Gyõr, Cuha u. 25.; cégjegyzékszáma: 08 09 011450;

adószáma: 13094658-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BOKÁNYI ÉS BOKÁNYI Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
DELTA BER Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Cuha u. 25.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1156 Budapest, Zsókavár utca 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000505/6. 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) CJB Kommunikációs, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9012 Gyõr, Gyõri út 6.; cégjegyzékszáma: 08 09 012833;
adószáma: 13245414-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Dorozsmai u. 187. B ép. 2. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-

gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000523/5. 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) SATURNUS ELEKTRONIK
2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9028 Gyõr, Fehérvári utca 75.; cégjegyzékszáma:
08 09 013898; adószáma: 13700755-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
SATURNUS ELEKTRONIK 2001 Kereskedelmi Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-07-000746/11. 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) ALTA-TEX Ipari-Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, István
út 53. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 011332; adószáma:
21193831-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000949/7. 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) PROFESSIONAL TEAM Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debrecen,
Csillag u. 21.; cégjegyzékszáma: 09 06 012296; adószá-
ma: 21563715-2-09) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Diadal utca 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000795/8. 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) VEBO-ÉP Generál Építõipari
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031 Deb-
recen, Derék utca 44. VII. em. 23.; cégjegyzékszáma:
09 09 009808; adószáma: 13074368-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként 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.09-07-000905/8. 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) PHOENIX-INVEST 2005 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4100 Berettyóújfalu, Jászai M. utca 30.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 011618; adószáma: 13502966-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
REAL-HOME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000034/5. 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) PEVI-PETROL IPARI, KERES-
KEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSA-
SÁG „végelszámolás alatt” (3300 Eger, Töviskes tér 12.
9. em. 64.; cégjegyzékszáma: 10 06 024960; adószáma:
21375798-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PEVI-PETROL IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOL-

GÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000048/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KÖKÉNY-BAU Építõipari Betéti
Társaság (3273 Halmajugra, Béke út 28.; cégjegyzékszá-
ma: 10 06 025028; adószáma: 21403659-2-10) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását 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 Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000036/5. 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) „CSÉ és TÉ” Élelmiszeripari
Gyártó Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság „végelszámolás alatt” (3200 Gyöngyös, Fõ
tér 2.; cégjegyzékszáma: 10 09 023143; adószáma:
11178349-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„CSÉ és TÉ” Élelmiszeripari Gyártó Kereskedõ és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000423/6. 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) DIREKT Kereskedelmi és Gép-
gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzékszá-
ma: 10 09 026643) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070205/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HORKER Kereskedelmi és
Általános Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2900 Komárom, Árpád u. 21.; cégjegyzékszáma:
11 09 013015; adószáma: 10543232-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145 Bu-
dapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000282/6. 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) EVO-TOP-SZIG Építõipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3070 Bátonyterenye, Aradi út 16.; cégjegyzékszáma:
12 09 004359; adószáma: 13241506-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-
zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002639/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KALOTASZEG INTERNATIO-
NAL Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2083 Solymár, Szentiváni u. 36.; cégjegyzékszáma:
13 09 070458; adószáma: 10418745-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-06-000652/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B-TRANS 2000 Szállítmányozó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2131
Göd, Nemeskéri út 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 094454;
adószáma: 12341957-2-13) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

2008/15. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2139



A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-002216/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ENORMIS Biztonságtechnikai
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045
Törökbálint, Szarvasmezõ utca 20.; cégjegyzékszáma:
13 09 096531; adószáma: 13140821-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
5350 Tiszafüred, Süllõ u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-

DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002500/10. 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) MINOR PATROL Vagyonvédel-
mi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2740
Abony, Tószegi út 1/B; cégjegyzékszáma: 13 09 098918;
adószáma: 13272418-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2740 Abony, Vasút út 2.
Fióktelepe(i):
5000 Szolnok, Táncsics M. utca 18. VIII/4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-

DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001819/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BAU-LÁNG Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2769 Tápiószõ-

lõs, Bársonyka utca 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 104479;
adószáma: 13550945-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001739/9. 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) HQ Consulting Gazdasági és Mi-
nõségfejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2461 Tárnok, Testvériség utca 39., fióktelepei:
4025 Debrecen, Szív utca 12., 7400 Kaposvár, Cseri út 4.,
1121 Budapest, Normafa utca 11.; cégjegyzékszáma:
13 09 107997; adószáma: 12931369-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001178/14. 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) VÖLGYKÕ Kõfaragó, Belsõépíté-
szeti, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (2000 Szentendre, Rózsa utca 8.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 108158; adószáma: 12706624-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4032 Debrecen, Egyetem sgt. 43. fszt. 1.
1037 Budapest, Szépvölgyi út 63/A
1065 Budapest, Révai u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002356/8. 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) GATE-COMP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Fehérvári út 34.; cégjegyzékszáma: 13 09 110964; adószá-
ma: 13536747-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GATE TECHNIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2462 Martonvásár, Budai út 31.
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
11.Fpk.13-07-002578/8. 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) „Palota” Gépjármûvezetõ-képzõ
Oktatói Munkaközösség „végelszámolás alatt” (2132
Göd, IV. Béla király út 36/A; cégjegyzékszáma:
13 13 000013; adószáma: 29631810-1-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
1158 Budapest, Késmárki u. 91/150.
Jogelõd(ök):
Veresegyházi 1. sz. Gépjármûvezetõképzõ Munkakö-

zösség (KPM 26 027672)
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000322/17. 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) WiDra Print Nyomdaipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár
Bláthy O. u. 9; cégjegyzékszáma: 14 06 303127; adószá-
ma: 25254598-2-14) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000004/7. 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) Csór és Társa Kereskedelmi Be-
téti Társaság „végelszámolás alatt” (8660 Tab, Óvoda
u. 23; cégjegyzékszáma: 14 06 304093; adószáma:
25263541-2-14) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

Csór és Társa Kereskedelmi Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000497/7. 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) Csonka és Társa Építõipari és
Vendéglátó Betéti Társaság (7570 Barcs, Arany János
utca 20. A ép.; cégjegyzékszáma: 14 06 305281; adószá-
ma: 20651907-2-14) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

BALOG Építõipari és Vendéglátó Betéti Társaság

Elõzõ székhelye(i):

7570 Barcs, Csokonai utca 39.

7570 Barcs, Bimbó utca 21.

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
4.Fpk.14-07-000330/19. 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) EDVIGU Vendéglátó, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (8600 Siófok, Bláthy
Ottó utca 12.; cégjegyzékszáma: 14 06 305991; adószáma:
21073647-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000028/5. 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) TASZÁR SECURITY Személyi
és Vagyonvédelmi Betéti társaság (7400 Kaposvár,
Szegfû utca 8.; cégjegyzékszáma: 14 06 306455; adószá-
ma: 21432071-2-14) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7261 Taszár, Lakótelep ltp. 30/C
7400 Kaposvár, Iskola köz 3. 3. em. 3.
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
2.Fpk.14-08-000048/5. 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) JUHÁSZ és TÁRSA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (7452 Somogyaszaló,
Kossuth L. utca 142.; cégjegyzékszáma: 14 06 306463;
adószáma: 21433986-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
4.Fpk.14-08-000041/6. 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) „Bau Agro Wirt” Építõipari Szol-
gáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (8712 Balaton-
újlak, Balaton utca 75.; cégjegyzékszáma: 14 06 306527;

adószáma: 21463529-1-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-
ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000521/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FEKECS Építõipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(7275 Igal, Ady E. utca 39.; cégjegyzékszáma:
14 06 306690; adószáma: 21547553-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FEKECS Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
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.14-07-000483/5. 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) GRAFIT-X Szolgáltató Betéti Tár-
saság „végelszámolás alatt” (7400 Kaposvár, Petõfi
u. 13. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 14 06 306841; adószá-
ma: 21789335-1-14) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GRAFIT-X Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000559/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „ÚJHOLD-2003” Vendéglátóipari
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Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7431 Juta,
Külterület 034/1. hrsz.; cégjegyzékszáma: 14 06 307034;
adószáma: 21866881-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000565/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „METROTHERM” Ipari és Keres-
kedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7400 Kaposvár, Pécsi u. 11; cégjegyzékszáma:
14 09 002713; adószáma: 11220271-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000527/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WEST-MEAT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Ka-
posvár, Petõfi tér 2. II/8; cégjegyzékszáma: 14 09 300387;
adószáma: 11222709-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8.
7400 Kaposvár, Fõ u. 7.
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.14-07-000419/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IXION-TRANS Szállítmányozási és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8705
Somogyszentpál, Kossuth L. u. 30; cégjegyzékszáma:
14 09 302704; adószáma: 11284073-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7150 Bonyhád, Liget u. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-08-000009/5. 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) GraphIÓN Épülettervezõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsi-
linszky u. 54; cégjegyzékszáma: 14 09 303515; adószáma:
11489247-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000481/5. 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) KACSALIN Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7525 Jákó, Kos-
suth utca 24.; cégjegyzékszáma: 14 09 305560; adószáma:
13111753-2-14) 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
2.Fpk.14-07-000486/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gáspár Security Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (7452
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Somogyaszaló, Kossuth L. utca 93.; cégjegyzékszáma:
14 09 305876; adószáma: 13259156-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

Gáspár Security Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000553/6. 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) RAAB-CONTACT Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600 Siófok, Füredi
utca 1.; cégjegyzékszáma: 14 09 306179; adószáma:
12879184-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):

RAAB - CONTACT Vagyonvédelmi és Biztonságtech-
nikai Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

9011 Gyõr, Körtér u. 69.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000457/9. 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) ÉP-VILL 2005 Épület-villamossági
és Gépészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (7472
Cserénfa, Fõ utca 1/A; cégjegyzékszáma: 14 09 306614;
adószáma: 13601869-2-14) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000208/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „OZIRISZ-97” Kereskedõ és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4765 Csenger, Foglár u. 21; cég-
jegyzékszáma: 15 06 084596; adószáma: 25680018-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69, cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000463/14. 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) DERKÁCS ÉS TÁRSA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4320 Nagykálló,
Csokonay u. 65.; cégjegyzékszáma: 15 06 086813; adó-
száma: 20314192-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000192/4. 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) ZHUKALOVA-21N Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gaga-
rin u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089536; adószáma:
21186543-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000220/4. 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) ALJUR-21N Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 089763; adószáma: 21372135-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000197/4. 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) LEVIKA-21N Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090038; adószáma: 21419726-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000238/4. 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) ARAMAT NETWORK GG Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kis-
várda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090458; adó-
száma: 21466065-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ARAMAT GG Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság

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.15-08-000217/4. 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) BAKO-NOX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4300 Nyírbátor, Béke
u. 51.; cégjegyzékszáma: 15 06 090923; adószáma:
21505751-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4356 Nyírcsaholy, Kossuth u. 116.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000234/4. 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) DAR AND CO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 091006; adószáma: 21515554-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

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.15-08-000218/4. 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) VLADGANI-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
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út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 091025; adószáma:
21516287-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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.15-08-000203/4. 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) GLORUS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 091564; adószáma: 21586709-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RIJON-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000193/4. 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) VICTORY GOLD Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4431 Nyíregyháza-Sós-
tófürdõ, Hattyú u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06 092143;
adószáma: 21838752-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000256/4. 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) ELEGANT VIKTORIA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Család út 23. 2. em. 7.; cégjegyzékszáma:
15 06 092208; adószáma: 21852204-1-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000223/4. 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) HASZNOS HOLMIK 2005 Kis-
kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (4463 Tiszanagyfalu,
Honvéd u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 093904; adószá-
ma: 20964292-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RENTAMAN Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
LACHÁZI és TÁRSA Számítástechnikai és Kereske-

delmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1156 Budapest, Páskomliget u. 44. 2. em. 11.
1032 Budapest, San Marco u. 70.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000209/4. 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) „SIGNALMAN” Vagyonvédelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Etel
köz l6. 8. em. 26.; cégjegyzékszáma: 15 09 063980; adó-
száma: 11492995-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Signalman” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 9. I/5.
4400 Nyíregyháza, Kórház u. l/A
4400 Nyíregyháza, Hímes u. 2.
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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
8.Fpk.15-07-001350/5. 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) TREZOR-GLOBÁL Személy- és Va-
gyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Tüzér u. 2–4.; cégjegyzékszáma: 15 09 067298;
adószáma: 12758511-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000222/4. 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) MONMAR 2001 Ingatlanforgalma-
zó, Befektetõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (4244 Újfehér-
tó, Böszörményi u. 7.; cégjegyzékszáma: 15 09 069253;
adószáma: 12716221-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Komáromi utca 5.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4244 Újfehértó, Böszörményi u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gaz-

dasági Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8.
1. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kiren-
deltség címe: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-001259/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WELL TRADE IMPACT Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság (4400 Nyíregyháza, Herman Ottó u. 11. A ép.; cég-
jegyzékszáma: 15 09 070024; adószáma: 10656815-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOP-IMPEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4028 Debrecen, Lóskuti u. 1.
4033 Debrecen, Herpay G. u. 4.
4220 Hajdúböszörmény, Külsõ-Hadházi u. 12.
4031 Debrecen, Derék u. 64. 6. em. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000184/5. 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) RUTEXCO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4245 Érpa-
tak, Szabadság u. 60.; cégjegyzékszáma: 15 09 070364;
adószáma: 12665204-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PSP-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István utca 12.
4030 Debrecen, Galamb u. 29.
4029 Debrecen, Domb u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000235/4. 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) MA-ARTIN és TÁRSA Ipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4483 Buj, Mezõ út 2.; cégjegyzékszáma:
15 09 070846; adószáma: 12590728-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 47.
3876 Hidasnémeti, Petõfi u. 31.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000302/20. 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) „ONOGUR” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5350 Tiszafüred, Hortobágyi
Nemzeti Park, Nyugati Fogadóháza; cégjegyzékszáma:
16 06 004593; adószáma: 26059341-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ONOGUR” Kulturális és Kultúrcikk Kereskedelmi

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5310 Kisújszállás, Malom u. 85/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000404/5. 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) RE-LA-BAU 2004. Építõipari
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (5000
Szolnok, Orosz Gy. út 14. 2. em. 11.; cégjegyzékszáma:
16 06 009117; adószáma: 21917729-2-16) 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.16-08-000096/4. 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) SPEED-TRUCK Szolgáltató Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (5000 Szolnok, Meder
u. 20. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 16 06 009610; adószá-
ma: 21125531-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SPEED-TRUCK Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Hrúz Mária utca 81.
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.16-07-000394/6. 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) INTEGRÁL ‘98 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5055
Jászladány, Elõd vezér u. 14.; cégjegyzékszáma:
16 09 008563; adószáma: 12827259-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PLASTIC-INTEGRAL HUNGARY Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
INTEGRAL ‘98 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Arany János utca 17.
7400 Kaposvár, Szántó utca 50/B
2030 Érd, Fuvaros utca 74.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5055 Jászladány, Elõd vezér utca 14.
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 Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000107/15. 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) VÖRÖS ÉS TÁRSA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Közkereseti Társaság (7130 Tolna,
Magas part 29.; cégjegyzékszáma: 17 03 001268; adószá-
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ma: 21432332-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta 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 Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000163/14. 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) DEMIAN Építõipari Betéti Tár-
saság (7030 Paks, Fenyves u. 7. I/4.; cégjegyzékszáma:
17 06 005024; adószáma: 20996301-2-17) adós fizetés-
képtelenségét 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 Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000201/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) SRS SCORPION TRANS Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7130
Tolna, Bartók B. utca 107.; cégjegyzékszáma:
17 09 004224; adószáma: 12674367-2-17) adós fizetés-
képtelenségét 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 Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000404/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AKNO ‘92. Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (8400 Ajka, Kosztolányi
utca 14. C ép.; cégjegyzékszáma: 19 06 500714; adószá-
ma: 27222870-2-19) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PALÓCZ ÉS TÁRSA KERESKEDELMI ÉS VEN-

DÉGLÁTÓIPARI BETÉTI TÁRSASÁG

K és V ’92. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti
Társaság

Elõzõ székhelye(i):
8400 Ajka, Széchenyi u. 144.
8449 Magyarpolány, Ady E. u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000485/8. 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) „PS NEWS-2001” Lapkiadó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8230
Balatonfüred, Vásártér u. 4. A ép.; cégjegyzékszáma:
19 09 505513; adószáma: 12511923-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-
gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000356/7. 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) „KREATÍV HÁZ” Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszp-
rém, Kistó utca 27.; cégjegyzékszáma: 19 09 507179; adó-
száma: 13121037-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BLEDNIK & TÁRSA” Építõipari és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8291 Nagyvázsony, Csokonay utca 27.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 7. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020360/7. 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) HOLLÓS ÉS TÁRSA Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8315 Gyenesdiás, Berzsenyi u. 5/2.; cégjegyzék-
száma: 20 09 067026; adószáma: 13597797-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; székhelye:
Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.) mint a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bíróság 6. Fpk. 15-07-001023/4. szá-
mú végzésével kijelölt SISI- TEX Konfekcióipari- és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [15 09 065673]; 4400 Nyíregyháza, Malom u. 16.)
gazdálkodó szervezet felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képezõ
alábbi vagyonát.

Ingatlan:
Ingatlan címe: Hosszúpályi, Erdõ út 15–1., hrsz.:

1470/1.
Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági

épület.
Területe: 2654 m2.
Az 1/1 tulajdoni illetõség irányára: 6 000 000 Ft.
Eszközök:
Varrodai gépek 850 000 Ft.
A pályázat során elõnyt élveznek azok a pályázók, ame-

lyek az összes vagyontárgyra együttesen nyújtanak be
ajánlatot. A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az
értékesítés során a hatályos áfatörvény 142. § (1) bekezdé-
se alapján az értékesítés során a „fordított adófizetés” sza-
bályait kell alkalmazni, amely szerint az adót a vevõ fizeti
meg.

Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
A vagyontárgyakat elõzetes egyeztetés alapján az ér-

deklõdõk a helyszínen megtekinthetik [telefon: 06 (42)
421-137].

A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló 4400 Nyír-
egyháza, Búza tér 9. szám alatti irodájába kell benyújtani a
jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét (2008. áp-
rilis 3.) követõ 15. napon 10 óra 30 perc–11 óra között.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásáról szóló döntésrõl a felszámoló a
döntés meghozatalától számított 10 napon belül írásban
fogja értesítni a pályázókat. Ártárgyalásra – megfelelõ ár-
ajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között
kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban
értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat –
a pályázat benyújtásának határidejéig – írásban jelenthetik
be a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, gazdasági társaságok esetében képviseleti jogosult-
ságot igazoló aláírási címpéldány és 30 napnál nem régeb-
bi cégkivonat csatolása szükséges), valamint a megajánlott
vételár, és a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozat
egyértelmû meghatározása,

– a megajánlott vételár 10%-ának megfelelõ mértékû
bánatpénz befizetése a SISI- TEX Kft. „f. a.” házi pénztá-
rába történõ befizetéssel legkésõbb a pályázat benyújtásá-
ra nyitva álló határidõig,

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Hajdu Attila felszámolóbiztosnál
(Nyíregyháza, Búza tér 9.), telefon/fax: 06 (42) 421-137,
valamint a 06 (30) 958-3055-ös telefonszámon.

Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; székhelye:
Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.) mint a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bíróság 8. Fpk. 15-05-000447/26. szá-
mú végzésével kijelölt, az Eccoép Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [15 09 063775]; 4400 Nyíregyháza,
Lukás Ödön u. 10.) gazdálkodó szervezet felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képezõ
alábbi vagyonát.

1. számú ingatlan címe: Tiszaújváros, belterület, hrsz.:
652/29.

Ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület.
Tulajdoni hányad: 1/1.
2. számú ingatlan címe: Tiszaújváros, belterület, hrsz.:

652/50.
Ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület.
Tulajdoni hányad: 1/1.
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3. számú ingatlan címe: Tiszaújváros, belterület, hrsz.:
652/35.

Ingatlan megnevezése: kivett beépítetlen terület.
Tulajdoni hányad: 8216/10000.
A meghirdetett vagyontárgyak irányára: 45 000 000 Ft.
Az elbírálás során a felszámoló elõnyben részesíti azo-

kat a pályázókat, akik mindhárom ingatlanra egyben tesz-
nek vételi ajánlatot.

A meghirdetett ingatlanokra beépítési kötelezettség áll
fenn, melyet a vevõnek vállalnia kell.

Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
A vagyontárgyakat elõzetes egyeztetés alapján az ér-

deklõdõk a helyszínen megtekinthetik [telefon: 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. áp-
rilis 3.) követõ 15. napon 10 óra 30 perc–11 óra közötti
idõpontban.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásáról szóló döntésrõl a felszámoló a
döntés meghozatalától számított 10 napon belül írásban
fogja értesítni a pályázókat. Ártárgyalásra – megfelelõ ár-
ajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között
kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban
értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat
– a pályázat benyújtásának határidejéig – 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 aláírási címpéldány és 30 napnál nem régeb-
bi cégkivonat csatolása szükséges), valamint az megaján-
lott vételár, és a fizetési feltételekre vonatkozó nyilatkozat
egyértelmû meghatározása,

– a megajánlott vételár 10%-ának megfelelõ mértékû
bánatpénz befizetése az Eccoép Kft. „f. a.” házi pénztárába
történõ befizetéssel legkésõbb a pályázat benyújtására
nyitva álló határidõig,

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: Hajdu Attila felszámolóbiztosnál
(Nyíregyháza, Búza tér 9.), telefon/fax: 06 (42) 421-137,
valamint a 06 (30) 958-3055-ös telefonszámon.

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen Mû-
ködõ Részvénytársaság (cégjegyzékszám: [01 10 044074];
székhely: 1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi
székhely: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 378) a KOTTA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[07 06 002592]; 2400 Dunaújváros, Zalka M. u. 2. I. 2.)
Fejér Megyei Bíróság 7. Fpk. 07-02-000432/13. számú
jogerõs végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:

– leltár szerinti lakatosipari gépek és berendezések.
Irányár: 14 000 000 Ft + áfa.
– leltár szerinti vegyes anyagkészlet (vasáru).
Irányár: 2 000 000 Ft + áfa.
– IFA W50 L/LC típusú tehergépkocsi (1988-as év-

járat).
Irányár: 100 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket a VECTIGALIS ZRt.,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13., illetve 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 235 címekre kér „KOTTA Bt. f. a. VÉTELI
AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban személyesen,
vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. áp-
rilis 3.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõpont-
egyeztetést követõen – Dunaújvárosban megtekinthetõk.
További információ a felszámoló szervezet munkatársától,
Péter Márta felszámolóbiztostól a 06 (30) 946-5537-es te-
lefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet az adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.
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A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Elõnyt élvez az a pályázó, aki az értékesítendõ va-
gyontárgyakat egyben kívánja megvásárolni.

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.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
GYORSHÁZAK–2004 Építõipari Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „f. a.” (Cg.: [19 09 506825]; 8200 Veszp-
rém, Megyeház tér 2. I. em.) Veszprém Megyei Bíróság ál-
tal kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlant:

Hajmáskér belterület, 1/27. helyrajzi szám alatti,
877 m2-es, beépítetlen terület megnevezésû ingatlan.

Becsült érték: 2 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a fel-

számoló HVB Banknál vezetett 10900035-00000002-
96040018 számú bankszámlájára történhet, legkésõbb a
pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A vételár fedezetének igazolása.
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, „GYORSHÁZAK–2004 Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel a felszámoló irodájában kell átadni (1055
Budapest, Szent István krt. 1.) jelen közlemény Cégköz-
lönyben való megjelenését (2008. április 3.) követõ
15. nap legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni a
Felszámoló és Vagyonkezelõ Rt. (1055 Budapest, Szent
István krt. 1.) címére.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
lakhelyét, a megajánlott bruttó és nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását. Nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határ-
idõtõl számított 40 napig fenntartja.

A pályázatok bontására a közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysá-
ga és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adás-
vételi szerzõdés létrejöttének és a birtokbaadásnak is elõ-
feltétele.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (2) bekezdés alapján e
jogukat az ajánlati feltételek teljesítésével a nyilvános ér-
tékesítés során, a nyilvános eredményhirdetés helyszínén
és idõpontjában gyakorolhatják. Eredményhirdetés: 2008.
április 24-én 16 óra 30 perckor a felszámoló székhelyén.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja. Jelen pályázati
felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési köte-
lezettséget.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhe-
tõ hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszá-
mon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ ZRt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1075 Budapest, Károly krt. 3/A;
telephely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) mint a
HALMAABLAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg.: [03 09 109820]; 6440 Jánoshalma, Kisszállási
u. 7.) felszámolója a felszámolási eljárásban

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet ingó és in-
gatlan vagyonát a pályázati útmutatóban felsoroltak sze-
rint.

Irányár: 16 000 000 Ft + 20% áfa.
A vagyontárgyak elõzetes egyeztetés után megtekint-

hetõk a felszámoló irodájában (6000 Kecskemét, Árpád
krt. 4.).

Pályázni lehetõség szerint egyben lehet a pályázati tájé-
koztatóban felsorolt eszközökre. A pályázati tájékoztató
térítésmentesen átvehetõ a felszámoló szervezet irodá-
jában.

A vételárat egy összegben, szerzõdéskötéskor kell meg-
fizetni, készpénzben, vagy banki átutalással.

Az eszközöket a felszámoló per-, teher- és igénymente-
sen értékesíti.

A pályázónak a vagyontárgyakra benyújtott pályázat
esetén a megpályázott vagyon irányárának 5 százalékát
bánatpénzként be kell fizetni a felszámoló pénztárába
(Kecskemét, Árpád körút 4.).

A bánatpénz vétel esetén beszámításra kerül, eredmény-
telen pályázat esetén az eredményhirdetéstõl számított
5 napon belül visszafizetésre kerül.

A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (cég, név, székhely, 30 napnál nem

régebbi cégkivonat, adószám, egyéni vállalkozó esetén a
vállalkozói igazolvány másolati példánya, magánszemély
esetén adóazonosító, telefon- és faxszám, valamint a kép-
viselõ aláírási címpéldánya),
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– a megpályázott vagyontárgyért felajánlott vételár
összegét, megjelölve + áfát,

– a fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolá-
sára alkalmas dokumentumokat,

– a bánatpénz letéti igazolását,
– a 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen, zárt borí-

tékban ,,HALMAABLAK Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. f. a. PÁLYÁZAT” megjelöléssel, a felszámoló irodá-
jába (Kecskemét, Árpád krt. 4.) kell benyújtani, melynek
beérkezési határideje:

2008. április 18. (péntek) 12 óra.

A pályázatokat a határidõt követõ három munkanapon
belül közjegyzõ bontja fel, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártár-
gyalásra, a döntés kihirdetésére 30 napon belül kerül sor a
felszámoló székhelyén.

A felszámoló a pályázat eredményérõl az összes pályá-
zót értesíti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– a pályázatok pontosítására a pályázót felszólítsa,
– az ajánlattevõkkel azonos ajánlat esetén további tár-

gyalásokat folytasson.
Elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi szerzõ-

dés az eredményhirdetéstõl számított 30 napon belül kerül
megkötésre.

A felszámoló beszámítást nem fogad el.
E pályázat kiírására a felszámolási eljárásokra vonatko-

zó többször módosított 1991. évi XLIX. törvény alapján
kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ Puchardt Gyõzõné felszámolóbiztostól a 06 (76)
486-606-os telefonszámon.

Elõzetes telefonos egyeztetés alapján a vagyontárgyak
megtekinthetõk a fentebb megjelölt helyszínen.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.)
mint a TFT-LASER & STANZ Kft. „f. a.” (Cg.:
[10 09 025340]; 3300 Eger, Mátyás király út 165.) felszá-
molója

nyilvános pályázatot

ír ki a társaság tulajdonában lévõ jármû megvételére.
A meghirdetett jármû irányára 3 000 000 Ft (hárommil-

lió forint) áfa nélküli nettó irányár.
A jármû Renault gyártmányú, Laguna 1,8 típusú,

JDW-723 forgalmi rendszámú személygépkocsi.

A pályázat benyújtásának
helye: CASH & LIMES Zrt., miskolci iroda [3525 Mis-

kolc, Szent László u. 29.; telefon 06 (46) 359-227],
módja: írásban, magyar nyelven, 2 példányban az ere-

deti megjelölésével, név nélküli zárt borítékban, a boríté-
kon ,,TFT” jelzéssel,

ideje:

2008. április 21. (hétfõ) 10–11 óra között.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõ napján,
2008. április 21-én 11 óra 15 perckor, közjegyzõ jelenlété-
ben kerül sor.

A pályázaton az vehet részt, aki a pályázati kiírást meg-
kapta és a titoktartási nyilatkozatot aláírta. A részletes pá-
lyázati kiírás és információs anyag a CASH & LIMES Zrt.
székhelyén tekinthetõ meg a jelen hirdetmény közzétételét
követõen.

Az érvényes ajánlattétel feltételei:
– a pályázó fõbb adatainak bemutatása,
– ajánlott tételes nettó vételár, áfaösszeg és fizetési fel-

tételek egyértelmû meghatározása,
– vételárfedezet igazolása (banki fedezetigazolás, ga-

rancia, hitelígérvény vagy letéteményes ügyvéd által iga-
zolt ügyvédi letét),

– a meghirdetett nettó irányár legalább 10 (tíz) százalé-
kának megfelelõ bánatpénz befizetése vagy a TFT Kft.
„f. a.” pénztárába készpénzben a pályázat benyújtásának
határidejéig, vagy banki átutalással a TFT Kft. „f. a.”
Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10103513-52071900-
01000005 számú számlájára, mely esetben a bánatpénz
ezen számlán jóváírásra kell kerüljön a pályázat bontási
idõpontját megelõzõen,

– legalább 90 (kilencven) nap ajánlati kötöttség válla-
lása,
a részletes ajánlattételi felhívásban meghatározott feltéte-
lek szerint.

További információk beszerezhetõk a TFT Kft. „f. a.”
felszámolójától: Marjasné Endrédi Zsuzsanna, telefon:
887-4950, fax: 887-4951.

A benyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszá-
moló az ajánlatokat kiértékeli a részletes ajánlattételi felhí-
vásban meghatározottak szerint. Az értékelés eredményé-
rõl jegyzõkönyv készül, melyet bármely hitelezõ megte-
kinthet.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén az ajánlattevõk
között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, mely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
részvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értéke-
sítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a vég-
legesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról
nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása ér-
dekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét ar-
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ra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályá-
zatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 683720]; 1146 Budapest, Thököly út 59/A) mint a
NAGY HÚS Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [14 09 302965]; 8840 Csurgó, József
A. u. 8.) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján, egy csomagban értékesíti a nevezett felszámolás
alatt álló szervezet 12 különbözõ adóssal szembeni köve-
teléseit összesen 264 608 745 Ft tõkeösszegre és járulékai-
ra vonatkozóan. A követelések érvényesítése különféle
(felszámolási, polgári peres, végrehajtási, peren kívüli) el-
járások keretében zajlik.

A követelésekre kizárólag együttesen lehet érvényes
ajánlatot tenni. A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot
szerzõ pályázó az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.

Az értékesítésre kerülõ követelések dokumentációja a
felszámolóval történt elõzetes egyeztetést követõen meg-
tekinthetõk a felszámolóbiztos, vagy az általa írásban
meghatalmazott személy jelenlétében a felszámoló pécsi
irodájában (7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2. I. em). Az értéke-
sítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad Simon József felszá-
molóbiztos [telefon: 06 (72) 214-120, 06 (30) 235-0736].

A pályázaton történõ részvétel feltétele 500 000 Ft bá-
natpénznek a felszámoló CSABAHOLDING Kft. CIB
Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-52200005 szá-
mú számlájára történõ befizetése, valamint az errõl szóló
igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása. Fizetéskor, il-
letve átutaláskor a bizonylatra kérjük ráírni: „NAGY HÚS
Kft. f. a. pályázat bánatpénz”.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül, kamatmentesen visszafizetésre
kerül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen
pályázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánat-
pénz visszautalását.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyén:
CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60.
I. 4., vagy pécsi irodájában: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.
I. em. kérjük postai úton, vagy személyesen beadni, sze-
mélyes beadás esetén munkanapokon 10–12 óra között.
A borítékra írják rá: ,,NAGY HÚS Kft. f. a. pályázat”.
A pályázatok beérkezésének végsõ határideje: jelen pályá-
zat Cégközlönyben való közzétételét (2008. április 3.) kö-
vetõ 15. nap 12 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát, a nettó ajánlati ár egyértelmû meghatározá-
sát, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi idejét, amely
nem lehet kevesebb mint a benyújtási határidõt követõ
30. nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl értesí-
tést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról
döntsön.

Amennyiben több megfelelõ, vagy a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik a pályá-
zat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melyrõl az érdekel-
teket értesíti.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26.) mint felszámoló a POLICOOP Mûanyag-
feldolgozó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 001950]; 7100 Szekszárd, Hunyadi János u. 1–3.)
tulajdonában levõ, az alábbiakban bemutatott vagyoni esz-
közöket együttesen kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
Mûszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések,

mûszaki eszközök, összesen 75 tétel. A vagyoni eszközök
– áfa nélkül értelmezett – együttes irányára 5 500 000 Ft, a
bánatpénz 500 000 Ft.

A vételárat 20% áfa terheli. A megvásárlásra felkínált
vagyoni eszközökért kellékszavatosságot nem vállalunk.
A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl szá-
mított 15 napon belül kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A felszámolás a többször módosított 1991. évi XLIX.
törvény szerint folyik. A pályázaton való részvétel feltéte-
le a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A bánat-
pénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt az ajánlattéte-
li határidõ elõtt 24 órával a pályázati feltételfüzetben meg-
adott bankszámlaszámon jóváírták, vagy az eladó pénztá-
rába befizették. A pályázati eljárás részletes feltételeit fel-
tételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásárlás-
ra felkínált vagyoni eszközök bemutatását. A feltételfüzet
a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti fióktele-
pén, munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ, illet-
ve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 60 napos aján-
lati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „POLICOOP Kft. f. a. – pályázat” jeligével felirato-
zott borítékban, legkésõbb

2008. április 18-án 12 óráig

a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti címén
nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. április 22-én
10 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel.
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A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt
a kiírás szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyúj-
tottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgya-
lást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Piti Zoltán felszámolóbiztos
[telefon: 06 (72) 532-209] készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett eszközök elõzetesen egyez-
tetett idõpontban megtekinthetõk.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.) mint a
Sprinter Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 066387];
1131 Budapest, Dolmány u. 5–7.) bíróság által kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdál-
kodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi vagyonelemét, az
alábbi feltételekkel (az ár az áfát tartalmazza):

Fiat Brava szgk.: 300 000 Ft.
Jármû fõbb adatai: gyártási év 1996, típus: Brava 1,6 SX.
A felszámolóval történt elõzetes egyeztetést követõen a

jármû megtekintését a felszámoló biztosítja.
(Jelige: Sprinter Kft. „f. a.”.)
A pályázatokat írásban, zárt borítékban a felszámoló

cég címére kell benyújtani, az 1032 Budapest, Vályog
u. 2–4. szám alatti irodában, a bánatpénz egyidejû befize-
tésével.

A pályázaton való részvétel feltétele a meghirdetési ár
10%-ának, mint bánatpénznek a befizetése a Sprinter Kft.
„f. a.” házipénztárába.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a jelige, illetve: pályá-
zat, nem nyitható fel. A bánatpénzt ez esetben is a fenti
módon kell befizetni.

A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámoló-
biztos elismervényt állít ki, a postai úton érkezetteket ik-
tatja.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, adata-
it, az azokat alátámasztó dokumentumokat (társaság eseté-
ben 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpél-
dány), a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától számított
két hónap, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

az általa felkínált teljes vételár összege a pályázat idõtarta-
ma alatt rendelkezésre áll. Ezek bármelyikének hiánya
esetén a pályázat érvénytelen.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Cégközlöny-
ben való megjelenéstõl (2008. április 3.) számított 15. nap
déli 12 óra.

A pályázatok elbírálása közjegyzõ jelenlétében történik
a fenti benyújtási határidõt követõ 7 napon belül, melynek
eredményérõl az érdekeltek 8 napon belül értesítést
kapnak.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogu-
kat az ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés
helyszínén és idõpontjában gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfe-
lelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa, továbbá a közel azonos (max. 10%-kal eltérõ)
ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalást tartson és zárt-
körû licitálás alapján döntsön.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen visszafizeti. A vételárba hite-
lezõi követelés beszámítására nincs lehetõség.

A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Varga Piroska felszámolóbiztos ad a 250-7812-es telefon-
számon.

A Delta Nova Kft. (Cg.: [11 09 002635]; 2890 Tata,
Ady E. u. 67.) mint a WANNER és Társa Export-
Import Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[11 09 003948]; 2921 Komárom, Vörösmarty út 1.) felszá-
molója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi eszkö-
zöket:

Citroën Berlingo 1.6 Multispace típusú személygép-
kocsi,

– frsz.: JWG-111,
– forgalomba helyezés idõpontja: 2006. február 16.,
– hengertérfogat: 1560 cm3 (dízelmotor).
Irányár áfával együtt: 2 315 000 Ft.

A pályázatokat tértivevényes levélben a felszámoló
székhelyére – Delta Nova Kft., 2891 Tata, Pf. 74 – kérjük
beküldeni.

A borítékra kérjük ráírni: ,,WANNER és Társa Kft. f. a.
pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2008. április 21.
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Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

Azonos, vagy a legjobb és még elfogadható ajánlati ár-
tól 10%-on belüli sávban árat ajánlók között nyilvános ár-
tárgyalásra kerül sor, melynek feltételeit az ártárgyalást
megelõzõen az érintettekkel a felszámoló ismerteti.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-

zó nevét, címét, a bruttó ajánlati ár egyértelmû meghatáro-
zását, a fizetés módját, feltételeit és a fizetési határidõt.

– A pályázó köteles az ajánlott vételár 10%-át a
Delta Nova Kft. 10300002-46529499-00003285 számú
számlájára átutalni, illetve készpénzben bánatpénzként
befizetni és a befizetés igazolását a pályázathoz mellé-
kelni. Az eredménytelenül pályázó részére, illetve ér-
vénytelen pályázat esetén a felszámoló a bánatpénzt a
pályázatok értékelését követõen 8 napon belül vissza-
utalja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
kialakult vételár ismeretében vételi szándékukról nyilat-
kozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében
a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az
elõvételi jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályáza-
tok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot meg-
felelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa, il-
letve a pályázati kiírást visszavonja.

A pályázatról további felvilágosítás Lázár Sándor fel-
számolótól és Rónavölgyi Bélától, a felszámoló megbí-
zottjától kérhetõ telefonon: 06 (34) 487-724, 06 (34)
380-935.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.) mint a
Csongrád Megyei Bíróság 8. Fpk. 06-07-000250/12. szá-
mú végzésével a Keczán 2000 Kertészeti és Bútoripari
Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[06 09 006775]; 6729 Szeged, Mozdony u. 30.) kijelölt
felszámolója (képviseli: Kovács Péter felszámolóbiztos) a
folyamatban levõ felszámolási eljárás keretében

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet
alábbi vagyonát:

Hyundai H 100 Porter 2.5D gépjármû.
Pályázati irányár: 500 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Pályázni csak a teljes vagyonra lehet.
– 50 000 Ft összegû bánatpénz megfizetése a felszá-

moló székhelyén a pénztárban.

– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.

– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– Az értékesítésre kerülõ vagyonelemek után kellék-

szavatosságot és garanciát nem vállalunk.
– A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag egyben ér-

tékesíti.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési

mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. április 3.) számított 15. napon
12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszá-
moló és Vagyonkezelõ Kft., (1137 Budapest, Pozsonyi
út 32.) címére. Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni,
a borítékon kérjük feltüntetni: ,,Keczán 2000 Kft. f. a. pá-
lyázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 nap-
nál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 na-
pos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazo-
lását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.

A vagyonelemekrõl készített lista a felszámoló székhe-
lyén megtekinthetõ.

A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányá-
ban) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hir-
dethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vétel-
árak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, ide-
jérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alap-
ján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
bejelenteni szíveskedjenek.
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Bõvebb tájékoztatást nyújt Nagy József Zsolt munkana-
pokon, 9–12 óra között a 329-4940-es telefonszámon.

A HUBERTUS Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft.
(Cg.: [02 09 060077]; 7624 Pécs, Hungária út 53/1.), mint
a Monostori Kistermelõi Pinceszövetkezet „f. a.” (Cg.:
[19 02 500067]; 8296 Hegyesd, Alsómajor), Veszprém
Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alá került szervezet alábbi in-
gatlanát.

Az ingatlan adatai:
Az ingatlan címe: 8296 Hegyesd belterület.
Helyrajzi száma: 63.
Megnevezése: major és irodaház.
Területe: 8912 m2.
Az ingatlan környezete, megközelíthetõsége és leírása:
Hegyesd Veszprém megyei község, a Balatonfelvidé-

ken fekszik, Tapolcától keletre 15 km távolságra. Az el-
adásra kínált ingatlan a község szélén, belterületen fek-
szik. A korábban szõlõfeldolgozó telepként üzemelõ in-
gatlan kerített, egyirányú, lejtõs terepadottságú. A telepen
a szõlõfeldolgozás három éve szünetel.

A telepen található épületek:
Porta-mérlegház
Szõlõfeldolgozó
Új pince
Iroda, lakás, pince
Kastélyépület (térképen tanácsháza bejegyzés)
Istálló-raktár
Régi pinceépület
Irányár: 48 000 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A kiírásra került ingatlanok nettó irányára 10%-ának

megfelelõ bánatpénz befizetése a HUBERTUS Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó Kft. felszámoló szervezetnek, a
Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102440-32983608-
00000007 számú bankszámlájára.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban ,,Monos-
tori Kistermelõi Pinceszövetkezet f. a. vételi ajánlat” meg-
jelöléssel, személyesen kell benyújtani a felszámoló, 7100
Szekszárd, Garay tér 16. szám alatti területi irodájába.

A pályázatok benyújtásának idõszaka:

2008. április 18. (péntek) 10–12 óra között.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra, míg a többi pályázónak a pá-
lyázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül vissza-

utalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem kama-
tozik.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási szándékukat – jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázatok beadási határidejéig, írásban adják
le. Az ingatlanra 2008. december 31-ig egy gazdálkodó
szervezetnek vételi joga került bejegyzésre. E vételi joggal
a vételi jog jogosultja úgy élhet, hogy a vagyontárgyat
egyoldalú nyilatkozattal, a nyertes pályázó által tett aján-
lati áron, annak tényleges pénzügyi teljesítésével megvá-
sárolhatja.

A felszámoló a vételi jog jogosultját a pályázatról és an-
nak eredményérõl külön értesíti.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó nevét, lak-
helyét, székhelyét, a megajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, a vételár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Az
ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc napon be-
lül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a pályázókat.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el.

A felszámoló fenntartja jogát, hogy a megfelelõ, azonos
értékû ajánlatot tevõk között (amennyiben azok az ajánlott
vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal térnek el) ár-
tárgyalást tartson.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázatot
– megfelelõ ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyil-
váníthatja.

Az ingatlanért kellékszavatosságot nem vállalunk, be-
számítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad ifj. Hirth
Károly, a felszámoló helyi megbízottja a 06 (20)
490-6277-es telefonszámon.

Valamennyi részletes információn kívül, elõzetes
egyeztetést követõen a felszámoló 2008. április 10-én
(csütörtök) 11–13 óra között biztosítja az ingatlan megte-
kintését is.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint vagyonrendezõ a Békéscsabai Fonó Rt. (Cg.:
[04 10 001129]; 5600 Békéscsaba, Bezerédi u. 1.) az
alábbi ingatlanon fennálló tulajdoni illetõséget kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
Az értékesítésre meghirdetett tulajdoni illetõség a bé-

késcsabai 6104/2. helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett
üzem megnevezésû ingatlan 59/10000-ed tulajdoni hánya-
da. A bánatpénz 15 000 Ft.
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A megvásárlásra felkínált ingatlanrészért kellékszava-
tosságot nem vállalunk.

A vagyonrendezési eljárás a 2006. évi V. törvény (a to-
vábbiakban: Ctv.) folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett ingatlanrészt részletezõ feltételfüzet
a vagyonrendezõ dél-alföldi irodájában (Békéscsaba,
Andrássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályá-
zati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben megha-
tározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánat-
pénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a
vagyonrendezõ bankszámláján 2008. április 17-ig jóváír-
ták. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget
kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „BÉFON Rt. – pályázat” jeligével feliratozott borí-
tékban – személyesen, vagy kézbesítõ útján –

2008. április 18-án 10 óráig

a vagyonrendezõ dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pá-
lyázati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt megfizet-
ték és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a vagyonrendezõ az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánla-
ti ár 90%-át eléri (elérik), a vagyonrendezõ a pályázók kö-
zött közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást tart. Ár-
ajánlataik emelésére, illetve ártárgyalásra a pályázókat a
vagyonrendezõ egyéb esetekben is felhívhatja. A vagyon-
rendezõ 2008. április 25-én 9 órakor, a vagyonrendezõ
dél-alföldi irodájában eredményhirdetést tart, amelyre az
elõvásárlási jogosultakat ezúton hívja meg. Felhívjuk az
elõvásárlási jogosultak figyelmét, hogy elõvásárlási jog-
nyilatkozatukat az értékesítésen kialakult végleges vételár
ismeretében, a bánatpénznek a pályázókra elõírt módon
történõ, igazolt megfizetésével, az eredményhirdetés hely-
színén és idõpontjában, írásban tehetik meg.

A jelen pályázati felhívás a vagyonrendezõ számára
nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja,
és új pályázatot írhat ki.

További felvilágosítással Szabó István vagyonrendezõ
[telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401] készség-
gel áll rendelkezésre.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Ta-
nácsadó Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; székhely: 1135 Buda-

pest, Csata u. 11.) mint a 31. Általános Építõ és Csúszó-
zsalus Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 165510]; székhely: 1052
Budapest, Petõfi Sándor u. 7.; adószám: [10743724-2-41])
a Fõvárosi Bíróság 12. Fpk. 01-04-003509/17. sz. végzé-
sével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós társaság alábbi eszközcsoportjait:
1. SVETHO és normál csúszózsalurendszerek. Irányár:

15 750 000 Ft + áfa.
2. Zsaluzatok, állványok. Irányár: 13 650 000 Ft + áfa.
3. Építõipari kisgépek, segédeszközök, egyebek. Irány-

ár: 3 850 000 Ft + áfa.
(Az egyes eszközcsoportok tételes listája a pályázati do-

kumentációval együtt kerül átadásra.)
Pályázati feltételek: pályázni csak külön-külön lehet a

fent említett eszközcsoportokra, de egy pályázó akár mind
a három eszközcsoportra is nyújthat be ajánlatot.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. május 8. 10 óra.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. titkár-
sága (1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.).

A pályázat bontásának helyszíne: KERSZI Zrt. (1135
Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.).

A pályázat bontásának ideje: 2008. május 8. 11 óra.
Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megvásárolni szándékozott eszközcsoport pontos

megnevezését,
– az egyértelmûen meghatározott vételárat és fizetési

feltételeket,
– az ajánlattevõ adatait (társaság esetében cégkivonat),
– pályázói nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi

azt, hogy az eladó kellékszavatosságot, illetve garanciát
nem vállal,

– 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó nyilatko-
zatot,

– a bánatpénz megfizetésének igazolását.
Bánatpénz: az érvényes pályázat feltétele a nettó irányár

10%-ának befizetése a 31. ÁÉCS Kft. „f. a.”
10201006-50022438 számú számlájára „Pályázat” megje-
löléssel. A bánatpénz – nyertes pályázó esetében – beszá-
mításra, a többi pályázónak pedig visszautalásra kerül.

A pályázatokat a kiíró közjegyzõ jelenlétében bontja,
amelyrõl jegyzõkönyv készül.

A pályázatok nyilvános eredményhirdetésére 2008. má-
jus 8-án 12 órakor kerül sor, amelynek helyszíne: KERSZI
Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.

Azonos értékû (a nettó vételárkülönbség nem nagyobb
10%-nál) pályázatok esetén a felszámoló a pályázók kö-
zött árversenyt tart, amelyre közvetlenül az eredményhir-
detés után kerül sor a kiíró székhelyén (1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7.).

2158 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/15. szám



Az elõvásárlásra jogosultak kizárólag a nyilvános pá-
lyázat során élhetnek ezen jogukkal, amelyre vonatkozó
igényüket kérjük elõzetesen írásban bejelenteni.

A vételárba hitelezõi igény beszámítására nincs lehe-
tõség.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett eszközcsoportok megtekinthetõk a tár-
saság telephelyén (1037 Budapest, Bécsi út 343.) az alábbi
idõpontokban:

2008. április 7. 9–11 óra között.
2008. április 14. 9–11 óra között.
2008. április 21. 9–11 óra között.
2008. április 28. 9–11 óra között.
2008. május 5. 9–11 óra között.
2008. május 7. 9–11 óra között.
A pályázati dokumentáció telefonon [06 (1) 486-3050]

egyeztetett idõpontban átvehetõ a felszámolás alatt lévõ
társaság székhelyén (1052 Budapest, Petõfi S. u. 7.).

További információ kérhetõ Nagy Barnabás felszá-
molóbiztostól a 06 (30) 964-7812-es telefonszámon.

A CÉL-ORG Kft. (Cg.: [01 09 886496]; 1107 Budapest,
Mázsa tér 5–7.) mint a BÉRCY Mérnökiroda Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 708857]; 1163 Budapest, Gutenberg u. 3.) fel-
számolója ismételt, másodszori

nyilvános pályázat

útján eladásra meghirdeti az „f. a.” cég tulajdonát képezõ
alábbi tárgyi eszközöket:

(A felszámolás alatti társaság fõ tevékenysége fémszer-
kezetek technológiai szerelése, és az ezekhez szükséges
technikai berendezések kereskedelmi forgalmazása volt.)
A különbözõ hegesztõgépek, berendezések, alkatrészek,
raktárban tárolt anyagok jelenleg a társaság Budapest
XVI. kerület, Gutenberg u. 3. szám alatti székhelyén talál-
hatók.

Megnevezés
1. Irodai berendezések, eszközök, szekrények (2000. évi

beszerzések) számítógép, monitor, szoftverek stb.
(2003–2004 évi beszerzésûek) összesen 16 tétel, külön lel-
tári lista alapján.

Az irodai eszközök, berendezések együttes bruttó el-
adási ára 240 000 Ft (kettõszáznegyvenezer forint), amely
20% áfát tartalmaz. A bánatpénz 30 000 Ft (harmincezer
forint), amelyet legkésõbb az írásos ajánlat benyújtásáig
kell befizetni.

2. a) Import beszerzésû raktárkészlet
Különbözõ hegesztõgépek, elektródák, fúvókák, plaz-

mavágó berendezések, áramforrások, lángvágó berende-
zések, koronafúvók. Összesen 129 tétel, külön leltári lista
alapján.

b) Belföldi beszerzésû raktárkészlet
Különbözõ elektródák, áramátadók, égõfejek, csatlako-

zódugók, aljzatok, fúvókák, gázdiffúzorok, hegesztõpisz-
tolyok, hegesztõhuzalok. Összesen 81 tétel, külön leltári
lista alapján.

A 2. a) és b) pontban szereplõ raktári készlet együttesen
egy tételben kerül értékesítésre. A raktárkészlet irányára
bruttó 1 450 000 Ft (egymillió-négyszázötvenezer forint).
A bánatpénz 200 000 Ft (kettõszázezer forint), amelyet
legkésõbb az írásos ajánlat benyújtásáig kell befizetni.

A pályázat érvényességének feltételei:
Az írásos pályázati ajánlatot két példányban, zárt borí-

tékban ,,BÉRCZY Kft. f. a.” jeligével a CÉL-ORG Kft.,
1107 Budapest, Mázsa tér 5–7. alatti irodáján kell benyúj-
tani, legkésõbb a Cégközlönyben történõ megjelenést
(2008. április 3.) követõ 15. nap, (2008. április 18., pén-
tek) 10 óráig.

Az elõvásárlásra jogosultak – bánatpénz befizetése nél-
kül – a pályázaton jelenthetik be, ha elõvásárlási jogukkal
élni kívánnak, azzal, hogy vételi szándékukról a véglege-
sen kialakult vételár ismeretében kell nyilatkozniuk. Az
elõvásárlásra jogosult személynek a bejelentést írásban
kell benyújtania, legkésõbb a pályázat beadásának határ-
idejéig. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az aláíró sze-
mélyét azonosító adatokat, továbbá azt, hogy elõvásárlási
jogát mire alapozza. Az elõvásárlás gyakorlásával kapcso-
latos bejelentés elmulasztása – a vonatkozó törvényi elõ-
írások alapján – jogvesztéssel jár.

A nyilvános értékesítés során a tulajdonjogot szerzõ fél
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét,
cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát, a kép-
viseletre jogosult személy adatait és – ha annak alapján jár
el – a meghatalmazást, a megajánlott vételárat Ft-ban, a fi-
zetés módját, a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat
másolatát, valamint a legalább 30 napos ajánlati kötöttség-
re szóló nyilatkozatot.

A bánatpénzt a CÉL-ORG Kft. Budapest Banknál veze-
tett 10103805-03160636-00000003 számú bankszámlájá-
ra „Bérczy Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel kell átutalni
(befizetni).

Érvénytelen az az ajánlat, amely nem felel meg a jelen
kiírásban meghatározott formai és tartalmi követelmé-
nyeknek, illetve amelyet nem az elõírt helyen és beadási
határidõig nyújtottak be. Az érvénytelen ajánlat a pályá-
zatból való kizárást vonja maga után.

Az adásvételi szerzõdés megkötése esetén a bánatpénz a
vételárba beszámításra kerül, egyebekben a bánatpénzt a
felszámoló az eredményhirdetést követõ 8 munkanapon
belül visszafizeti. Nem jár vissza a bánatpénz, ha az aján-
lattevõ ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavon-
ja, vagy visszalép, vagy ha neki felróható okból, illetve az
érdekkörében felmerülõ okok miatt a szerzõdéskötés meg-
hiúsul, vagy mint vevõ a vállalt fizetési kötelezettségének
nem tesz eleget, vagy az ajánlati kötelezettség alatt a szer-
zõdést nem köti meg.
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A pályázatokat a felszámoló közjegyzõ jelenlétében
bontja fel. A közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít.
A pályázat befogadása a felszámoló részérõl nem jelent
szerzõdéskötési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatok értékelését és annak eredmé-
nyét jegyzõkönyvbe foglalja. A felszámoló a pályázat
eredményérõl az összes pályázót – legkésõbb a pályázat
eredményének megállapításától számított 15 napon belül –
értesíti. A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiá-
nyában – eredménytelennek nyilváníthatja és újabb pályá-
zatot írhat ki.

Ha több megfelelõ, azonos értékû, a vételár tekintetében
10%-nál kisebb mértékben eltérõ pályázat érkezik, a fel-
számoló ezen ajánlatot tevõk között nyilvános ártárgyalást
tart, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdése elõtt a
felekkel közli. A nyilvános ártárgyalásra a felszámoló a
részvételre jogosultakat írásban hívja meg.

További felvilágosítás és a helyszíni megtekintéshez
idõpont dr. Farkas Péter felszámolóbiztostól kérhetõ a
06 (1) 347-6141 vagy a 06 (70) 455-2141-es telefon-
számokon.

A MÁTRAHOLDING ZRt. (Cg.: [01 10 043926]; 1146
Budapest, Cházár A. 9.) mint a PIG 21 Sertéste-
nyésztõ Zrt. „f. a.” (Cg.: [10 10 020240]; 3300 Eger,
Egészségház u. 5.) adós társaság Heves Megyei Bíróság
3. Fpk. 10-07-000295/7. sz. végzéssel kijelölt felszámoló-
ja az 1991. évi XLIX. tv. hatályos rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíti adós társaság kizárólagos tulajdonában le-
võ alábbi ingóságát és ingatlanát:

1. IFA W 50 L/SP, évjárat: 1998.
Az ingóság ajánlati ára: 180 000 Ft.
Bánatpénz: 20 000 Ft.
2. MTZ 80 munkagép adapterrel.
Az ingóság ajánlati ára: 240 000 Ft.
Bánatpénz: 40 000 Ft.
3. Bauer öntözõdob.
Az ingóság ajánlati ára: 800 000 Ft.
Bánatpénz: 80 000 Ft.
Ajánlati árat a 2008. január 1-jétõl érvényes új áfatör-

vény (Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény) értelmében a hatályos szabályozás sze-
rint fordított áfafizetés szabályai szerint kérjük megadni.

Az 1., 2., 3. pontban szereplõ ingóságok elõre egyezte-
tett idõpontban megtekinthetõek.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. április 18. (péntek) 10–12 óra között.

A pályázat benyújtásának helye: MÁTRAHOLDING
ZRt. székesfehérvári iroda (8000 Székesfehérvár, Sere-
gélyesi u. 108. 3–4 irodaépület I. emelet).

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat alapfeltételei
1. A pályázaton magyar és külföldi természetes sze-

mély, jogi személyiséggel rendelkezõ, valamint jogi sze-
mélyiség nélküli társaság és egyéni vállalkozó vehet részt.

2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendel-
kezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályá-
zati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályo-
san intézhetõk.

3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes
és jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát az alábbiakban:

– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott va-
gyontárgyat meg kívánja vásárolni,

– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért
fizet, pontos meghatározása forintban,

– a fizetés módja és ütemezése,
– a pályázó vállalása, hogy az adásvételi szerzõdés

megkötésétõl számított 30 napon belül a vételárat megfi-
zeti,

– 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén,

– egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány
fénymásolata és adóbejelentkezési lap fénymásolata,

– minimum 60 napos szerzõdési kötöttség vállalása.
4. A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánat-

pénzt a pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni a
Pig 21 ZRt. „f. a.” Jógazda Takarékszövetkezetnél vezetett
54700082-18004834-00000000 számú számlájára és az
átutalásról szóló igazolást a pályázathoz kell mellékelni.
A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irány-
adók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít,
míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését
követõen, legkésõbb a pályázat lezárását követõ 8 napon
belül visszakapja.

5. A pályázatot személyesen vagy meghatalmazott út-
ján lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nél-
küli borítékban, 2 példányban, magyar nyelven. A boríték-
ra rá kell írni: „PIG 21 ZRt. f. a. – Pályázat”.

Érvénytelen az a pályázat
1. amely nem határozza meg egyértelmûen a megaján-

lott árat,
2. amelyet nem a kiírásban meghatározott határidõben,

vagy nem az ott megjelölt helyen, vagy nem zárt boríték-
ban, megadott felirattal ellátva nyújtották be, vagy amely
nem felel meg egyébként a pályázati kiírás alapfeltételei-
ben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályázó nem csatolta a
bánatpénz befizetésérõl szóló átutalást, vagy nem fizette
be a bánatpénzt,

3. a cégkivonat hiányzik, vagy 1 hónapnál régebbi.
Pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése
– A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében tör-

ténik.
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– A kiíró képviselõje megvizsgálja a pályázatok érvé-
nyességét, a közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít.

– A bontást követõen a pályázatokat a felszámolóbiz-
tos 8 napon belül értékeli és kialakítja a pályázatok közötti
sorrendet.

– A pályázatok elbírálásának eredményérõl a kiíró az
érdekelteket írásban értesíti.

– A kiíró a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Több megfelelõ, azonos értékû pályázat esetén a pályázat-
tevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen a kiíró ismerteti.

Egyéb feltételek
1. A pályázó a megadott határidõn belül köteles adás-

vételi szerzõdést megkötni.
2. A megkötendõ adásvételi szerzõdésre a magyar jog

az irányadó.
3. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázat

sikerétõl függetlenül a pályázót terheli.
4. A csõdtörvényben meghatározott elõvásárlási joggal

rendelkezõk ezen jogukat a véglegesen kialakult ár és fel-
tételek ismeretében, a törvény szerint gyakorolhatják.

5. A felszámoló a beszámítás lehetõségét kizárja, kivé-
ve a nyertes pályázó bánatpénze, mely a vételárba be-
számít.

6. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot
nem fizet.

További információk beszerezhetõk Hajnal Béla felszá-
molóbiztostól a 06 (22) 538-228-as telefonszámon.

A Gordius Consulting Rt. (Cg.: [01 10 042573]; 1143
Budapest, Besnyõ u.13.) mint a ROSH Kereskedelmi,
Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „f. a.” (Cg.: [02 09 070441]; 7632 Pécs, Kodolányi J.
u. 1.) Baranya Megyei Bíróság 5. Fpk. 02-06-000139. sz.
végzésével kijelölt felszámolója

ismételt pályázat

útján meghirdeti egyben értékesítésre az adós szervezet
alábbi ingatlanait.

Csombárd, Petõfi u. 12–14. szám alatti, az ingat-
lan-nyilvántartásban Csombárd belterület, hrsz. 1., 136.,
137. szereplõ 3,3 hektáros területen, összesen 788 m2

hasznos alapterületû irodaház, lakóház udvar (korábban
kastélyszállóként mûködött).

Irányár: 64 000 000 Ft + törvényes áfa.
Részvételi feltételek:
Bánatpénz: a pályázati határidõ lejártáig a pályázati net-

tó irányár 10%-ának befizetése az adós szervezet Sziget-
vári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-11176457
sz. számlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a megajánlott vételár fizetési módjának és határidejé-

nek egyértelmû megjelölését,
– 60 napos ajánlati kötöttséget.
A pályázatokat a „ROSH Kft. f. a. Pályázat” megjelö-

lésû, zárt borítékban kell megküldeni vagy beadni a hir-
detmény Cégközlönyben való megjelenését (2008. ápri-
lis 3.) követõ 15. nap 15 óráig az 1143 Budapest, Besnyõi
u. 13. szám alatti felszámolói irodában vagy az 1576 Buda-
pest, Pf. 52 levélcímre, ezen határidõig.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázati határidõig je-
lentsék be elõvásárlási szándékukat a Cstv. elõírásainak
megfelelõen. Beszámítással élni nem lehet. Az értékesítés-
re felkínált ingatlanokra a felszámoló kellékszavatosságot
nem vállal, azok megtekintett állapotban kerülnek értéke-
sítésre. A felszámoló a pályázatokat közjegyzõ jelenlété-
ben bontja, és ezt követõen értékeli, amelynek eredményé-
rõl a pályázókat legkésõbb 10 napon belül írásban értesíti.

A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot megfelelõ
ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa. Több
megfelelõ, közel azonos (10%-on belül) értékû pályázati
ajánlat esetén a felszámoló ártárgyalást tartva választja ki a
megvásárlására jogosult pályázót. Elõzetes egyeztetés
alapján a dokumentációs memorandum 20 000 Ft + áfa
összegért átvehetõ Bánki Károly felszámolóbiztostól,
vagy információ kérhetõ a 06 (72) 314-255-ös telefonszá-
mon. Elõre egyeztetett idõpontban kerül az ingatlan bemu-
tatásra.

A MININVEST Vagyonhasznosító ZRt. (Cg.:
[01 10 044328]; 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 40.
VI. em.) mint a VIKERS Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: [13 09 097233];
székhely: 2089 Telki, Levendula köz 3.; adószám:
11920878-2-13]), Pest Megyei Bíróság által kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ alábbi ingatlant:

Ingatlan megnevezése: TUZSÉR, külterület 0115/26.
helyrajzi számú ingatlan.

Az ingatlan irányára mindösszesen: 2 880 000 Ft.
Bánatpénz: 288 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése a fel-

számoló UniCredit Bank Rt.-nél vezetett 10900035-
00000002-96040018 számú bankszámlájára történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.
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A pályázati ajánlatot magyar nyelven, kettõs, zárt borí-
tékban, „VIKERS Kft. f. a. vételi ajánlat” megjelöléssel a
felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent
István krt. 1.) jelen közlemény Cégközlönyben való megje-
lenését (2008. április 3.) követõ 15. napon, legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1137 Budapest,
Radnóti Miklós u. 40. VI. emeleten lévõ címre.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban adják le.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét,
lakhelyét, székhelyét, a megajánlott bruttó és nettó vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár fedezetének
igazolását.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc munkanapon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. Az ajánlatokat a felszámoló a bontást követõ nyolc
munkanapon belül elbírálja, döntésérõl írásban értesíti a
pályázókat.

A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága
és a fizetési feltételek alapján bírálja el, elõnyben részesül-
nek a közel azonos ajánlatokat beadók között a több ingat-
lanra pályázatot benyújtók.

A felszámoló fenntartja a jogát, hogy a megfelelõ, azo-
nos értékû ajánlatot benyújtó ajánlattevõk között ártárgya-
lást tartson.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének és a birtokbaadásnak is elõfeltétele. A vétel-
árat a szerzõdéskötéstõl számított 30 napon belül, egy
összegben, átutalással, vagy a szerzõdéskötéskor kész-
pénzben kell megfizetni.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Szûcs
Tímea felszámolóbiztos, a 06 (20) 573-2755-ös telefon-
számon.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint a HTV Mezõ-
kövesd HETILL Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 024025]; 3373
Besenyõtelek, Fõ út 73.; adószáma: [11078263-2-05]) He-
ves Megyei Bíróság 3. Fpk. 10-00-000020/8. számú vég-
zésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, a felszámolónál lévõ listában szereplõ
fémmegmunkáló gépeket és egyéb ingóságokat.

Irányár (a teljes listára): 10 000 000 Ft + áfa (tízmillió
forint + áfa).

Bánatpénz: 1 000 000 Ft (egymillió forint), vagy a listá-
ban szereplõ egyes gépek, vagy egyéb ingóságok nyilván-
tartási értékének 10 (tíz) %-a.

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 cégkivonatot, il-
letve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, sta-
tisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást,
vagy pénztári bizonylatot és a pályázatban megjelölt (be-
ígért) bruttó vételár (nettó ár forint + 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 bankszám-
lára, vagy pénztárba.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért, illetve annak
egyes részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vál-
lal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapot-
ban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kap-
csolatos vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más
költség a pályázót (vevõt) terheli.

A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének és a birtokba lépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és a fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2008. április 3.) számított 30. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton
benyújtani a felszámoló budapesti irodájába: 1015 Buda-
pest, Hattyú u. 10/A (postacím: 1015 Budapest, Hattyú
u. 10/A), vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaeger-
szeg, Békeligeti u. 1. (postacíme: CONCORDAT Kft.,
8901 Zalaegerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „HTV Mezõkövesd
HETILL Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A teljes listára benyújtott pályázat az elbírálásnál elõny-
ben részesíthetõ.

A felszámoló értesíti az esetlegesen elõvásárlásra jogo-
sultakat, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályá-
zaton (nyilvános 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 felszá-
molóbiztostól, a 202-2208-as és a 06 (92) 510-466-os tele-
fonszámokon [fax: 202-2208, 06 (92) 510-426], vagy
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Láng Nórától, a felszámoló munkatársától, a 06 (92)
510-466-os telefonszámon [fax: 06 (92) 510-426].

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A Fujisawa GmbH Magyarországi Kereskedelmi
Képviselete (Cg.: [01 12 073588]; székhelye: 1118 Buda-
pest, Kelenhegyi út 43.; képviselet) alapítója, az Astellas
B. V. (cégjegyzékszáma: 331 93 274; székhely: NL-2353
EW, Leiderdorp, Elisabethhof 19.) 2008. február 12-én a
képviselet megszûnését határozta el.

A képviselet felhívja hitelezõit, hogy követeléseiket je-
len felhívás Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. áp-
rilis 3.) számított 30 napon belül jelentsék be a képviselet
jogi képviselõjénél: dr. Glatz Ferenc, Dr. Glatz Ferenc
Ügyvédi Iroda (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 22.).

A BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS Magyaror-
szági Fióktelepének (Cg.: [01 07 000382]; 1061 Buda-
pest, Andrássy út 26. fszt. 2.; képviseli: Pierre Mazurier, a
továbbiakban: a fióktelep) bejelenti, hogy az alapítója a
BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS Sociéte Anonyme,
(székhely: 1, avenue Eugéne Freyssinet, 70861 Guyanco-
urt, Franciaország) 2007. december 31-én kelt határozatá-
val elhatározta a fióktelep megszüntetését.

A fentiek következtében, a külföldi székhelyû vállalko-
zások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi kép-
viseleteirõl szóló, 1997. évi CXXXII. tv. 23. § (2) bekez-
dés b) pontja alapján a képviselet felhívja a hitelezõit,
hogy fennálló követeléseiket a képviselet címén, illetve a
Kalas és Társai Ügyvédi Iroda (1122 Budapest, Városma-
jor u. 33.) címén a Cégközlönyben való megjelenéstõl
(2008. április 3.) számított 30 napon belül jelentsék be.

A Heinzelmann Liebhart Eckmann magyarországi
képviseletének (Cg.: [01 12 072978]; székhelye: 1114
Budapest, Bartók Béla út 15/B I. 5.) alapítója 1/2008. szá-

mú, 2008. március 6-án kelt határozatával elhatározta a
képviselet megszüntetését.

A képviselet felhívja hitelezõit, hogy a képviselettel
szemben fennálló követeléseiket a jelen hirdetmény Cég-
közlönyben való közzétételétõl (2008. április 3.) számított
30 napon belül a képviseletnél jelentsék be. A hitelezõk ki
nem elégített követeléseiket a joghatósággal, hatáskörrel
és illetékességgel rendelkezõ bíróságok elõtt érvényesít-
hetik. Magyar bíróságnak az alapítóval szemben a képvi-
selet tevékenységével összefüggésben hozott, kötelezést
tartalmazó határozata a Tanács polgári és kereskedelmi
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elisme-
résérõl és végrehajtásáról szóló, 44/2201. EK rendelete
(2000. december 22.) alapján az alapító székhelyének or-
szágában, a Német Szövetségi Köztársaságban végrehajt-
ható. A képviselet esetleges köztartozásaival kapcsolatban
az adózás rendjérõl szóló, 2003. évi XCII. törvény (Art.)
60. § alapján végrehajtási jogsegély áll rendelkezésre.

A Danisco Cultor Austria GmH elhatározta a Danisco
Cultor Austria Magyarországi Közvetlen Kereskedel-
mi Képviselete (Cg.: [01 12 073639]; székhelye: 1148
Budapest, Fogarasi út 10–14.) megszüntetését.

Ennek okán a kereskedelmi képviselet 2008. már-
cius 13-án tevékenységét befejezi.

A fentiekre tekintettel a képviselet felhívja a hitelezõk
figyelmét, hogy követeléseiket a Cégközlönyben való
közzétételtõl (2008. április 3.) számított 30 napon belül a
képviselet vezetõjénél jelenthetik be.

A Terma International Co. Ltd. (3F,7-1, Nanchang út,
Sec2., Chungchen kerület, Taipei, Kínai Köztársaság) el-
határozta a Fõvárosi Cégbíróságon nyilvántartott Terma
International Magyarországi Kereskedelmi Képviselet
(Cg.: [01 12 073653]; székhelye: 1051 Budapest, Zrínyi
u. 12. I. 2.) 2008. március 31-ével történõ megszüntetését.

A hitelezõk a követeléseiket a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. április 3.) követõ 30 napon belül je-
lenthetik be a képviselet vezetõjének az alábbi címen:
Terma International Magyarországi Kereskedelmi Képvi-
selet, Huang Yin Cheng képviseletvezetõ (1051 Budapest,
Zrínyi u. 12. I. 2.).
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Közgyûlési meghívó
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A Laurus Befektetési és Kereskedelmi Zrt.

(Cg.: [05 10 000221]; székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 11.)

igazgatósága

2008. május 13-án, délelõtt 10 órakor

a társaság székhelyére

évi rendes közgyûlést

hív össze.

Napirendi pontok:

1. Az igazgatóság beszámolója a 2007. évi tevékenységrõl.
2. A felügyelõbizottság jelentése a 2007. évi beszámolóról.
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2007. évi beszámolóról.
4. A 2007. évi mérleg megállapítása és a nyereség felosztása.
5. 2008. évi üzleti terv elfogadása.
6. Egyebek.

LAURUS Befektetési
és Kereskedelmi Zrt.



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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08.1039 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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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