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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XIV.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság 
Kormánya között az egymás nevében a vízumok

kiadásában, valamint a biometrikus adatok
gyûjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik

útján történõ kölcsönös eljárásról  szóló
Megállapodás kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Svéd Ki rály ság Kor -
má nya kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban,
va la mint a bio met ri kus ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai és
kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já rás ról
szó ló Meg ál la po dás (a to váb bi ak ban: Meg ál la po dás) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel
 kihirdeti.

3. § A Meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és
an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary
and the Government of the Kingdom of Sweden on
the mutual representation by their diplomatic and
consular missions in processing visas and collecting

biometric data

Article 1

(1) The Cont rac ting Par ti es may rep re sent each ot her in 
pro ces sing uni form vi sas (air port tran sit vi sas, tran sit
vi sas, short-stay vi sas) in ac cor dan ce with the pro vi si ons
of the Com mon Con su lar Inst ruc ti ons, with this
Ag re e ment, as well as with the imp le men ting ag re e ments
conc lu ded ac cor ding to Ar tic le 4.

(2) Ac cor ding to the imp le men ting ag re e ments
rep re sen ta ti on may be re du ced to one or se ve ral parts of
the visa is su ing pro ce du re, na mely pro vi ding in for mat ion
on visa app li ca ti ons, ar ran ging ap po int ments, con duc ting
in ter vi ews, re ce i ving and for war ding app li ca ti ons and
sup por ting do cu ments, re cor ding data – inc lu ding
bi o met ric data – and col lec ting ad mi nist ra ti ve fees.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. már ci us 31-i ülés nap ján fo gad ta el.

(3) Ac ting un der pa rag raph (1)–(2), the dip lo ma tic and
con su lar mis si ons of the Cont rac ting Par ti es shall ren der
each ot her all app rop ri a te as sis tan ce.

(4) At lo ca ti ons whe re only one of the Cont rac ting
Par ti es has a mis si on, that mis si on may give as sis tan ce to
the mis si on of the ot her Cont rac ting Party com pe tent for
that lo ca ti on in ac cor dan ce with the imp le men ting
ag re e ments.

Article 2

Ac ting un der Ar tic le 1, the re le vant leg al norms of the
Eu ro pe an Un ion, inc lu ding Di rec ti ve 95/46/EC of the
Eu ro pe an Par li a ment and of the Co un cil of 24 Oc to ber
1995 on the pro tec ti on of in di vi du als with re gard to the
pro ces sing of per so nal data and on the free mo ve ment of
such data, as well as tho se of the rep re sen ting Party shall
be app li cab le.

Article 3

Ac ting un der Ar tic le 1, the rep re sen ting Party shall act
as di li gently as if pro ces sing vi sas or col lec ting data on its
own be half. Ho we ver, the re is no li a bi lity of one
Cont rac ting Party for ac ti vi ti es per for med on be half of the
ot her Cont rac ting Party.

Article 4

The Cont rac ting Par ti es shall conc lu de imp le men ting
ag re e ments which de sig na te the dip lo ma tic and con su lar
mis si ons to which this Ag re e ment shall be app li ed as well
as con ta in the ne ces sa ry tech ni cal and fi nan ci al de ta ils of
the co-ope rat ion and ru les re lat ing to data pro tec ti on, if
ne ces sa ry.

Article 5

This Ag re e ment shall en ter into for ce on the first day of
the month af ter the Cont rac ting Par ti es no ti fy each ot her
thro ugh dip lo ma tic chan nels that the ir cons ti tu ti o nal
re qu i re ments for the ent ry into for ce have been ful fil led.

Article 6

This Ag re e ment may be app li ed pro vi si o nally if the
Cont rac ting Par ti es no ti fy each ot her thro ugh dip lo ma tic
chan nels that the re qu i re ments for the pro vi si o nal
app li ca ti on have been ful fil led.
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Article 7

This Ag re e ment is conc lu ded for an un li mi ted pe ri od. It
may be ter mi na ted at any time by a no ti fi ca ti on thro ugh
dip lo ma tic chan nels by eit her Cont rac ting Party. In case
of ter mi na ti on, the Ag re e ment re ma ins in for ce for
ni nety (90) days fol lo wing the re ce ipt of the no ti fi ca ti on
by the ot her Cont rac ting Party.

Article 8

The Cont rac ting Par ti es may sus pend the app li ca ti on of
this Ag re e ment wholly or partly at any time. The start ing
and clo sing date of the sus pen si on shall be no ti fi ed
thro ugh dip lo ma tic chan nels and shall be co me ef fec ti ve
thirty (30) days af ter no ti fi ca ti on, un less ag re ed ot her wi se
by the Cont rac ting Par ti es.

Done in Chi si nau on 28 Feb ru a ry, 2008 in two ori gi nals
in the Eng lish lan gu a ge.

(Sig na tu res)

Meg ál la po dás a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és a Svéd Ki rály ság Kor má nya kö zött az egy más

ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban, va la mint
a bio met ri kus ada tok gyûj té sé ben dip lo má ci ai

és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ
köl csö nös el já rás ról

1. Cikk 

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a Kö zös Kon zu li Uta sí tá sok ren -
del ke zé sei, a je len Meg ál la po dás, va la mint a 4. cikk ben
fog lal tak sze rint kö tött vég re haj tá si meg ál la po dá sok ren -
del ke zé se i nek meg fe le lõ en jár nak el egy más ne vé ben az
egy sé ges ví zum (re pü lõ té ri tran zit ví zum, át uta zó ví zum,
rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra jo go sí tó ví zum) ki adá sá ra
irá nyu ló el já rás ban.

(2) A vég re haj tá si meg ál la po dá sok ban fog lal tak sze -
rint a kép vi se let kor lá toz ha tó a ví zum ki adá si el já rás egy
ré szé re vagy egyes ele me i re, ne ve ze te sen a ví zu mok
 kiadására vo nat ko zó in for má ció nyúj tá sá ra, idõ pont
egyez te té sé re, in ter jú le foly ta tá sá ra, ké rel mek és tá mo ga tó 
do ku men tu mok át vé te lé re és to váb bí tá sá ra, ada tok rög -
zítésére – ide ért ve a bio met ri kus ada to kat is –, va la mint az
el já rá si dí jak be vé te le zé sé re.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek ren del ke zé sei alap ján el jár -
va a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tei
min den meg fe le lõ mó don se gí tik egy mást.

(4) Azo kon az ál lo más he lye ken, ahol csak az egyik
Szer zõ dõ Fél nek van kül kép vi se le te, ez a kül kép vi se let – a 
vég re haj tá si meg ál la po dá sok nak meg fe le lõ en – se gít sé get
nyújt a má sik Szer zõ dõ Fél he lyi leg il le té kes kül kép vi se le -
té nek.

2. Cikk

Az 1. cikk ren del ke zé sei alap ján el jár va az Eu ró pai
Unió vo nat ko zó sza bá lya it, ide ért ve az Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács 1995. ok tó ber 24-én kelt, a sze mé lyes ada tok
fel dol go zá sa vo nat ko zá sá ban az egyé nek vé del mé rõl és az 
ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról szó ló 95/46/EK irány el -
vét is, va la mint a kép vi se le tet el lá tó Fél jog sza bá lya it kell
al kal maz ni, a kép vi selt Fél adat vé de lem mel kap cso la tos
ér de ke i nek fi gye lem be vé te le mel lett.

3. Cikk

Az 1. cikk ren del ke zé sei alap ján el jár va a kép vi se le tet
el lá tó Fél ugyan olyan gon dos sá got ta nú sít a ví zu mok
 kiadására irá nyu ló el já rás ban és az adat gyûj tés ben, mint ha 
sa ját ne vé ben foly tat ná le az el já rást. Mind emel lett az
egyik Szer zõ dõ Fél tõl át vál lalt te vé keny sé ge te kin te té ben
a má sik Szer zõ dõ Fél nem tar to zik fe le lõs ség gel.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek vég re haj tá si meg ál la po dá sok ke re té -
ben ki je lö lik azo kat a dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te -
ket, ame lyek re a je len Meg ál la po dás vo nat ko zik, va la mint
meg ha tá roz zák az együtt mû kö dés szük sé ges tech ni kai
rész let sza bá lya it, il let ve szük ség ese tén az adat vé de lem re
vo nat ko zó sza bá lyo kat.

5. Cikk

Je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton
 értesítették egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba -
lé pé sé hez szük sé ges, nem ze ti jo guk ban fog lalt fel té te le ket 
tel je sí tet ték.

6. Cikk

Je len Meg ál la po dás ide ig le ne sen al kal maz ha tó, azt
 követõen, hogy a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton ér te sí -
tet ték egy mást ar ról, hogy az ide ig le nes al kal ma zás hoz
szük sé ges fel té te le ket tel je sí tet ték.
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7. Cikk

A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. Azt bár -
me lyik Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton kül dött ér te sí tés sel
bár mi kor fel mond hat ja. Fel mon dás ese tén a Meg ál la po dás 
ki lenc ven (90) na pig ma rad ha tály ban, azt kö ve tõ en, hogy
a má sik Szer zõ dõ Fél az ér te sí tést kéz hez vet te.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sát
bár mi kor, rész ben vagy egész ben fel füg geszt he tik. A fel -
füg gesz tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját dip lo má ci ai úton
kell kö zöl ni, és az az ér te sí tés kül dé sét kö ve tõ har minc
(30) nap el tel té vel vá lik al kal maz ha tó vá, amennyi ben
a Szer zõ dõ Fe lek er rõl más ként meg nem ál la pod nak.

Ké szült Ki si nyov ban, 2008. feb ru ár 28-án an gol nyel -
ven, két ere de ti pél dány ban.

(Alá írá sok)”

4. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Meg ál la po dás nak
a 6. cikk ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en tör té nõ
ide ig le nes al kal ma zá sát.

5. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3. §-a a Meg ál la po dás 6. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4. §-a, va la mint 5. § (4) be kez dé se a Meg -
ál la po dás 5. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá lyát
vesz ti.

(4) E tör vény ha tá lyát vesz ti, ha a má sik Szer zõ dõ Fél
ar ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá got, hogy nem kí ván a
Meg ál la po dás ban ré szes fél lé vál ni.

(5) A Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
va la mint a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tok
nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter azok
 ismertté vá lá sát kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben ha la dék -
ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(6) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
88/2008. (IV. 17.) Korm.

ren de le te

a ká bí tó szer-pre kur zo rok kal kap cso la tos egyes
ha tó sá gi el já rá si sza bá lyok, va la mint a ha tó sá gi

fel adat- és ha tás kö rök megállapításáról szóló 
159/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Az 1998. évi L. tör vénnyel ki hir de tett, az Egye sült Nem -
ze tek Szer ve ze te ke re té ben a ká bí tó sze rek és pszi cho tróp
anya gok til tott for gal ma zá sa el le ni, 1988. de cem ber 20-án,
Bécs ben kelt Egyez mény 12. cik ké vel kap cso lat ban vál lalt
kö te le zett sé gek tel je sí té sé re a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ról szó ló 1949. évi XX. tör vény 35. §-ának (2) be kez -
dé se alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

 A ká bí tó szer-pre kur zo rok kal kap cso la tos egyes ha tó sá -
gi el já rá si sza bá lyok, va la mint a ha tó sá gi fel adat- és ha tás -
kö rök meg ál la pí tá sá ról szó ló 159/2005. (VIII. 16.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 5. §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„5. § (1) A jegy zék ben sze rep lõ anya gok kal te vé keny -
sé get vég zõ kö te les a 6. § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
el len õr zés re jo go sult ha tó sá gok (a to váb bi ak ban: ha tó sá -
gok) ké ré sé re a jegy zék ben sze rep lõ anya gok kal kap cso la -
tos bár mi lyen meg ren de lés rõl és te vé keny ség rõl in for má -
ci ót szol gál tat ni. A ha tó sá gok a ká bí tó szer-pre kur zo rok kal 
foly tat ha tó te vé keny sé gek ha tó sá gi el len õr zé se, fel ügye le -
te cél já ból szük sé ges éves, ese ti vagy idõ sza kos je len tést,
adat szol gál ta tást, irat be mu ta tást is kér het nek a ká bí tó -
szer-pre kur zo rok kal vég zett, vagy azok kal ter ve zett te vé -
keny ség rõl. A ha tó sá gok a be ké ren dõ ada tok kö rét és az
adat szol gál ta tás, irat be mu ta tás tel je sí té sé nek ha tár ide jét
írás be li fel hí vás ban határozzák meg. 

(2) A 273/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de -
let 8. cikk (2) be kez dé sé ben, a  111/2005/EK ta ná csi ren -
de let 9. cikk (2) be kez dé sé ben, va la mint a 1277/2005/EK
bi zott sá gi ren de let 17–19. cik ké ben meg ha tá ro zott in for -
má ció szol gál ta tá si kö te le zett sé get – a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a Hi va tal felé kell tel je sí te ni.

(3) Az in for má ció szol gál ta tás ra kö te le zett gyógy szer tár 
az elõ írt ada to kat az ÁNTSZ re gi o ná lis in té ze té nek kül di
meg, ame lyet az ÁNTSZ köz pon ti nyil ván tar tás ba vé tel
cél já ból a be ér ke zés tõl szá mí tott 30 na pon be lül össze sít ve 
az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal felé to váb bít.”
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2. §

 Az R. 13. §-a he lyé be kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13. § (1) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le -

tek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket állapítja
meg:

a) a ká bí tó szer-pre kur zo rok ról szó ló, 2004. feb ru ár 11-i 
273/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 3. cik -
ké nek (2) és (6) be kez dé se, 8. cik ké nek (2) be kez dé se,
9. cik ké nek (3) be kez dé se, 10. cik ké nek (1) be kez dé se,
11. cik ke, va la mint 13. cik ké nek (1) be kez dé se;

b) a ká bí tó szer-pre kur zo rok nak a Kö zös ség és har ma dik 
or szá gok kö zöt ti ke res ke del me nyo mon kö ve té sé re vo nat -
ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló, 2004. de cem ber
22-i 111/2005/EK ta ná csi ren de let 6. cik ké nek (1) be kez -
dé se, 7. cik ké nek (1) be kez dé se, 9. cik ké nek (2) be kez dé -
se10. cik ké nek (3) be kez dé se, 26. cik ké nek (3) be kez dé se,
va la mint 32. cik ke;

c) a ká bí tó szer-pre kur zo rok ról szó ló 273/2004/EK
 európai par la men ti és ta ná csi ren de let re, va la mint a ká bí -
tó szer-pre kur zo rok nak a Kö zös ség és har ma dik or szá gok
kö zöt ti ke res ke del me el len õr zé sé re vo nat ko zó sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról szó ló 111/2005/EK ta ná csi ren de let re
vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló,
2005. jú li us 27-i 1277/2005/EK bi zott sá gi ren de let 17–19. 
cik ke.

(2) Ez a ren de let az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban a ká bí -
tó szer-pre kur zo rok til tott ke res ke del me el le ni fel lé pés re
sza ko so dott kü lön bö zõ ope ra tív egy sé gek kö zöt ti együtt -
mû kö dés és in for má ció cse re fo ko zá sá nak szük sé ges sé gé -
rõl szó ló, 2002. áp ri lis 25-i ta ná csi aján lás nak való meg fe -
le lést szol gál ja (2002/C 114/02).”

3. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 1. és 2. melléklete.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na -
pon ha tá lyát veszti.

4. §

 Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket állapítja meg:

a) a ká bí tó szer-pre kur zo rok ról szó ló, 2004. feb ru ár 11-i 
273/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 8. cik -
ké nek (2) be kez dé se;

b) a ká bí tó szer-pre kur zo rok nak a Kö zös ség és har ma dik 
or szá gok kö zöt ti ke res ke del me nyo mon kö ve té sé re vo nat -

ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló, 2004. de cem ber
22-i 111/2005/EK ta ná csi ren de let 9. cik ké nek (2) be kez -
dé se;

c) a ká bí tó szer-pre kur zo rok ról szó ló 273/2004/EK
 európai par la men ti és ta ná csi ren de let re, va la mint a ká bí -
tó szer-pre kur zo rok nak a Kö zös ség és har ma dik or szá gok
kö zöt ti ke res ke del me el len õr zé sé re vo nat ko zó sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról szó ló 111/2005/EK ta ná csi ren de let re
vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló,
2005. jú li us 27-i 1277/2005/EK bi zott sá gi ren de let 17–19. 
cik ke.

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

A Kormány
89/2008. (IV. 17.) Korm.

ren de le te

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 mó do sí tá sá ról

A Kor mány az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

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 4. §-a
(8) be kez dé sé nek ab) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[ a mi nisz ter a fo gyasz tó vé de le mért való fe le lõs sé ge kö -
ré ben mû köd te ti]

„ab) a Fo gyasz tó vé del mi Ta ná csot;”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon hatályát
veszti.

Gyur csány Fe renc  s. k., 
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egész ség ügyi mi nisz ter
14/2008. (IV. 17.) EüM

ren de le te

a hu mán-egész ség ügy, hu mán gyógy szer gyár tás
te rü le tén, és az em be ri test tel köz vet le nül érint ke zõ
ve gyi anya gok ese té ben gén tech no ló gi ai te vé keny ség

vég zé sét en ge dé lye zõ gén tech no ló gi ai ha tó ság,
va la mint a me zõ gaz da ság és az élel mi szer ipar
te rü le tén, il let ve egyéb ipa ri célú fel hasz ná lás
ese té ben gén tech no ló gi ai te vé keny ség vég zé sét

en ge dé lye zõ el já rás ban köz re mû kö dõ gén tech no ló gi ai 
szak ha tó ság kijelölésérõl

A gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl szó ló 1998. évi
XXVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Gtv.) 34. § (4) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 161/2006. (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. §

(1) A Gtv. 4. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti gén tech -
no ló gi ai ha tó ság ként, va la mint a 4. § (1) be kez dés b) pont -
ja sze rin ti gén tech no ló gi ai szak ha tó ság ként az Or szá gos
Gyógy sze ré sze ti In té ze tet (a to váb bi ak ban: OGYI) je lö -
löm ki. 

(2) A Gtv. 4. § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
szak te rü le tet érin tõ en ge dé lye zé si el já rás ban az OGYI
meg ke re sé sé re az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács füg -
get len szak mai ku ta tás eti kai bi zott sá ga szak vé le ményt ad.

2. §

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

(2) 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 Ta nács 90/219/EGK irány el ve (1990. áp ri lis 23.) a
gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu sok zárt
rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá sá ról, 11. cikk, 

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/18/EK irány -
el ve (2001. már ci us 12.) a gén tech no ló gi á val mó do sí tott
szer ve ze tek kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo csá tá sá ról 
és a 90/220/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl, 4. cikk.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az egész ség ügyi mi nisz ter
15/2008. (IV. 17.) EüM

ren de le te

a ké mi ai biz ton ság gal kap cso la tos nem ze ti ha tó ság
ki je lö lé sé rõl, va la mint a ha tó ság nem zet kö zi

kap cso lat tar tá sá nak rend jé rõl szó ló
46/2004. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról

A ké mi ai biz ton ság ról szó ló 2000. évi XXV. tör vény
34. § (4) be kez dés aj) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1. §

A ké mi ai biz ton ság gal kap cso la tos nem ze ti ha tó ság ki -
je lö lé sé rõl, va la mint a ha tó ság nem zet kö zi kap cso lat tar tá -
sá nak rend jé rõl szó ló 46/2004. (IV. 29.) ESZCSM ren de -
let (a to váb bi ak ban: R.) 1. §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„1. § (1) Az em bert és a kör nye ze tet ve szé lyez te tõ, kü -
lön jog sza bály sze rint ve szé lyes nek mi nõ sü lõ anya gok és
ké szít mé nyek, il le tõ leg az ezek kel foly ta tott te vé keny sé -
gek be je len té sé vel, nyil ván tar tá sá val, jegy zék be vé te lé -
vel, to váb bá az új anya gok törzs köny ve zé sé vel kap cso lat -
ban az eu ró pai kö zös sé gi jog sza bá lyai alap ján a ma gyar -
or szá gi il le té kes (kom pe tens) nem ze ti ha tó ság ra (a to váb -
bi ak ban: Nem ze ti Ha tó ság) há ru ló,

a) a be je len té sek, a nyil ván tar tá sok, a jegy zék be vé tel és 
a törzs köny ve zés eu ró pai kö zös sé gi jog sza bá lyok kal való
össz hang já ra irá nyu ló,

b) a Kbtv. 1. § (2) be kez dé se sze rin ti tag ál la mok (a to -
váb bi ak ban: tag ál la mok) és az Eu ró pai Bi zott ság, il let ve
an nak il le té kes szer ve (a to váb bi ak ban együtt: Bi zott ság)
kö zöt ti in for má ció cse ré vel, -át adás sal és a kap cso lat tar tás
biz to sí tá sá val össze füg gõ 

fel ada to kat az Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té zet (a to -
váb bi ak ban: OKBI) lát ja el.

(2) Az OKBI lát ja el a ve gyi anya gok regisztrálásá -
ról, ér té ke lé sé rõl, en ge dé lye zé sé rõl és kor lá to zá sá ról
(REACH), az Eu ró pai Ve gyi anyag-ügy nök ség lét re ho zá -
sá ról, az 1999/45/EK irány elv mó do sí tá sá ról, va la mint a
793/93/EGK ta ná csi ren de let, az 1488/94/EK bi zott sá gi
ren de let, a 76/769/EGK ta ná csi irány elv, a 91/155/EGK, a
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bi zott sá gi
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló, 2006. de cem -
ber 18-i 1907/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let 121. cik ke sze rin ti tag ál la mi ha tó ság fel ada ta it.”
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2. §

Az R. a kö vet ke zõ új 1/A. §-sal egé szül ki:
„1/A. § Az 1907/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi

ren de let 124. cik ké nek vég re haj tá sá ra az OKBI szer ve ze -
tén be lül nem ze ti in for má ci ós szol gá la tot hoz lét re a gyár -
tók, im por tõ rök, to vább fel hasz ná lók és egyéb ér de kelt fe -
lek ope ra tív irány mu ta tá si ta ná csok kal való el lá tá sa ér de -
ké ben.”

3. §

Az R. 5. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) Az OKBI a Kbtv. 25. §-a sze rin ti Ké mi ai Biz ton sá -
got Ko or di ná ló Tár ca kö zi Bi zott ság gal együtt mû köd ve
ko or di nál ja az 1907/2006/EK ren de let vég re haj tá sá val
össze füg gõ fel ada to kat.”

4. §

Az R. 7. §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg a  7. § ere de ti szö ve gé nek szá mo zá sa
(1) be kez dés re mó do sul:

„(2) Ez a ren de let a ve gyi anya gok re giszt rá lá sá ról, ér té -
ke lé sé rõl, en ge dé lye zé sé rõl és kor lá to zá sá ról (REACH),
az Eu ró pai Ve gyi anyag-ügy nök ség lét re ho zá sá ról, az
1999/45/EK irány elv mó do sí tá sá ról, va la mint a
793/93/EGK ta ná csi ren de let, az 1488/94/EK bi zott sá gi
ren de let, a 76/769/EGK ta ná csi irány elv, a 91/155/EGK, a
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bi zott sá gi
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló, 2006. de cem -
ber 18-i 1907/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let 121. és 124. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

5. §

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

(2) Az 1–4. §, va la mint a (4) és (5) be kez dés e ren de let
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. E ren de let
2008. au gusz tus 2-án ha tá lyát vesz ti.

(3) Az R. 
a) 1. § (1) be kez dé sé ben a „ , to váb bá az új anya gok

törzs köny ve zé sé vel” szö veg rész és az R. 2. §-a 2008. jú -
nius 1-jén,

b) 3–4. §-a 2008. au gusz tus 1-jén
ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 2. és
6. §-ában az „OKK” szö veg rész he lyé be az „OKBI” szö -
veg lép.

(5) Ez a ren de let a ve gyi anya gok re giszt rá lá sá ról, ér té -
ke lé sé rõl, en ge dé lye zé sé rõl és kor lá to zá sá ról (REACH),
az Eu ró pai Ve gyi anyag-ügy nök ség lét re ho zá sá ról, az
1999/45/EK irány elv mó do sí tá sá ról, va la mint a
793/93/EGK ta ná csi ren de let, az 1488/94/EK bi zott sá gi
ren de let, a 76/769/EGK ta ná csi irány elv, a 91/155/EGK, a
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bi zott sá gi
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló, 2006. de cem -
ber 18-i 1907/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let 121. és 124. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

46/2008. (IV. 17.) FVM
ren de le te

a szõ lõ- és gyü möl csös ül tet vé nyek ben fel hasz nált
gáz olaj hoz nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis)

tá mo ga tás ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint a 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. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1. § a) pontjá ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Értelmezõ rendelkezések

1. § 

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) me zõ gaz da sá gi „de mi ni mis” ren de let: az Eu ró pai

Bi zott ság 1535/2007/EK ren de le te (2007. de cem ber 20.)
az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá -
mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról; 

b) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az a Ma gyar or szá gon be je -
len tett la kó hellyel vagy szék hellyel, te lep hellyel ren del ke -
zõ, a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint a
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 ben (a to váb bi ak ban: Tv.) meg ha tá ro zot tak sze rint
re giszt rált ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki vagy amely
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ter mõ föl det kü lön jog sza -
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bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti ér vé nyes jog cím alap ján
hasz nál;

c) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a Kö zös ség irány -
mu ta tá sa a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men -
té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga -
tá sok ról szó ló 2004/C 244/02 Bi zott sá gi köz le mény
(2004. ok tó ber 1.) 2.1. pont ja sze rin ti vál lal ko zás;

d) tárgy év: a gáz olaj vá sár lá sá ról vagy a gépi bér mun -
ka-szol gál ta tás igény be vé te lé rõl a me zõ gaz da sá gi ter me lõ 
sa ját ne vé re szó ló szám lák ki ál lí tá sá nak éve.

A támogatás célja, jellege

2. § 

(1) E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
igé nyel he tõ a szõ lõ- és gyü möl csös ül tet vé nyek mû ve lé se
so rán fel hasz nált gáz olaj hoz.

(2) Az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás a me zõ gaz -
da sá gi „de mi ni mis” ren de let sze rin ti cse kély össze gû tá -
mo ga tás nak mi nõ sül.  

A támogatás igénybevételének feltételei

3. §

A szõ lõ- és gyü möl csös ül tet vé nyek mû ve lé se so rán fel -
hasz nált gáz olaj hoz tá mo ga tást ve het igény be az a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ, aki:

a) leg alább 0,5 hek tár te rü le tû ül tet vé nyen szõ lõ- vagy
gyü mölcs ter mesz tést foly tat; 

b) a gáz olaj vá sár lá sá ról vagy a gépi bér mun ka-szol gál -
ta tás igény be vé te lé rõl sa ját ne vé re szó ló szám lá val ren del -
ke zik, és aki nek a me zõ gaz da ság ban fel hasz nált gáz olaj
utá ni jö ve dé ki adó-vissza té rí tés fel té te le i rõl és sza bá lya i -
ról szó ló 341/2007. (XII. 15.) Korm. ren de let sze rint ke let -
ke zett, a tárgy év egé szé re vo nat ko zó tel jes adó-vissza té rí -
té si igé nyét a Vám- és Pénz ügy õr ség (a to váb bi ak ban:
vám ha tó ság) tel je sí tet te (ki utal ta);

c) nyi lat ko zik a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ ket tõ pénz ügyi év ben és a fo lya mat ban lévõ pénz -
ügyi év ben ka pott va la mennyi, a me zõ gaz da sá gi „de mi ni -
mis” ren de let ha tá lya alá tar to zó cse kély össze gû tá mo ga -
tás össze gé rõl;

d) nyi lat ko zik ar ról, hogy a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sá nak idõ pont já ban 

da) nem ren del ke zik le járt ese dé kes sé gû adó tar to zás -
sal – ki vé ve, ha az adó ha tó ság szá má ra fi ze té si ha lasz tást
vagy rész let fi ze tést en ge dé lye zett – vagy adók mód já ra
be hajt ha tó köz tar to zás sal,

db) nincs költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé -
te le mi att jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zá sa,

dc) nem áll csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si el já rás
alatt, vagy ter mé sze tes sze mély ese tén nem áll gaz dál ko -
dá si te vé keny sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si el já rás alatt,

dd) nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

A támogatás mértéke és forrása

4. §

(1) A tá mo ga tás mér té ke a szõ lõ- és a gyü möl csös ül tet -
vény te rü le ten tény le ge sen fel hasz nált, a (2) be kez dés sze -
rin ti gáz olaj mennyi sé ge után li te ren ként het ven fo rint. 

(2) A tá mo ga tás össze gé nek meg ál la pí tá sá nál ki zá ró lag
a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak
kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi CXXVII. tör vény
129. § (1) be kez dé sé nek a) pontjá ban meg ha tá ro zott ki -
lenc ven hét li ter/hek tár/év mennyi sé gen fe lü li, szám lá val
iga zolt gáz olaj mennyi sé ge, de hek tá ron ként éven te leg -
fel jebb száz li ter ve he tõ fi gye lem be. 

(3) A tá mo ga tás for rá sa a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: FVM) fe je ze ti ke -
ze lé sû, Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo ga tá sok elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la, szá ma: 10032000-
01220191-51200002. 

(4) A tá mo ga tá si összeg eu ró ra tör té nõ át szá mí tás kor a
tá mo ga tá si ké re lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal hoz (a to váb bi ak ban: MgSzH) tör té nõ be nyúj tá sa hó -
nap já nak elsõ nap ján ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank
ál tal köz zé tett, két ti ze des jegy pon tos ság gal meg ha tá ro -
zott euró de vi za kö zé pár fo lya mot kell al kal maz ni.

A támogatás igénylése és kifizetése

5. §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem éven te egy szer, a tárgy évet
kö ve tõ év ben, leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év má jus 31.
nap já ig nyújt ha tó be. A be nyúj tá si ha tár idõ el mu lasz tá sa
ese tén iga zo lá si ké re lem nek nincs he lye. 

(2) A tá mo ga tás igény be vé te le irán ti – az e ren de let mel -
lék le te sze rin ti – ké rel met a me zõ gaz da sá gi ter me lõ lak he -
lye vagy szék he lye sze rint il le té kes MgSzH te rü le ti szer -
vé hez kell pos tai úton vagy sze mé lye sen be nyúj ta ni. A ter -
me lõ nek a ké re lem hez csa tol nia kell a gáz olaj vá sár lá sá ról
vagy a gépi bér mun ka-szol gál ta tás igény be vé te lé rõl a
tárgy év ben ki ál lí tott, sa ját ne vé re szó ló ere de ti szám lá kat
és azok egy má so la ti pél dá nyát, va la mint a 3. § b) pontja
sze rin ti adó-vissza té rí tés tel je sí té sé nek iga zo lá sát. Gépi
bér mun ka-szol gál ta tás igény be vé te le ese tén a szám lán a
gáz olaj mennyi sé gét kü lön fel kell tün tet ni. 
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6. §

(1) Az MgSzH – a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal lét re ho zá sá ról és mû kö dé sé rõl szó ló 274/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 42. § b) pontja alap ján – meg -
vizs gál ja a me zõ gaz da sá gi ter me lõ de mi ni mis tá mo ga tás -
ra való jo go sult sá gát, el len õr zi a tá mo ga tás ki szá mí tott
össze gét és ezt kö ve tõ en a ké rel met a mel lék let sze rint zá -
ra dé kol ja, a be nyúj tott szám lá kat pe dig olyan zá ra dék kal
lát ja el, amely egy ér tel mû vé te szi, hogy azok ra ala poz va a
me zõ gaz da sá gi ter me lõ e ren de let sze rin ti tá mo ga tás
igény be vé te le irán ti ké rel met nyúj tott be. 

(2) Az MgSzH a zá ra dé kolt ké rel met, a szám lá kat, azok
má so la ti pél dá nyát, a 3. § b) pontja sze rin ti adó-vissza té rí -
tés tel je sí té sé nek iga zo lá sát, va la mint a be nyúj tás idõ pont -
ját iga zo ló bo rí té kot – sze mé lyes be nyúj tás ese tén az át vé -
tel idõ pont já ra szó ló, az MgSzH ál tal ki ál lí tott el is mer -
vényt – évi egy al ka lom mal, leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ
év jú ni us 30. nap já ig a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH) me zõ gaz da sá gi ter me lõ
lak he lye vagy szék he lye sze rint il le té kes me gyei ki ren -
delt sé gé re to váb bít ja. Ha az MgSzH a ké re lem ben meg je -
lölt tá mo ga tá si összeg hez ké pest csak an nak egy ré szé re
vo nat ko zó an iga zol ja a tá mo ga tás ra való jo go sult sá got,
ak kor a ké rel met az in dok meg je lö lé sé vel vissza kül di a
me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re, aki arra a kéz hez vé tel tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül ész re vé telt, il let ve hi ány pót -
lást te het. Ha az MgSzH a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal tett 
ész re vé tel lel nem ért egyet, ak kor a zá ra dé kolt ké rel met a
me zõ gaz da sá gi ter me lõ ész re vé te le i vel együtt kül di meg
az MVH ré szé re. 

(3) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel mek ada ta it adat bá zi sá ban
rög zí ti, és az MgSzH zá ra dé ka alap ján – a me zõ gaz da sá gi
„de mi ni mis” ren de let sze rin ti ke ret fi gye lem be vé te lé -
vel – ha tá ro za tot hoz a jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé rõl.

(4) Az MVH kö te les ha tá ro za tá ban tá jé koz tat ni a tá mo -
ga tás ra jo go sul tat a tá mo ga tás össze gé rõl és an nak me zõ -
gaz da sá gi „de mi ni mis” jel le gé rõl. A ha tá ro zat ban utal nia
kell a me zõ gaz da sá gi „de mi ni mis” ren de let nek e ren de let
1. §-ának a) pontjá ban fel tün te tett cí mé re, az Eu ró pai Kö -
zös ség Hi va ta los lap já ban való ki hir de té se nap já ra, to váb -
bá meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás össze gét tá mo ga tás tar -
ta lom ban (eu ró ban) ki fe jez ve. Az MVH a ha tá ro zat tal
együtt a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kelt, az MgSzH ál tal
zá ra dé kolt szám lák ere de ti pél dá nyát is vissza kül di a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re.

(5) Az MVH a ké rel mek fel dol go zá sát kö ve tõ en a jó vá -
ha gyott össze gek rõl tá jé koz tat ja az FVM költ ség ve té si el -
szá mo lá so kért fe le lõs szer ve ze ti egy sé gét, amely a tá mo -
ga tás fe de ze tét a 4. § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szám la ter hé re biz to sít ja.

(6) Az MVH – a Tv. 60. §-ának (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak ra is fi gye lem mel – leg ké sõbb a for rás ren del ke zés re
ál lá sá tól szá mí tott har minc mun ka na pon be lül in téz ke dik
a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl.

(7) Az MgSzH ál tal zá ra dék nél kül to váb bí tott tá mo ga -
tá si ké rel met az MVH el uta sít ja és az er rõl szó ló ha tá ro za -
tát – a tá mo ga tá si ké re lem hez csa tolt szám lák ere de ti pél -
dá nyá val együtt – meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré -
szé re. 

(8) Ha az e ren de let ke re té ben igé nyelt tá mo ga tás a ter -
me lõ ál tal igény be vett más me zõ gaz da sá gi „de mi ni mis”
tá mo ga tá sok kal együt te sen meg ha lad ja a me zõ gaz da sá gi
„de mi ni mis” ren de let ben meg ha tá ro zott kü szöb ér té ket, a
ké rel met az MVH – a me zõ gaz da sá gi „de mi ni mis” ren de -
let 3. cik ké nek (2) be kez dé se alap ján – el uta sít ja.

A támogatás nyilvántartása és ellenõrzése

7. §
 
(1) E ren de let vo nat ko zá sá ban a me zõ gaz da sá gi „de mi -

ni mis” ren de let 4. cik ké nek 5. pont ja sze rin ti nyil ván tar -
tást az MVH ve ze ti. 

(2) A tá mo ga tás el len õr zé sé rõl az MVH – az MgSzH
be vo ná sá val – gon dos ko dik. 

(3) Ha a vám ha tó ság utó la gos el len õr zés ke re té ben jog -
erõs ha tá ro zat ban meg ál la pít ja a 3. § b) pontjá ban em lí tett
jö ve dé ki adó-vissza té rí té si igény jo go su lat lan sá gát, az
e ren de let sze rin ti tá mo ga tás igény be vé te le is jo go su lat -
lan nak mi nõ sül. A vám ha tó ság a jö ve dé ki adó-vissza té rí té -
si igény jo go su lat lan sá gát meg ál la pí tó dön té sé rõl tá jé koz -
tat ja az MVH-t.

(4) Ha a tá mo ga tás igény be vé te le – a Tv.-ben, il let ve
e ren de let ben fog lal tak sze rint – jo go su lat lan nak mi nõ sül,
ak kor a tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te lét az MVH
ha tá ro zat ban ál la pít ja meg és e ha tá ro zat ban el ren de li a tá -
mo ga tá si összeg vissza fi ze té sét. A vissza fi ze tést a
10032000-01220191-51200002 szá mú FVM fe je ze ti ke -
ze lé sû, Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo ga tá sok elõ -
irány zat fel hasz ná lá si szám lá ra kell tel je sí te ni.  

Záró ren del ke zé sek

8. § 

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az zal,
hogy tá mo ga tást elsõ íz ben a 2008-ban vá sá rolt és fel hasz -
nált gáz olaj mennyi ség után le het igé nyel ni. 

(2) Ez a ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról szó ló
1535/2007/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 337.,
2007.12.20., 35. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal -
maz. 

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Mel lék let a 46/2008. (IV. 17.) FVM ren de let hez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a szõ lõ- és gyü möl csös ül tet vé nyek ben fel hasz nált gáz olaj hoz nyúj tott cse kély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tás igény lé sé hez

1. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ ada tai:

 Neve: ..............................................................................................................................................................................

 MVH re giszt rá ci ós szá ma: ••••••••••

 Le ve le zé si címe: •••• ..................................................................... (hely ség) ………….….. út/utca/tér ……. hsz.

 Adó szá ma: •••••••• • ••

 Adó azo no sí tó jele: ••••••••••

2. A tá mo ga tás igény lé sé hez szük sé ges alap ada tok: 

A meg mû velt szõ lõ- és gyü mölcs te rü let(ek) ada tai A szõ lõ- és gyü mölcs te rü let(ek) hasz ná la tá nak ada tai

Te le pü lés neve Hely raj zi szám
Te rü let 

(hek tár, két ti ze des
pon tos ság gal) 

Jog cím 
(tu laj don jog, 

ha szon bér let, egyéb)

Hasz ná lat idõ tar ta ma
(év, hó, tól-ig)

Bér be adó neve

Bér be adó címe 
(irá nyí tó szám, 
te le pü lés, utca, 

ház szám)

Össze sen:

[A meg mû velt szõ lõ- és gyü mölcs te rü le te ket sa ját tu laj don és egyéb hasz ná la ti jog cím (ha szon bér let, egyéb) sze rint
el kü lö nít ve, ezen be lül hely raj zi szá mon ként kü lön-kü lön kell fel tün tet ni.]

3. A tá mo ga tás össze gé nek meg ál la pí tá sa a szõ lõ- és gyü möl csös ága zat ban: 

a) A me zõ gaz da ság ban fel hasz nált gáz olaj utá ni jö ve dé ki adó-vissza té rí tés fel té te le i rõl és sza bá lya i ról szó ló
341/2007. (XII. 15.) Korm. ren de let alap ján tör té nõ jö ve dé ki adó vissza igény lé sé hez a szõ lõ- és gyü möl csös ága zat ban
fel hasz nált szám lák alap ján: 

A szám la 
sor szá ma

A szám la szá ma A szám la ki bo csá tá sá nak kel te
A vissza té rí tés alap ját ké pe zõ

gáz olaj mennyi sé ge (li ter)
A jö ve dé ki adó-vissza té rí tés

össze ge (fo rint)

   

   

   

 Össze sen:   

A jö ve dé ki adó-vissza té rí tés alap ját ké pe zõ gáz olaj 1 hek tár ra jutó mennyi sé ge: ……… li ter/hek tár

b) A tá mo ga tás igény lé sé hez fel hasz nált szám lák alap ján: 

A szám la 
sor szá ma

A szám la szá ma A szám la ki bo csá tá sá nak kel te
A tá mo ga tás alap ját ké pe zõ 
gáz olaj mennyi sé ge (li ter) 

A tá mo ga tás össze ge (fo rint)

   

   

   

 Össze sen:   

1 hek tár ra jutó gáz olaj mennyi ség: ………... li ter/hek tár
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 c) Az igé nyelt tá mo ga tás össze ge (T): ...................................................................................................................... Ft

A tá mo ga tás össze gé nek meg ál la pí tá sa kor a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá -
lya i ról szó ló 2003. évi CXXVII. tör vény 129. § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 97 li ter/hek tár mennyi sé -
gen fe lü li, szám lá val iga zolt tény le ge sen fel hasz nált gáz olajmennyi ség ve he tõ fi gye lem be, ami nem le het több, mint
100 li ter/hek tár/év.   

A tá mo ga tás ki szá mí tá sá nak mód ja:

T = t (ha) × Q (l/ha) ×  70 (Ft/l)

ahol

T: a tá mo ga tás össze ge;

t: az ül tet vény te rü le te hek tár ban (két ti ze des jegy pon tos ság gal);

Q: a tény le ge sen fel hasz nált üzem anyag-mennyi sé ge csök kent ve a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal -
ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi CXXVII. tör vény 129. § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha -
tá ro zott 97 li ter/hek tár mennyi ség gel, de leg fel jebb 100 l/ha/év. 

4. Nyi lat ko za tok: 

Alul írott nyi lat ko zom, hogy:

4.1. A me zõ gaz da sá gi „de mi ni mis” tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem.

4.2. Nem ren del ke zem le járt ese dé kes sé gû adó tar to zás sal – ki vé ve, ha az adó ha tó ság szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy 
rész let fi ze tést en ge dé lye zett – vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zás sal.

4.3. Nincs költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le mi att jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zá -
som.

4.4. Nem ál lok csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si, il let ve ter mé sze tes sze mély ese tén gaz dál ko dá si te vé keny sé -
gem mel kap cso la tos vég re haj tá si el já rás alatt. 

4.5. Vál lal ko zá som nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

4.6. Fo lyó év ben és a meg elõ zõ ket tõ pénz ügyi év ben az Eu ró pai Bi zott ság 1860/2004/EK ren de le te, il let ve az
1535/2007/EK ren de let alap ján,

   ............................................................................................................... jog cí men …………….. euró összeg ben 

   ............................................................................................................... jog cí men …………….. euró összeg ben 

   ............................................................................................................... jog cí men …………….. euró összeg ben 

   „de mi ni mis” tá mo ga tás ban ré sze sül tem / nem ré sze sül tem.1

4.7. Hoz zá já ru lok a ké re lem 3. pont já ban fel so rolt szám lák ra vo nat ko zó ada tok nak a vám ha tó ság ré szé re tör té nõ to -
váb bí tá sá hoz. 

4.8. A ké re lem 3. a) pont sze rin ti vissza igény lést pa pír ala pon / elekt ro ni kus úton nyúj tot tam be.1

4.9. A ké re lem 3. a) pont sze rin ti jö ve dé ki adó-vissza té rí tést a vám ha tó ság ré szem re 200... év …. hó ….. nap ján tel je -
sí tet te.

Kelt: ………..………………., 200... …………... hó….nap

…………………………

ké rel me zõ alá írá sa
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ZÁRADÉK

A föld hasz ná la ti lap alap ján a meg mû velt föld te rü let nagy sá gát, a me zõ gaz da sá gi mun ka el vég zé sét, va la mint a tá mo ga -
tás 3. pont c) al pont ja sze rint ki szá mí tott össze gé nek he lyes sé gét el len õriz tem.

Az el vég zett el len õr zés alap ján a tá mo ga tás jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá sát2

a) Ja vas lom.
b) ........................................................................................ Ft összeg ben ……………….. mi att mó do sí tás sal ja vas lom.
c) ....................................................................................................................................................... mi att nem ja vas lom.

Kelt: ………..………………., 200… …………...  hó…. nap

..………..…………………………........…..
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

1 A kí vánt rész alá hú zan dó.
2 A kí vánt rész alá hú zan dó, il let ve ki töl ten dõ.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

47/2008. (IV. 17.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl 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. §-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:

A támogatás célja

1. §

A tá mo ga tás cél ja, hogy a me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel -
dol go zá sá nak, il let ve for gal ma zá sá nak ja ví tá sá val vagy új
ter mé kek, el já rá sok, tech no ló gi ák be ve ze té sé vel nö ve ked -
jen a me zõ gaz da sá gi üzem, il let ve élel mi szer ipa ri vál lal -
ko zás össz tel je sít mé nye és ver seny ké pes sé ge, to váb bá
 javuljanak az élel mi szer-biz ton sá gi és -hi gi é ni ai fel té te -
lek, csök ken jen a kör nye zet ter he lés.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:

1. vá gó pont: a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fo -
ga lom;

2. KKV: a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük
 támogatásáról szó ló 2004. évi XXXIV. tör vény (a továb -
biakban: KKV tör vény) sze rin ti mik ro-, kis- és kö zép vál -
lal ko zás;

3. nagy vál la lat: a KKV tör vény sze rin ti mik ro-, kis-
és kö zép vál lal ko zás nak nem mi nõ sü lõ vál lal ko zás, mely
750 fõ nél ke ve sebb mun ka vál la lót fog lal koz tat, vagy éves
net tó ár be vé te le ke ve sebb, mint 200 mil lió eu ró nak meg -
felelõ fo rint összeg. A lét szám és az ár be vé tel meg ál la pí tá -
sa kor szá mí tás ba kell ven ni a KKV tör vény 4. §-ában meg -
ha tá ro zott part ner- és kap cso ló dó vál lal ko zá sok lét szá mát
és ár be vé te lét;

4. ál lat egy ség (a to váb bi ak ban: ÁE): az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból (EMVA) 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 rész le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról szó ló 1974/2006/EK ren de let V. mel lék le te sze rint
meg ha tá ro zott egy ség;

5. ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: az 1. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti vál lal ko zás;

6. Ró mai Szer zõ dés (a to váb bi ak ban: Szer zõ dés): az
Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés.



(2) Az e ren de let ben nem sze rep lõ fo gal mak ra az Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta -
lá nos sza bá lya i ról szó ló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let
(a to váb bi ak ban: Vhr.) 3. §-a irány adó.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. §

(1) E ren de let alap ján tá mo ga tás az aláb bi cél te rü le tek re 
ve he tõ igény be:

a) 1. cél te rü let: a ver seny ké pes ség ja ví tá sa, ter mék -
szer ke zet át ala kí tá sa;

b) 2. cél te rü let: élel mi szer-biz ton sá gi és kör nye zet vé -
del mi fel té te lek ja ví tá sa, ener gia fel hasz ná lás ra ci o na li zá -
lá sa, to váb bá üzem irá nyí tás kor sze rû sí té se;

c) 3. cél te rü let: vá gó pon tok lét re ho zá sa és kor sze rû sí -
té se.

(2) A tá mo ga tás ki zá ró lag a Szer zõ dés I. mel lék le té ben
sze rep lõ ter mé kek – ki vé ve ha lá sza ti ter mé kek – fel dol go -
zá sát szol gá ló mû ve le tek re ve he tõ igény be.

(3) Tá mo ga tás ki zá ró lag az 1. cél te rü le ten az 5. szá mú
mel lék let sze rin ti ter mé kek kel kap cso la tos mû ve let re
 vehetõ igény be. Tá mo ga tás csak ab ban az eset ben ad ha tó,
ha az ügy fél nek a be ru há zás sal érin tett ter mé kek ese té ben
az 5. szá mú mel lék let ben sze rep lõ tá mo gat ha tó ter mé kek
ér té ke sí té sé bõl szár ma zó ár be vé te lé nek a be ru há zás sal
érin tett ter mé kek ér té ke sí té sé bõl szár ma zó ár be vé te lé hez
vi szo nyí tott ará nya a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ
 lezárt, tel jes gaz da sá gi év tõl kez dõ dõ en 50%-nál na gyobb.

(4) Tá mo ga tás ki zá ró lag a 2. cél te rü le ten a 3. szá mú
mel lék let ben fel so rolt TEÁOR’08 szá mok sze rin ti te vé -
keny sé gek va la me lyi két fõ te vé keny ség ként vég zõ ügy fél
szá má ra nyújt ha tó, amennyi ben a Szer zõ dés I. mel lék le té -
ben sze rep lõ ter mé kek – ki vé ve ha lá szat – ér té ke sí té sé bõl
szár ma zó ár be vé te lé nek ará nya a vál lal ko zás össz ár be vé -
te lé nek 50%-át meg ha lad ja.

A támogatás forrása és mértéke

4. §

(1) A tá mo ga tás for rá sa:
a) me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese té ben az Új Ma gyar or -

szág Vi dék fej lesz té si Prog ram „Me zõ gaz da sá gi üze mek
kor sze rû sí té se” in téz ke dés hez ren delt ke ret összeg;

b) nem me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese té ben az Új Ma gyar -
or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram „Me zõ gaz da sá gi ter mé -
kek ér ték nö ve lé se” in téz ke dés hez ren delt ke ret összeg.

(2) Egy ké re lem be nyúj tá sá val igény be ve he tõ tá mo ga -
tás leg ki sebb össze ge 8000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
összeg, leg ma ga sabb össze ge 1 600 000 eu ró nak meg fe le -
lõ fo rint összeg.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en a 3. cél te rü le ten egy ké re -
lem be nyúj tá sá val igény be ve he tõ tá mo ga tás leg ki sebb
össze ge 8000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg, leg ma ga -
sabb össze ge 480 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg.

(4) A 6. § (1) be kez dés d) pont já ban sze rep lõ te vé keny -
ség ese tén az igény be ve he tõ tá mo ga tás leg ma ga sabb
össze ge ké rel men ként 200 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
összeg.

(5) Ha a 6. § (1) be kez dés c) és d) pont já ban sze rep lõ
 tevékenység több meg va ló sí tá si he lyet érint, és emi att el -
térõ tá mo ga tás in ten zi tást kel le ne al kal maz ni, egy sé ge sen
a leg ala cso nyabb in ten zi tást kell fi gye lem be ven ni.

(6) Ha az ügy fél a 4. § (1) be kez dés a) pont ja alap ján
 jogosult a tá mo ga tás ra, a tá mo ga tás mér té ke:

a) az el szá mol ha tó ki adá sok 40%-a;
b) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese tén, vagy ha a be ru -

há zás ked ve zõt len adott sá gú vagy NATURA 2000 te rü le -
ten va ló sul meg, ak kor az el szá mol ha tó ki adá sok 50%-a;

c) fi a tal me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese tén és ha a be ru há -
zás ked ve zõt len adott sá gú vagy NATURA 2000 te rü le ten
va ló sul meg, ak kor az el szá mol ha tó ki adá sok 60%-a.

(7) Ha az ügy fél a 4. § (1) be kez dés b) pont ja alap ján
 jogosult a tá mo ga tás ra, ak kor az el szá mol ha tó ki adá sok
alap ján a tá mo ga tás mér té ke 50%, ki vé ve a Közép-
 Magyarországi ré gi ó ban meg va ló sult be ru há zá sok, ahol
a tá mo ga tá si in ten zi tás 40%. Nagy vál la la tok ese té ben a tá -
mo ga tás mér té ke a rög zí tett tá mo ga tá si in ten zi tás 50%-a.

(8) Az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re -
tei kö zött e ren de let alap ján egy ügy fél nek leg fel jebb 5 al -
ka lom mal nyújt ha tó tá mo ga tás, ki vé ve a 3. cél te rü le tet,
ahol egy ügy fél nek egy al ka lom mal nyújt ha tó tá mo ga tás.
Az ügy fél ál tal igény be ve he tõ tá mo ga tás együt tes össze ge 
nem ha lad hat ja meg a 3 000 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
össze get.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. §

(1) Tá mo ga tás ra jo go sul tak azok az egyé ni vál lal ko zók, 
egyé ni cé gek, jogi sze mé lyi ség nél kü li, va la mint jogi sze -
mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok, szö vet ke ze -
tek, ame lyek KKV-nak vagy nagy vál la lat nak mi nõ sül nek
(a to váb bi ak ban: ügy fél) és meg fe lel nek az aláb bi fel té te -
lek nek:

a) me zõ gaz da sá gi ter me lõk ese té ben az üzem mé re tük
meg ha lad ja a 4 eu ró pai mé ret egy sé get (EUME), va la mint
ér té ke sí tés bõl szár ma zó ár be vé te lük 50%-a vagy több
mint 50%-a szár ma zik nem-fel dol go zott me zõ gaz da sá gi
ter mék ér té ke sí té sé bõl, és ez az arány a be ru há zás után is
meg ma rad a kö te le zõ üze mel te tés vé gé ig;

b) nem me zõ gaz da sá gi ter me lõk ese té ben az ér té ke sí -
tés bõl szár ma zó ár be vé te lük ke ve sebb, mint 50%-a szár -
ma zik nem-fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mék ér té ke sí té -
sé bõl és ez az arány a be ru há zás után is meg ma rad a kö te -
le zõ üze mel te tés vé gé ig.
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(2) Az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki nél a be ru há zás
után a nem-fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke -
sí té sé bõl szár ma zó ár be vé tel arány ke ve sebb, mint 50%
lesz, az a ké re lem be nyúj tá sa kor nem me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ nek mi nõ sül és ese té ben a nem me zõ gaz da sá gi ter me -
lõk re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(3) Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel té te lek nem vo nat koz nak in du ló vál lal ko zás ra. Ha az
ügy fél in du ló vál lal ko zás, ak kor a tá mo ga tá si ké re lem
 benyújtásával egy ide jû leg nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy
leg ké sõbb a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ le zárt, tel -
jes gaz da sá gi év ben meg fog fe lel ni az (1) be kez dés
a) vagy b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(4) Az ügy fél nek ren del kez nie kell a mû kö dé sé hez
szük sé ges, a kü lön jog sza bály ban elõ írt, a sza bály sze rû
mû kö dés re vo nat ko zó ha tó sá gi en ge dé lyek kel vagy iga zo -
lás sal.

(5) Az ügy fél tag ja va la mely, a te vé keny sé gé hez kap -
cso ló dó szak mai vagy szak ma kö zi szer ve zet nek.

(6) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás ne héz hely zet ben lévõ
vál lal ko zá sok szá má ra.

(7) In du ló vál lal ko zás ese té ben a ne héz hely zet ben
 lévõség vizs gá la ta a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá tól szá -
mí tott 3. le zárt, tel jes gaz da sá gi évet kö ve tõ en tör té nik.

(8) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt üzem mé ret re
vo nat ko zó kri té ri um nem vo nat ko zik a ter me lõi cso por -
tok ra, a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok ra és an nak
le ány vál la la tá ra, il let ve a ter me lõi szer ve ze tek re és azok
le ány vál la la ta i ra.

(9) Az ügy fél vagy ál ta la ki je lölt al kal ma zott ja az utol só 
ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa elõtt kö te les az Új Ma gyar -
or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re té ben szer ve zett,
e jog cím tár gyá ban tar tott kö te le zõ kép zé sen részt ven ni.

6. §

(1) A 3. §-ban fog lalt cél te rü le te ken tá mo ga tás az aláb bi 
te vé keny sé gek meg va ló sí tá sá ra ve he tõ igény be:

a) a 3. § (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
cél te rü le te ken az Élel mi szer ipa ri gé pek és tech no ló gi ai
be ren de zé sek ka ta ló gu sá ban be azo no sít ha tó gép- és tech -
no ló gia be szer zé sé hez (ki vé ve az 1470 gép cso port ba tar -
tozó hal fel dol go zás gé pei és be ren de zé sei);

b) az összes cél te rü le ten épü let épí té sé hez és fel újí tá sá -
hoz, a Vhr. sze rin ti Épí té si Nor ma gyûj te mény alap ján, az
ab ban meg ha tá ro zott faj la gos re fe ren cia ár ere jé ig;

c) az összes cél te rü le ten a Vhr. 31. §-ában meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti ki adá sok ra, az ott em lí tett fel té te lek sze rint;

d) az összes cél te rü le ten a gaz dál ko dás bár mely te rü le -
tét ki szol gá ló szoft ver fej lesz té sé re és be szer zé sé re – ide
nem ért ve a szá mí tó gé pek mû kö dé sét le he tõ vé tevõ alap -
szoft ve re ket – a Vhr. 27. § (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti
el já rás sal;

e) a 3. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott cél te -
rü le ten az egyes gé pek és be ren de zé sek az Élel mi szer ipa ri
gé pek és tech no ló gi ai be ren de zé sek ka ta ló gu sá nak a

2410; 2420; 2430; 2440; 2490 cso port kód jai alatt sze rep lõ
té te lek bõl sze rez he tõ ek be úgy, hogy a meg va ló sí ta ni
 kívánt vá gó pont a fel so rolt gép cso por tok mind egyi ké bõl
leg alább egy ele met tar tal maz zon.

(2) Az ügy fél kö te les a pénz ügyi és üz le ti terv ben váll al -
ta kat tel je sí te ni.

(3) A 0203-mal, a 0206-tal, a 0207-tel, a 0401-gyel, va -
la mint a 1101–1104-gyel kez dõ dõ KN kó dok alá tar to zó
ter mé kek ese té ben, a mal mi-, a fo lya dék tej fel dol go zó és a
vá gó üzem te kin te té ben ki zá ró lag meg lé võ ka pa ci tás kor -
sze rû sí té sé re irá nyu ló mû ve let re ad ha tó tá mo ga tás.

(4) A 6. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti mû ve let a Vhr.
17. §-nak (4) be kez dé sé tõl el té rõ en e ren de let ha tály ba lé -
pé se után az ügy fél sa ját fe le lõs sé gé re meg kezd he tõ.

(5) Az e ren de let ben em lí tett Élel mi szer ipa ri gé pek és
tech no ló gi ai be ren de zé sek ka ta ló gu sá val kap cso la tos el já -
rá sok ra a Vhr. 29. §-ának (1)–(2), (7)–(9), (11)–(13) be -
kez dé se it kell al kal maz ni.

A kérelem benyújtása

7. §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te má jus 5-tõl jú ni us
16-ig le het be nyúj ta ni a meg va ló sí tás he lye sze rint il le té -
kes MVH ki ren delt ség hez, több meg va ló sí tá si hely ese tén
az ügy fél szék he lye sze rint il le té kes MVH ki ren delt ség -
hez.

(2) E ren de let alap ján egy ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ sza kon ként egy tá mo ga tá si
 kérelmet nyújt hat be.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) az 5. § (4) be kez dé se sze rin ti en ge dé lyek, iga zo lá sok 

hi te les má so la tát;
b) az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vány

sze rin ti iga zo lást a szak mai vagy szak ma kö zi szer ve ze ti
tag ság ról;

c) amennyi ben az ügy fél egyé ni vál lal ko zó, a ha tó sá gi
iga zo lást az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ér vé nyes sé gé -
rõl, és az ügy fél egyé ni vál lal ko zói te vé keny sé gi kö ré rõl;

d) az ér té ke lé si szem pon tok alá tá masz tá sá hoz szük sé -
ges ok ira to kat, nyi lat ko za to kat;

e) az 5. § (3) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot;
f) a Vhr. 27. § (1) be kez dés e) pont já tól el té rõ en az

 üzleti ter vet, amely nek be nyúj tá sa min den eset ben, ér ték -
ha tár tól füg get le nül kö te le zõ.

A kérelem elbírálása

8. §

A tá mo ga tá si ké rel met az MVH e ren de let ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint bí rál ja el, és a 2. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott pon to zá si rend szer alap ján vég zett ér té -

2008/62. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3245



ke lés sel, va la mint a me zõ gaz da sá gi, agrár-vidékfejlesz -
tési, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb intéz -
kedésekhez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló
2007. évi XVII. tör vény 32. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja
alap ján, a 4. § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt
for rá sok fel hasz ná lá sá ra kü lön-kü lön rang sor ál lí tá sá val
hoz dön tést.

A kifizetési kérelem

9. §

(1) Ki fi ze té si ké rel met 2008-ban ok tó ber 1–31., ezt
 követõen éven te

a) ja nu ár 1–31.,
b) áp ri lis 1–30.,
c) jú li us 1–31.,
d) ok tó ber 1–31.

kö zött le het be nyúj ta ni a meg va ló sí tás he lye sze rint il le té kes
MVH ki ren delt ség hez, több meg va ló sí tá si hely ese tén az
ügy fél szék he lye sze rint il le té kes MVH ki ren delt ség hez.

(2) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell
a) a tá mo ga tás sal meg va ló sí tott mû ve let kü lön jog sza -

bá lyok ban fog lal tak nak tör té nõ meg fe le lé sét iga zo ló
 okiratot;

b) az 5. § (9) be kez dé se sze rin ti kép zé sen való rész vé -
tel rõl szó ló iga zo lást.

Jogkövetkezmények

10. §

(1) Ha az üze mel te té si kö te le zett ség ide je alatt ki de rül,
hogy az ügy fél nem tart ja be az 5. § (1) be kez dés a) vagy
b) pont já ban rög zí tett fel té te le ket, ak kor a ki fi ze tett tá mo -
ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Ha az ügy fél az 5. § (3) be kez dé sé ben fog lalt nyi lat -
ko za ta el le né re a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ le zárt,
tel jes gaz da sá gi év ben nem fe lel meg az 5. § (1) be kez dés
a) vagy b) pont já ban fog lalt fel té te lek nek, ak kor a ki fi ze -
tett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak
mi nõ sül.

(3) Ha az ügy fél in du ló vál lal ko zás és az 5. § (7) be kez -
dé se alap ján a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 3. le zárt,
tel jes gaz da sá gi évet kö ve tõ en ne héz hely zet ben lévõ vál -
lal ko zás nak bi zo nyul, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su -
lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(4) Amennyi ben az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem ben vál -
lalt – a pon to zá si szem pon tok közt fel tün te tett – mun ka -
vál la lói lét szám nál ke ve seb bet fog lal koz tat az üzemelte -
tési kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt, ak kor a ki fi ze tett támo -
gatás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül,
ezért kö te les a tá mo ga tá si összeg bõl – hi ány zó fog lal koz -

ta tot tan ként éven te – a tá mo ga tá si összeg 2%-át, de leg -
alább 750 ezer fo rin tot vissza fi zet ni.

(5) Ha az ügy fél ár be vé te lé nek a be nyúj tást kö ve tõ
 három év ben re a li zált nö vek mé nye a vál lal tak hoz ké pest
84% alatt van, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, ezért kö te les az ezt
meg ha la dó csök ke né sén túl szá za lék pon ton ként a tá mo ga -
tá si összeg 5%-át vissza fi zet ni.

(6) Amennyi ben az ügy fél ál tal vál lalt ár be vé tel ará nyos 
jö ve del me zõ ség 50%-ot meg ha la dó an ma rad el a be nyúj -
tás évé tõl szá mí tott 4. évre vál lalt ár be vé tel ará nyos jö ve -
del me zõ ség tõl, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat la nul 
igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, ezért kö te les az
50%-ot meg ha la dó csök ke né sén túl szá za lék pon ton ként
a tá mo ga tá si összeg 5%-át vissza fi zet ni.

(7) Amennyi ben az ér té ke lé si szem pon tok alá tá masz tá -
sá hoz be nyúj tott nyi lat ko za tok ról az el len õr zés so rán
 kiderül, hogy az ügy fél nem va lós ada tot szol gál ta tott,
 akkor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett
 támogatásnak mi nõ sül.

(8) Amennyi ben az ügy fél nem tel je sí ti a 3. § (3) be kez -
dé sé ben rög zí tett fel té telt, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás
 jogosulatlanul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(9) Amennyi ben az ügy fél az 5. § (9) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kép zé si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get
vagy a kép zés ben való rész vé telt nem iga zol ja leg ké sõbb
az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá ig vagy az zal egy
idõ ben, a tá mo ga tá si dön tés sel jó vá ha gyott össze get
20%-kal csök ken te ni kell ki vé ve, ha a tá mo ga tá si ha tá ro -
zat kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. nap és az utol só ki fi ze té si
 kérelem be nyúj tá si idõ szak elsõ nap ját meg elõ zõ 30. nap
kö zöt ti idõ szak ban nem volt kép zés.

Záró rendelkezés

11. §

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

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról
 szóló, 2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de -
let 26. és 28. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 47/2008. (IV. 17.) FVM ren de let hez

Ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás fo gal ma

(1) Tár sas vál lal ko zás ese tén ne héz hely zet ben lé võ nek mi nõ sül az a vál lal ko zás, amely nek sa ját tõ ké je vesz te ség
foly tán nem éri el a jegy zett tõke fe lét a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló utol só be szá mo ló ban, és
ezen vesz te ség több mint egy ne gye de a meg elõ zõ be szá mo ló óta el telt idõ szak alatt ke let ke zett.

(2) Egyé ni vál lal ko zás ese tén ne héz hely zet ben lé võ nek mi nõ sül az a vál lal ko zás, mely re az aláb bi há rom fel té tel
együt te sen tel je sül:

a) a tá mo ga tá si ké re lem be adá sát meg elõ zõ le zárt gaz da sá gi év ben a vesz te sé ge ab szo lút ér ték ben szá mol va  eléri a
vál lal ko zás net tó ár be vé te lé nek 20%-át,

b) a tá mo ga tá si ké re lem be adá sát meg elõ zõ le zárt gaz da sá gi év vesz te sé ge ab szo lút ér ték ben meg ha lad ja az azt meg -
elõ zõ gaz da sá gi év vesz te sé gét,

c) a tá mo ga tá si ké re lem be adá sát meg elõ zõ le zárt gaz da sá gi év ben el szá molt amor ti zá ció nem éri el az azt meg elõ zõ
gaz da sá gi év ben el szá molt amor ti zá ci ót.

2. szá mú mel lék let a 47/2008. (IV. 17.) FVM ren de let hez

Ér té ke lé si szem pon tok

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja (El len õr zés mód ja) Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

SZAKMAI SZEMPONTOK

Me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese té ben

Az ügy fél a 3. cél te rü let re nyúj tot ta
be a ké rel mét

5

A be ru há zás in no vá ci ós vagy K+F
ered mény meg va ló sí tá sá ra irá nyul

Nyi lat ko zat 4

A be ru há zás kap cso ló dik egy ko ráb bi
be ru há zás hoz, vagy egy kom plex fej -
lesz té si stra té gia ré sze

Nyi lat ko zat 4

Az ügy fél ter me lõi cso port, zöld -
ség-gyü mölcs ter me lõi cso port vagy
ter me lõi szer ve zet tag ja

Iga zo lás ar ról, hogy az ügy fél a ter -
me lõi cso port, zöld ség-gyü mölcs ter -
me lõi cso port vagy ter me lõi szer ve zet 
tag ja

5

Az ügy fél te vé keny sé ge vég zé sé hez
meg úju ló ener gia for rást is hasz nál

Nyi lat ko zat 2

Nem me zõ gaz da sá gi ter me lõ ese té ben

Az ügy fél a 3. cél te rü let re nyúj tot ta
be a ké rel mét

5

A be ru há zás in no vá ci ós vagy K+F
ered mény meg va ló sí tá sá ra irá nyul

Nyi lat ko zat 7

A be ru há zás kap cso ló dik egy ko ráb bi
be ru há zás hoz, vagy egy kom plex fej -
lesz té si stra té gia ré sze

Nyi lat ko zat 6

Az ügy fél te vé keny sé ge vég zé sé hez
meg úju ló ener gia for rást is hasz nál

Nyi lat ko zat 2

Össze sen: max. 20

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

A ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó nap át lag lét szá má nak szint en
tar tá sa (leg alább 1 fõ)

Nyi lat ko zat 4
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja (El len õr zés mód ja) Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

A ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó nap át lag lét szá má hoz ké pest
a fog lal koz ta tot tak szá má nak bõ ví té se 
a fej lesz tés ha tá sá ra

 

Tá mo ga tás össze ge/új mun ka he lyek
szá ma

Nyi lat ko zat  

0–50 000 000 Ft/új mun ka hely 8

50 000 001–100 000 000 Ft/új mun -
ka hely

7

100 000 001–150 000 000 Ft/új mun -
ka hely

6

150 000 001–200 000 000 Ft/új mun -
ka hely

5

200 000 001–250 000 000 Ft/új mun -
ka hely

4

250 000 001–300 000 000 Ft/új mun -
ka hely

3

300 000 001–350 000 000 Ft/új mun -
ka hely

2

350 000 001 Ft/új mun ka hely fe lett 1

A meg va ló sí tás he lye hát rá nyos hely -
ze tû te rü le ten van

A Vhr. 3. § 14. pont ja sze rint 4

Pénz ügyi terv 20

Az ügy fél pénz ügyi ter vé nek ko he ren -
ci á ja

Tár gyi esz kö zök nö vek mé nye 2

Sa ját tõke po zi tív vál to zá sa a be ru há -
zás idõ tar ta ma alatt

1

Sa ját tõke po zi tív vál to zá sa a mû köd -
te té si idõ szak alatt

2 

Vál la lat ér té ke lés Az ügy fél pénz ügyi táb lá já ban fel tün te tett bá zis ada ta i nak össze ve té se
re fe ren ciaada tok kal

Sa ját tõke ará nyos jö ve del me zõ ség 1

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 1

Kész le tek for gá si se bes sé ge 1

Egy fõre jutó brut tó hoz zá adott ér ték 1

Ela dó so dott sá gi mu ta tó 1

Lik vi di tá si mu ta tó 1

Pénz ügyi terv va ló ság tar ta lom vizs -
gálata

Pénz ügyi táb la ada ta i nak re fe ren ciaada tok kal tör té nõ össze ve té se
a  mûködtetés alatt

Esz köz ará nyos jö ve del me zõ ség 1

Kész le tek for gá si se bes sé ge 1

Egy fõre jutó brut tó hoz zá adott ér ték 1

Lik vi di tá si mu ta tó 1
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja (El len õr zés mód ja) Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

Pénz ügyi terv üze mel te té si-ha té kony -
sá gi vizs gá la ta 

Ha a ké rel me zõ a be nyúj tást kö ve tõ
há rom év ben re a li zált ár be vé te lé ben,
a bá zis év hez ké pest a nö vek mé nyek
össze ge el éri a tá mo ga tás 1-sze re sét,
ak kor 1 pont, ha az 1,2-sze re sét,
 akkor 2 pont

2

Ha a ké rel me zõ ár be vé tel ará nyos
adó zás elõt ti ered mé nye a be nyúj tás
évé tõl szá mí tott 4. évre néz ve a bá zis
év hez ké pest 10%-nál ki sebb mér ték -
ben bõ vül, ak kor 1 pont, ha 10 és
20% kö zött, ak kor 2 pont, ha több,
mint 20%-kal, ak kor 3 pont

3

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes sze mély   

A He lyi, il let ve Me gyei Ci gány Ki -
sebb sé gi Ön kor mány zat vagy Or szá -
gos Ci gány Ön kor mány zat
nyi lat ko za ta ar ról, hogy tá mo gat ja a
be ru há zást

Nyi lat ko zat 3

Nõk fog lal koz ta tá sa

A fog lal koz ta tot tak szá má nak több,
mint 50%-a nõ

Nyi lat ko zat 3

A fog lal koz ta tot tak szá má nak
20–50%-a nõ

Nyi lat ko zat 2

A fog lal koz ta tot tak szá má nak ke ve -
sebb, mint 20%-a (de leg alább 1 fõ)
nõ

Nyi lat ko zat 1

Csök kent mun ka ké pes sé gû fog lal koz -
ta tá sa

Nyi lat ko zat 2

Ha az ügy fél ter mé sze tes sze mély  

Az ügy fél nõ 3

Az ügy fél roma szár ma zá sú Nyi lat ko zat 3

Az ügy fél csök kent mun ka ké pes sé gû Nyi lat ko zat 2

Össze sen: max. 40

ÜZLETI TERV PONTOZÁSA

Ér ték ha tár tól füg get le nül be nyúj tá sa kö te le zõ

Üz le ti terv A pro jekt vég re haj tá sát kö ve tõ en a
vál lal ko zás ter mék ská lá já nak elõ ál lí -
tá sá hoz szük sé ges me zõ gaz da sá gi
alap anyag hát tér be mu ta tá sa (az ér té -
ke sí tés ár be vé te lé nek ana li ti kus táb lá -
já val össz hang ban), a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk pi a ci hely ze té nek ja ví tá sa

9

A pro jekt vég re haj tá sá nak ered mé -
nye ként a vál lal ko zás ter mék szer ke zet 
vál to zá sá nak be mu ta tá sa (az ér té ke sí -
tés ár be vé te lé nek ana li ti kus táb lá já val 
össz hang ban), a fel ve võ pi a cok be mu -
ta tá sa

9
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés mód ja (El len õr zés mód ja) Ér té ke lés hez ren del he tõ ma xi má lis pont szám

A pro jekt mû sza ki tar tal ma, mû sza ki
újí tá sok be mu ta tá sa, a pro jekt te vé -
keny sé gei

4

A vál lal ko zás hu mán inf ra struk tú rá ja
és fej lesz tés

4

Vál lal ko zás mi nõ ség po li ti ká ja, cél ki -
tû zé sei, a pro jekt ha tá sa a vál lal ko zás
ál tal elõ ál lí tott ter mé kek mi nõ sé gé re

7

Vál lal ko zás kör nye zet po li ti ká ja, cél -
ki tû zé sei, a pro jekt ha tá sa a kör nye -
zet ter he lés csök ken té sé re

7

Össze sen: max. 40

Mind össze sen: max. 100

Kom mu ni ká ci ós terv +5

A vál lal ko zás tár sa dal mi fe le lõs ség -
vál la lá sa

+5

3. szá mú mel lék let a 47/2008. (IV. 17.) FVM ren de let hez

A 3. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti cél te rü let ese té ben tá mo gat ha tó te vé keny sé gek

01 Nö vény ter mesz tés, ál lat te nyész tés, vad gaz dál ko dás és kap cso ló dó szol gál ta tá sok
01.1 Nem éve lõ nö vény ter mesz té se

01.11 Ga bo na fé le (ki vé ve: rizs), hü ve lyes nö vény, ola jos mag ter mesz té se
01.12 Rizs ter mesz tés
01.13 Zöld ség fé le, dinnye, gyö kér-, gu mós nö vény ter mesz té se
01.19 Egyéb, nem éve lõ nö vény ter mesz té se

01.2 Éve lõ nö vény ter mesz té se
01.21 Szõ lõ ter mesz tés
01.24 Al ma ter mé sû, csont hé jas ter mesz té se
01.25 Egyéb gyü mölcs, hé jas ter mé sû ter mesz té se
01.26 Olaj tar tal mú gyü mölcs ter mesz té se
01.27 Ital gyár tá si nö vény ter mesz té se
01.28 Fû szer-, aro ma-, nar ko ti kus, gyógy nö vény ter mesz té se
01.29 Egyéb éve lõ nö vény ter mesz té se

01.4 Ál lat te nyész tés
01.41 Tej hasz nú szar vas mar ha te nyész té se
01.42 Egyéb szar vas mar ha te nyész té se
01.45 Juh, kecs ke te nyész té se
01.46 Ser tés te nyész tés
01.47 Ba rom fi te nyész tés
01.49 Egyéb ál lat te nyész té se 
    Ezen be lül ki zá ró lag strucc, emu, nyúl és méh tar tás

01.5 Ve gyes gaz dál ko dás
01.50 Ve gyes gaz dál ko dás

01.6 Me zõ gaz da sá gi, be ta ka rí tást kö ve tõ szol gál ta tás
01.61 Nö vény ter mesz té si szol gál ta tás
01.62 Ál lat te nyész té si szol gál ta tás
01.63 Be ta ka rí tást kö ve tõ szol gál ta tás

01.7 Vad gaz dál ko dás, vad gaz dál ko dá si szol gál ta tás
01.70 Vad gaz dál ko dás, vad gaz dál ko dá si szol gál ta tás
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10 Élel mi szer gyár tás
10.1 Hús fel dol go zás, -tar tó sí tás, hús ké szít mény gyár tá sa

10.11 Hús fel dol go zás, -tar tó sí tás
10.12 Ba rom fi hús fel dol go zá sa, tar tó sí tá sa
10.13 Hús-, ba rom fi hús-ké szít mény gyár tá sa

10.3 Gyü mölcs-, zöld ség fel dol go zás, -tar tó sí tás
10.31 Bur go nya fel dol go zás, -tar tó sí tás
10.32 Gyü mölcs-, zöld ség lé gyár tá sa
10.39 Egyéb gyü mölcs-, zöld ség fel dol go zás, -tar tó sí tás

10.4 Nö vé nyi, ál la ti olaj gyár tá sa
10.41 Olaj gyár tá sa

10.5 Tej fel dol go zás
10.51 Tej ter mék gyár tá sa

10.6 Ma lom ipa ri ter mék, ke mé nyí tõ gyár tá sa
10.61 Ma lom ipa ri ter mék gyár tá sa

10.8 Egyéb élel mi szer gyár tá sa
10.84 Fû szer, étel íze sí tõ gyár tá sa
10.85 Kész étel gyár tá sa
10.86 Ho mo ge ni zált, di é tás étel gyár tá sa
10.89 M.n.s. egyéb élel mi szer gyár tá sa

10.9 Ta kar mány gyár tá sa
10.91 Ha szon ál lat-ele del gyár tá sa

11 Ital gyár tás
11.0 Ital gyár tás

11.01 Desz til lált sze szes ital gyár tá sa
    Ezen be lül ki zá ró lag gyü mölcs és szõ lõ tör köly pá lin ka
11.02 Szõ lõ bor ter me lé se
11.03 Gyü mölcs bor ter me lé se

4. szá mú mel lék let a 47/2008. (IV. 17.) FVM ren de let hez

A vá gó pont meg ha tá ro zá sa

A vá gó pont:

1. Olyan lé te sít mény, ahol az aláb bi ak ban fel so rolt ál lat fa jok ból a hoz zá juk ren delt ka pa ci tás mér té ké ig vá gá si
 tevékenységet foly tat nak az ál lat fa jok vá gá sá nak idõ be ni el kü lö ní té se mel lett:

a) ser tés, juh, kecs ke na pon ta 15 db,
b) szar vas mar ha na pon ta 4 db,
c) ezek bár mi lyen kom bi ná ci ó ja nem le het több, mint na pon ta 2,5 ál lat egy ség.

2. Vál lal ja, hogy idõ sza ko san vagy kis mennyi ség ben az 50 km-es kör ze ten be lül rõl szár ma zó kis ter me lõ ál tal vá gás ra 
szánt, az 1. pont ban fel so rolt ál lat fa jo kat is le vág.

3. Olyan en ge dé lye zett vá gó híd ként nyil ván tar tott lé te sít mény, amely a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
(MgSzH) ál tal en ge dé lye zett, az aláb bi ak ban fel so rolt könnyí té sek fi gye lem be vé te lé vel meg fe lel a 853/2004/EK ren de -
let ben (a to váb bi ak ban: Ren de let) fog lalt elõ írá sok nak:

a) a Ren de let III. mel lék le te I. sza ka sza II. fe je ze té nek (1) be kez dés a) pont já val össz hang ban kis mé re tû, ke vés
 állatot vágó vá gó hi dak ese té ben ele gen dõ le het a fe dett ka rám, me lyek ki ala kí tá sá nál fi gye lem be kell ven ni a vo nat ko zó
jár vány ta ni és ál lat vé del mi szem pon to kat. Az ante mor tem vizs gá la tot a vá gó hely tõl 50 km-es kör ze ten be lül el he lyez -
ke dõ gaz da ság ban el vé gez he ti az ál lat or vos;

b) a Ren de let III. mel lék let, I. sza kasz II. fe je zet (2) be kez dés a) pont já val és III. fe je zet 3. pont já val össz hang ban
ugyan azon üzem rész idõ be li el kü lö ní tés sel hasz ná la ta en ge dé lyez he tõ, ha az bi zo nyí tot tan és iga zol tan a te vé keny sé gek
kö zött ta ka rít va és fer tõt le nít ve volt;
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c) a Ren de let III. mel lék le te I. sza ka sza II. fe je ze té nek 3. pont já val össz hang ban ki sebb he lye ken ele gen dõ annyi kés,
esz köz csí rát la ní tá sa, ste ri li zá lá sa egyet len mû ve let ben, ami biz to sít ja, hogy a vá gá si mû ve le tek so rán ele gen dõ tisz ta
esz köz áll ren del ke zés re;

d) a Ren de let III. mel lék le te I. sza ka sza VII. fe je ze té nek 3. pont já val össz hang ban ele gen dõ egy ki sebb hûtõhelyi -
séget biz to sí ta ni, és nem szük sé ges min den húst le hû te ni, ha más hol ez biz to sít ha tó, pl. kis ter me lõi elõ ál lí tás, ke res ke -
del mi he lyen tör té nõ élel mi szer-elõ ál lí tás.

4. Az 1–3. pon tok ban fog lal tak egy ide jû tel je sü lé se ese tén mi nõ sül egy lé te sít mény vá gó pont nak és e pon to kat
az MgSzH kö te les az en ge dé lye zé si el já rás so rán fi gye lem be ven ni.

5. szá mú mel lék let a 47/2008. (IV. 17.) FVM ren de let hez

A 3. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti cél te rü let ese té ben tá mo gat ha tó termékek

KN-kód Meg ne ve zés

2. áru cso port: Élel me zé si cél ra al kal mas hús, vá gá si mel lék ter mék és bel sõ ség

02011000 Szar vas mar ha egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve

02012020 Szar vas mar ha „kom pen zált” ne gye dek csont tal, fris sen vagy hût ve

02012030 Szar vas mar ha elül sõ ne gyed csont tal, fris sen vagy hût ve

02012050 Szar vas mar ha há tul só ne gyed csont tal, fris sen vagy hût ve

02012090 Más szar vas mar ha hús csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. egész ben vagy fél ben, a „kom pen zált” ne gye det
és az elül sõ vagy há tul só ne gye det)

02013000 Szar vas mar ha da ra bol va, csont nél kül, fris sen vagy hût ve

02021000 Szar vas mar ha egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va

02022010 Szar vas mar ha „kom pen zált” ne gye dek csont tal, fa gyaszt va

02022030 Szar vas mar ha elül sõ ne gyed egy ben vagy da ra bol va, csont tal, fa gyaszt va

02022050 Szar vas mar ha há tul só ne gyed egy ben vagy da ra bol va, csont tal, fa gyaszt va

02022090 Más szar vas mar ha hús csont tal, fa gyaszt va (kiv. a „kom pen zált” ne gye det és az elül sõ vagy há tul só ne gye det)

02023010 Szar vas mar ha elül sõ ne gye dek, egy ben vagy leg fel jebb öt rész re vág va, min den ne gyed kü lön cso ma gol va,
fa gyaszt va

02023050 Szar vas mar ha-la poc ka és -szegy, csont nél kül, fa gyaszt va

02023090 Más szar vas mar ha más húsa csont nél kül, fa gyaszt va

02031110 Házi ser tés egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve

02031190 Más, nem há zi a sí tott ser tés egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve

02031211 Házi ser tés comb ja és en nek ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02031219 Házi ser tés la poc ká ja és en nek ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02031290 Más, nem há zi a sí tott ser tés comb ja, la poc ká ja és ezek ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02031911 Házi ser tés elül sõ ré szei csont tal, fris sen vagy hût ve

02031913 Házi ser tés bõl tar ja, ka raj és ezek ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02031915 Házi ser tés hasi ré sze és en nek ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02031955 Házi ser tés ré szei csont nél kül, fris sen vagy hût ve (kiv. az elül sõ ré sze ket, a tar ját, a ka rajt, va la mint a hasi
ré sze ket és en nek ré sze it)

02031959 Más házi ser tés ré szei csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. egész ben és fél ben, az elül sõ ré sze ket, a tar ját, a ka rajt,
va la mint a hasi ré sze ket és en nek ré sze it)

02031990 Más, nem há zi a sí tott ser tés húsa csont nél kül, fris sen vagy hût ve (kiv. egész ben vagy fél ben, com bot, la poc kát
és ezek ré sze it)

02032110 Házi ser tés egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va

02032190 Más, nem há zi a sí tott ser tés egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va

02032211 Házi ser tés comb ja és en nek ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02032219 Házi ser tés la poc ká ja és en nek ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02032290 Más, nem há zi a sí tott ser tés comb ja, la poc ká ja és ezek ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02032911 Házi ser tés elül sõ ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02032913 Házi ser tés bõl tar ja, ka raj és ezek ré szei, csont tal, fa gyaszt va
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02032915 Házi ser tés hasi ré sze és en nek ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02032955 Házi ser tés más ré szei csont nél kül, fa gyaszt va (kiv. a com bot, a la poc kát, a ka rajt, a tar ját, az elül sõ ré sze ket
és a hasi részt, va la mint ezek ré sze it)

02032959 Más házi ser tés más ré szei csont tal, fa gyaszt va (kiv. a com bot, a la poc kát, a ka rajt, a tar ját, az elül sõ ré sze ket
és a hasi részt, va la mint mind ezek ré sze it)

02032990 Más, nem há zi a sí tott ser tés ré szei fa gyaszt va (kiv. egész ben vagy fél ben a com bot, a la poc kát és ezek ré sze it)

02041000 Bá rány egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve

02042100 Juh egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve (kiv. a bá rányt)

02042210 Juh rö vid elül sõ ne gyed csont tal, fris sen vagy hût ve

02042230 Juh bél szín és/vagy bes tend, csont tal, fris sen vagy hût ve

02042250 Juh láb csont tal, fris sen vagy hût ve

02042290 Más juh hús (kiv. a bá rány hús) csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. egész ben vagy fél ben, a rö vid elül sõ ne gye det,
a bél színt és/vagy bes ten det és a lá bat)

02042300 Juh da ra bol va, csont nél kül, fris sen vagy hût ve (kiv. a bá rányt)

02043000 Bá rány egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va

02044100 Juh egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va (kiv. a bá rányt)

02044210 Juh rö vid elül sõ ne gyed csont tal, fa gyaszt va

02044230 Juh bél szín és/vagy bes tend, csont tal, fa gyaszt va

02044250 Juh láb csont tal, fa gyaszt va

02044290 Más juh hús csont tal, fa gyaszt va (kiv. egész ben vagy fél ben, a rö vid elül sõ ne gye det, a bél színt és/vagy bes ten det
és a lá bat)

02044310 Bá rány da ra bol va, csont nél kül, fa gyaszt va

02044390 Más juh da ra bol va, csont nél kül, fa gyaszt va (kiv. a bá rányt)

02045011 Kecs ke egész ben vagy fél ben, fris sen vagy hût ve

02045013 Kecs ke rö vid elül sõ ne gyed, fris sen vagy hût ve

02045015 Kecs ke bél szín és/vagy bes tend, fris sen vagy hût ve

02045019 Kecs ke láb, fris sen vagy hût ve

02045031 Kecs ke hús csont tal, da ra bol va, fris sen vagy hût ve (kiv. a rö vid elül sõ ne gye det, a bél színt és/vagy bes ten det
és a lá bat)

02045039 Kecs ke hús csont nél kül, da ra bol va, fris sen vagy hût ve (kiv. a rö vid elül sõ ne gye det, a bél színt és/vagy bes ten det
és a lá bat)

02045051 Kecs ke egész ben vagy fél ben, fa gyaszt va

02045053 Kecs ke rö vid elül sõ ne gyed, fa gyaszt va

02045055 Kecs ke bél szín és/vagy bes tend, fa gyaszt va

02045059 Kecs ke láb, fa gyaszt va

02045071 Kecs ke hús csont tal, da ra bol va, fa gyaszt va (kiv. a rö vid elül sõ ne gye det, a bél színt és/vagy bes ten det és a lá bat)

02045079 Kecs ke hús csont nél kül, da ra bol va, fa gyaszt va (kiv. a rö vid elül sõ ne gye det, a bél színt és/vagy bes ten det
és a lá bat)

02061095 Szar vas mar ha fé lék so vány és zsí ros da ga dó ja, fris sen vagy hût ve, nem gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz

02061098 Szar vas mar ha fé lék vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge fris sen vagy hût ve, nem gyó gyá sza ti ter mé kek
gyár tá sá hoz,  a zsí ros és so vány da ga dó ki vé te lé vel

02062100 Szar vas mar ha fé lék élel me zé si cél ra al kal mas nyel ve, fa gyaszt va

02062200 Szar vas mar ha fé lék élel me zé si cél ra al kal mas mája, fa gyaszt va

02062991 Szar vas mar ha fé lék so vány és zsí ros da ga dó ja, nem gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz, fa gyaszt va

02062999 Más szar vas mar ha fé lék vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, nem gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz, fa gyaszt va
(kiv. a nyelv, a máj, va la mint a so vány és zsí ros da ga dó)

02063000 Ser tés élel me zé si cél ra al kal mas vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen vagy hût ve

02064100 Ser tés máj élel me zé si cél ra, fa gyaszt va

02064900 Vá gá si mel lék ter mék és bel sõ ség ser tés bõl, fa gyaszt va (kiv. máj)

02068010 Vá gá si mel lék ter mék és bel sõ ség, fris sen vagy hût ve (kiv. a szar vas mar ha fé lék bõl és a ser tés bõl szár ma zót,
gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz)

02068099 Juh, kecs ke vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, nem gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz, fris sen vagy hût ve
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02069010 Vá gá si mel lék ter mék és bel sõ ség, fa gyaszt va (kiv. a szar vas mar ha fé lék bõl és a ser tés bõl szár ma zót, gyó gyá sza ti
ter mé kek gyár tá sá hoz)

02069099 Juh, kecs ke vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, nem gyó gyá sza ti ter mé kek gyár tá sá hoz, fa gyaszt va

02071110 Ún. „83%-os csir ke”, fris sen vagy hût ve

02071130 Ún. „70%-os csir ke”, fris sen vagy hût ve

02071190 Ún. „65%-os csir ke”, fris sen, hût ve

02071210 Ún. „70%-os csir ke”, fa gyaszt va

02071290 Ún. „65%-os csir ke”, fa gyaszt va

02071310 Csir ke da ra bok csont nél kül, fris sen vagy hût ve

02071320 Csir ke da ra bok, fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fris sen, hût ve

02071330 Csir ke szárny egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fris sen vagy hût ve

02071340 Csir ke hát és -nyak, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fris sen vagy hût ve

02071350 Csir ke mell és ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02071360 Csir ke láb és ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02071370 Csir ke da ra bok csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot, to váb bá a szár nyat, há tat,
nya kat, fart, szárny vé get, mel let és lá bat)

02071391 Csir ke máj, fris sen vagy hût ve

02071399 Más csir ke vá gá si mel lék ter mé kek és bel sõ sé gek, fris sen vagy hût ve, (kiv. a máj)

02071410 Csir ke da ra bok csont nél kül, fa gyaszt va

02071420 Csir ke da ra bok, fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fa gyaszt va

02071430 Csir ke szárny egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fa gyaszt va

02071440 Csir ke hát és -nyak, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fa gyaszt va

02071450 Csir ke mell és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02071460 Csir ke láb és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02071470 Csir ke da ra bok csont tal, fa gyaszt va (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot, to váb bá a szár nyat, há tat, nya kat, fart,
szárny vé get, mel let és lá bat)

02071491 Csir ke máj, fa gyaszt va

02071499 Más csir ke vá gá si mel lék ter mé kek és bel sõ sé gek, fa gyaszt va (kiv. a máj)

02072410 Ún. „80%-os puly ka”, fris sen vagy hût ve

02072490 Ún. „73%-os puly ka”, fris sen vagy hût ve

02072510 Ún. „80%-os puly ka”, fa gyaszt va

02072590 Ún. „73%-os puly ka”, fa gyaszt va

02072610 Puly ka da ra bok, csont nél kül, fris sen vagy hût ve

02072620 Puly ka da ra bok, csont tal, fe lez ve és ne gyed el ve, fris sen vagy hût ve

02072630 Puly ka szárny egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fris sen vagy hût ve

02072640 Puly ka hát és -nyak, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fris sen vagy hût ve

02072650 Puly ka mell és ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02072660 Puly ka al só comb és ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02072670 Puly ka fel sõ comb és ré szei, csont tal, fris sen vagy hût ve

02072680 Puly ka hús da ra bok, csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot, to váb bá a szár nyat, há tat,
nya kat, fart, szárny vé get, mel let és lá bat)

02072691 Puly ka máj, fris sen vagy hût ve

02072699 Más puly ka vá gá si mel lék ter mé kek és bel sõ sé gek, fris sen vagy hût ve (kiv. a máj)

02072710 Puly ka da ra bok, csont nél kül, fa gyaszt va

02072720 Puly ka da ra bok, csont tal, fe lez ve és ne gyed el ve, fa gyaszt va

02072730 Puly ka szárny egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fa gyaszt va

02072740 Puly ka hát és -nyak, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fa gyaszt va

02072750 Puly ka mell és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02072760 Puly ka comb és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02072770 Puly ka láb és ré szei, csont tal, fa gyaszt va (kiv. a puly ka com bot és ré sze it)

02072780 Puly ka da ra bok, csont tal, fa gyaszt va (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot, to váb bá a szár nyat, há tat, nya kat, fart,
szárny vé get, mel let, com bot és lá bat)
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02072791 Puly ka máj, fa gyaszt va

02072799 Más puly ka vá gá si mel lék ter mé kek és bel sõ sé gek, fa gyaszt va (kiv. a máj)

02073211 Ún. „85%-os ka csa”, fris sen vagy hût ve

02073215 Ún. „70%-os ka csa”, fris sen vagy hût ve

02073219 Ún. „63%-os ka csa”, fris sen vagy hût ve

02073251 Ún. „82%-os liba”, fris sen vagy hût ve

02073259 Ún. „75%-os liba”, fris sen vagy hût ve

02073290 Gyöngy tyúk, nem da ra bol va, fris sen vagy hût ve

02073311 Ún. „70%-os ka csa”, fa gyaszt va

02073319 Ún. „63%-os ka csa”, fa gyaszt va

02073351 Ún. „82%-os liba”, fa gyaszt va

02073359 Ún. „75%-os liba”, fa gyaszt va

02073390 Gyöngy tyúk, nem da ra bol va, fa gyaszt va

02073410 Hí zott li ba máj fris sen vagy hût ve

02073490 Hí zott ka csa máj fris sen vagy hût ve

02073511 Li ba da ra bok csont nél kül, fris sen vagy hût ve

02073515 Ka csa- és gyöngy tyúk da ra bok csont nél kül, fris sen vagy hût ve

02073521 Ka csa fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fris sen vagy hût ve

02073523 Liba fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fris sen vagy hût ve

02073525 Gyöngy tyúk fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fris sen vagy hût ve

02073531 Ka csa-, li ba- és gyöngy tyúk szárny egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fris sen vagy hût ve

02073541 Ka csa-, li ba- és gyöngy tyúk hát, -nyak, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fris sen vagy hût ve

02073551 Li ba mell és ré szei, fris sen vagy hût ve

02073553 Ka csa- és gyöngy tyúk mell és ré szei, fris sen vagy hût ve

02073561 Li ba láb és ré szei, fris sen vagy hût ve

02073563 Ka csa- és gyöngy tyúk láb és ré szei, fris sen vagy hût ve

02073571 Li ba- és ka csa ka bát, fris sen vagy hût ve

02073579 Más ka csa-, li ba- és gyöngy tyúk da ra bok, csont tal, fris sen vagy hût ve (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot,
va la mint a szár nyat, há tat, nya kat, fart, szárny vé get, mel let, lá bat és a li ba- vagy ka csa ka bá tot)

02073591 Ka csa, liba és gyöngy tyúk mája, fris sen vagy hût ve (kiv. a hí zott ka csa- és li ba má jat)

02073599 Más ka csa, liba és gyöngy tyúk vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen vagy hût ve (kiv. a máj)

02073611 Li ba da ra bok csont nél kül, fa gyaszt va

02073615 Ka csa- és gyöngy tyúk da ra bok csont nél kül, fa gyaszt va

02073621 Ka csa fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fa gyaszt va

02073623 Liba fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fa gyaszt va

02073625 Gyöngy tyúk fe lez ve és ne gyed el ve, csont tal, fa gyaszt va

02073631 Ka csa, liba és gyöngy tyúk szár nya egész ben, szárny vég gel vagy anél kül, csont tal, fa gyaszt va

02073641 Ka csa, liba és gyöngy tyúk háta és nya ka, egy ben vagy kü lön, far és szárny vég, csont tal, fa gyaszt va

02073651 Li ba mell és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02073653 Ka csa- és gyöngy tyúk mell és ré szei, csont tal, fa gyaszt va

02073661 Li ba láb és ré szei, fa gyaszt va

02073663 Ka csa- és gyöngy tyúk láb és ré szei, fa gyaszt va

02073671 Li ba- vagy ka csa ka bát, fa gyaszt va

02073679 Más ka csa-, li ba- és gyöngy tyúk da ra bok, csont tal, fa gyaszt va (kiv. a fe le zett vagy ne gye delt ál la tot, va la mint
a szár nyat, há tat, nya kat, fart, szárny vé get, mel let, lá bat és a li ba- vagy ka csa ka bá tot)

02073681 Hí zott li ba máj, fa gyaszt va

02073685 Hí zott ka csa máj, fa gyaszt va

02073689 Más ka csa, liba és gyöngy tyúk mája, fa gyaszt va (kiv. a hí zott ka csa- és li ba má jat)

02073690 Más ka csa, liba és gyöngy tyúk vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fa gyaszt va (kiv. a máj)

02081010 Há zi nyúl húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va

02081090 Más, pl. üre gi vagy me zei nyúl húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va
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02083000 Fõ em lõs húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va

02089010 Há zi ga lamb húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va

02089030 Más vad húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va (kiv. az üre gi vagy me zei
nyu lat)

02089095 Más ál la ti hús, vá gá si mel lék ter mék, bel sõ ség fris sen, hût ve vagy fa gyaszt va

02101111 Házi ser tés son ká ja csont tal és en nek ré szei, sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101119 Házi ser tés la poc ká ja csont tal és en nek ré szei, sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101131 Házi ser tés son ká ja csont tal és en nek ré szei, szá rít va vagy füs töl ve

02101139 Házi ser tés la poc ká ja csont tal és en nek ré szei, szá rít va vagy füs töl ve

02101190 Más, nem há zi a sí tott ser tés son ká ja és la poc ká ja csont tal, va la mint ezek ré szei sóz va, sós lé ben tar tó sít va,
szá rít va vagy füs töl ve

02101211 Házi ser tés ol da la sa és da ga dó ja, va la mint ezek ré szei sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101219 Házi ser tés ol da la sa és da ga dó ja, va la mint ezek ré szei szá rít va vagy füs töl ve

02101290 Más, nem há zi a sí tott ser tés ol da la sa és da ga dó ja, va la mint ezek ré szei sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy
füs töl ve

02101910 Házi ser tés sza lon nás ol dal vagy spen cer, sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101920 Házi ser tés há rom ne gyed ol dal és kö zép test, sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101930 Házi ser tés elül sõ ré szei sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101940 Házi ser tés tar ja és ka raj, va la mint ezek ré szei, sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02101950 Más egyéb ser tés hús sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. a son kát, a la poc kát, az ol da last
csont tal, a da ga dót, és ezek ré sze it, a sza lon nás ol dalt, a há rom ne gyed ol dalt, a kö zép tes tet, az elül sõ ré sze ket,
a tar ját és a ka rajt)

02101960 Házi ser tés elül sõ ré szei szá rít va vagy füs töl ve

02101970 Házi ser tés tar ja és ka raj, va la mint ezek ré szei szá rít va vagy füs töl ve

02101981 Házi ser tés húsa csont nél kül, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. az elül sõ ré sze ket, a tar ját, a ka rajt, az ol da last,
a da ga dót, a son kát és a la poc kát és mind ezek ré sze it)

02101989 Más házi ser tés húsa csont tal, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. az elül sõ ré sze ket, a tar ját, a ka rajt, az ol da last,
a da ga dót, a son kát és a la poc kát és mind ezek ré sze it)

02101990 Más nem házi ser tés csül ke sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. az elül sõ ré sze ket, a tar ját,
a ka rajt, az ol da last, a da ga dót, a son kát és a la poc kát és mind ezek ré sze it)

02102010 Szar vas mar ha fé lék húsa csont tal, sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02102090 Szar vas mar ha fé lék húsa csont nél kül, sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109100 Fõ em lõs húsa, vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve; élel me zé si
cél ra al kal mas liszt és õr le mény

02109921 Juh- és kecs ke hús csont tal, sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109929 Juh- és kecs ke hús csont nél kül, sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109939 Más hús sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. a ser tés, a szar vas mar ha fé le, a juh, a kecs ke,
a fõ em lõ sök, a rén szar vast, a bál na, del fin, bar na del fin, la man tin, du gong, hül lõk, és a só zott, sós lé ben tar tó sí tott 
és szá rí tott ló hús)

02109941 Házi ser tés mája sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109949 Más házi ser tés vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge, sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. a máj)

02109951 Szar vas mar ha fé lék so vány és zsí ros da ga dó ja sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109959 Más szar vas mar ha fé lék vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve
(kiv. a so vány és zsí ros da ga dót)

02109960 Juh és kecs ke vá gá si mel lék ter mé ke és bel sõ sé ge sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve

02109971 Hí zott li ba- vagy ka csa máj sóz va vagy sós lé ben tar tó sít va

02109979 Más ba rom fi máj sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. hí zott li ba- vagy ka csa má jat)

02109980 Más vá gá si mel lék ter mék és bel sõ ség sóz va, sós lé ben tar tó sít va, szá rít va vagy füs töl ve (kiv. a ser tés bõl,
a szar vas mar há ból, a juh ból a kecs ké bõl, fõ em lõs bõl, a bál na, del fin, bar na del fin, la man tin, du gong, hül lõk,
szár ma zó kat, va la mint a ba rom fi má jat)

3256 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/62. szám



KN-kód Megnevezés

4. áru cso port: Tejter 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 mi szer

04011010 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, max. 1% zsír tar ta lom mal, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04011090 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, max. 1% zsír tar ta lom mal, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04012011 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 1,1–3% zsír tar ta lom mal, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04012019 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 1,1–3% zsír tar ta lom mal, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04012091 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 3,1–6% zsír tar ta lom mal, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04012099 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 3,1–6% zsír tar ta lom mal, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04013011 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 6,1–21% zsír tar ta lom mal, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04013019 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 6,1–21% zsír tar ta lom mal, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04013031 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 21,1–45% zsír tar ta lom mal, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04013039 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 21,1–45% zsír tar ta lom mal, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04013091 Tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 45% zsír tar ta lom fe lett, max. 2 li te res ki sze re lés ben

04013099 Más, pl. tej, tej szín nem sû rít ve, nem éde sít ve, 45% zsír tar ta lom fe lett, 2 li te res ki sze re lés fe lett

04021011 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum, max. 1,5% zsír tar ta lom mal, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04021019 Más, pl. tej-, tej szín por, -gra nu lá tum max. 1,5% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04021091 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum, max. 1,5% zsír tar ta lom mal, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, éde sít ve

04021099 Más, pl. tej-, tej szín por, -gra nu lá tum, max. 1,5% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, éde sít ve

04022111 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum 1,6–27% zsír tar ta lom mal, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04022117 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum 1,6–11% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04022119 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum 11,1–27% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04022191 Tej-, tej szín por, -gra nu lá tum 27% zsír tar ta lom fe lett, max. 2,5 kg ki sze re lés ben

04022199 Más, pl. tej-, tej szín por, -gra nu lá tum 27% zsír tar ta lom fe lett, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben

04022911 Spe ci á lis cse cse mõ tej, lég men te sen zárt, leg fel jebb 500 g net tó tö me gû tar tály ban, 10 tö meg szá za lé kot
meg ha la dó zsír tar ta lom mal, éde sít ve

04022915 Tej, tej szín por, -gra nu lá tum max. 27% zsír tar ta lom mal, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, éde sít ve (kiv. spe ci á lis
cse cse mõ tej)

04022919 Más, pl. tej, tej szín por, -gra nu lá tum max. 27% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, éde sít ve

04022991 Tej, tej szín por, -gra nu lá tum 27% zsír tar ta lom fe lett, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, éde sít ve

04022999 Más, pl. tej, tej szín por, -gra nu lá tum 27% zsír tar ta lom mal, 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04029110 Sû rí tett tej, tej szín max. 8 tö meg% zsír tar ta lom mal, nem éde sít ve (ki vé ve szi lárd alak ban)

04029130 Sû rí tett tej, tej szín min. 8, de max. 10 tö meg% zsír tar ta lom mal, nem éde sít ve (ki vé ve szi lárd alak ban)

04029151 Sû rí tett tej, tej szín 10,1–45% zsír tar ta lom mal max. 2,5 kg ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04029159 Más, pl. sû rí tett tej, tej szín 10,1–45% zsír tar ta lom mal 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04029191 Sû rí tett tej, tej szín 45% zsír tar ta lom fe lett, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04029199 Más, pl. sû rí tett tej, tej szín 45% zsír tar ta lom fe lett 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, nem éde sít ve

04029910 Sû rí tett tej, tej szín max. 9,5% zsír tar ta lom mal, éde sít ve (ki vé ve szi lárd alak ban)

04029931 Sû rí tett tej, tej szín 9,6–45% zsír tar ta lom mal max. 2,5 kg ki sze re lés ben, éde sít ve

04029939 Más, pl. sû rí tett tej, tej szín 9,6–45% zsír tar ta lom mal 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, éde sít ve

04029991 Sû rí tett tej, tej szín 45% zsír tar ta lom fe lett, max. 2,5 kg ki sze re lés ben, éde sít ve

04029999 Más, pl. sû rí tett tej, tej szín 45% zsír tar ta lom fe lett 2,5 kg fe let ti ki sze re lés ben, éde sít ve

04031011 Íze sí tés nél kü li jog hurt max. 3% zsír tar ta lom mal, nem éde sít ve

04031013 Íze sí tés nél kü li jog hurt 3,1–6% zsír tar ta lom mal, nem éde sít ve

04031019 Íze sí tés nél kü li jog hurt 6% zsír tar ta lom fe lett, nem éde sít ve

04031031 Íze sí tés nél kü li jog hurt max. 3% zsír tar ta lom mal, éde sít ve

04031033 Íze sí tés nél kü li jog hurt 3,1–6% zsír tar ta lom mal, éde sít ve

04031039 Íze sí tés nél kü li jog hurt 6% zsír tar ta lom fe lett, éde sít ve

04039011 Íze sí tés nél kü li író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, max. 1,5% zsír tar ta lom mal

04039013 Íze sí tés nél kü li író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, 1,6–27% zsír tar ta lom mal

04039019 Íze sí tés nél kü li író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, 27% zsír tar ta lom fe lett

04039031 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, max. 1,5% zsír tar ta lom mal

04039033 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, 1,6–27% zsír tar ta lom mal

04039039 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir por alak ban, 27% zsír tar ta lom fe lett

2008/62. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3257



KN-kód Megnevezés

04039051 Író, aludt tej, tej föl, ke fir íze sí tés nél kül max. 3% zsír tar ta lom mal

04039053 Író, aludt tej, tej föl, ke fir íze sí tés nél kül 3,1–6% zsír tar ta lom mal

04039059 Író, aludt tej, tej föl, ke fir íze sí tés nél kül 6% zsír tar ta lom fe lett

04039061 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir max. 3% zsír tar ta lom mal

04039063 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir 3,1–6% zsír tar ta lom mal

04039069 Éde sít ve író, aludt tej, tej föl, ke fir 6% zsír tar ta lom fe lett

04041002 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, nem éde sít ve

04041004 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, nem éde sít ve

04041006 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, nem éde sít ve

04041012 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, nem éde sít ve

04041014 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, nem éde sít ve

04041016 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, nem éde sít ve

04041026 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, éde sít ve

04041028 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, éde sít ve

04041032 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, éde sít ve

04041034 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, éde sít ve

04041036 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, éde sít ve

04041038 Szi lárd tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, éde sít ve

04041048 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, nem éde sít ve

04041052 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, nem éde sít ve

04041054 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, nem éde sít ve

04041056 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, nem éde sít ve

04041058 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, nem éde sít ve

04041062 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, nem éde sít ve

04041072 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, éde sít ve

04041074 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, éde sít ve

04041076 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma max. 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, éde sít ve

04041078 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma max. 1,5%, éde sít ve

04041082 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 1,5%, de max. 27%, éde sít ve

04041084 Fo lyé kony tej sa vó, fe hér je tar tal ma több mint 15%, zsír tar tal ma több mint 27%, éde sít ve

04049021 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem éde sít ve, fe hér je tar tal ma max. 42, zsír tar tal ma
max. 1,5%

04049023 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem éde sít ve, fe hér je tar tal ma max. 42,
zsír tar tal ma 1,6–27%

04049029 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem éde sít ve, fe hér je tar tal ma max. 42,
zsír tar tal ma 27% fe lett

04049081 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) éde sít ve, fe hér je tar tal ma 42% fe lett, zsír tar tal ma
max. 1,5%

04049083 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) éde sít ve, fe hér je tar tal ma 42% fe lett,
zsír tar tal ma 1,6–27%

04049089 Tej ké szít mény (kiv. az er jesz tett tej, a vaj, a sajt és a túró) éde sít ve, fe hér je tar tal ma 42%, zsír tar tal ma 27% fe lett

04061020 Friss sajt és túró, max. 40% zsír tar ta lom mal

04061080 Friss sajt és túró, 40% zsír tar ta lom fe lett

04062010 Fö lö zött tej bõl ké szí tett, fi no man õrölt fû sze rek kel íze sí tett sajt (Gla rus herb, Schab zi ger), re szel ve vagy õröl ve

04062090 Más min den fé le re szelt vagy õrölt sajt (kiv. Gla rus herb, Schab zi ger) né ven is mert sajt

04063010 Emen tá li, gru y e re és ap pen zell sajt max. 56% zsír tar ta lom mal, a kis ke res ke del mi for ga lom szá má ra ki sze rel ve

04063031 Öm lesz tett sajt leg fel jebb 36% zsír tar ta lom mal és szá raz anyag ra szá mít va max. 48% zsír tar ta lom mal

04063039 Öm lesz tett sajt leg fel jebb 36% zsír tar ta lom mal és szá raz anyag ra jutó 48%-ot meg ha la dó zsír tar ta lom mal

04063090 Öm lesz tett sajt 36%-ot meg ha la dó zsír tar ta lom mal

04064010 Ro qu e fort sajt

04064050 Gor gon zo la sajt

04064090 Más kék ere ze tû sajt (kiv. Ro qu e fort és a Gor gon zo la)

04069001 Sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)
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04069013 Emen tá li sajt, ke ve sebb mint 45% zsír tar ta lom mal (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt
és a kék ere ze tû sajt)

04069015 Gru y e re, Sbrinz sajt, ke ve sebb mint 45% zsír tar ta lom mal (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett
sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069017 Berg ka se, Ap pen zell sajt, ke ve sebb mint 45% zsír tar ta lom mal (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt,
az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069018 Fro ma ge fri bo ur ge o is, va che rin mont d’or és tete de mo i ne sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt,
az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069019 Fö lö zött tej bõl ké szí tett, fi no man õrölt fû sze rek kel íze sí tett sajt, nem re szel ve, nem õröl ve

04069021 Ched dar sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069023 Edam sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069025 Til sit sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069027 But ter ka se sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069029 Kash ka val sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069032 Feta sajt (kiv. fel dol go zás ra)

04069035 Ke fa lo-tyri sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069037 Fin lan dia sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069039 Jarls berg sajt (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069050 Sajt (kiv. a Feta) juh tej bõl, kecs ke-, vagy bi valy tej bõl, sós le ves tar tály ban, juh vagy kecs ke bõr ben

04069061 Gra na pa da no, par mi gi a no reg gi a no sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal és 47% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt,
a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069063 Fi o re sar do, pe co ri no sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal és 47% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy
õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069069 Más sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal és 47% víz tar ta lom mal) (kiv. feta, gra na pa da no, par mi gi a no reg gi a no,
fi o re sar do és pe co ri no)

04069073 Pro vo lo ne sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss
sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069075 Asi a go, ca ci o ca val lo, mon ta sio, ra gu sa no sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb
72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069076 Dan bo, fon tal, fon ti na, fyn bo, ha var ti, ma ri bo, sam so sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de
leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069078 Go u da sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, 
a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069079 Es rom, ita li co, kern hem, sa int-nec ta i re, sa int-pa u lin, ta leg gio sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint
47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék
ere ze tû sajt)

04069081 Can tal, ches hi re, wens le y da le, lan cas hi re és ha son ló sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de
leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069082 Ca mem bert sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss 
sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069084 Brie sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt,
a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069085 Ke fa log ra vi e ra, kas se ri sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72%
víz tar ta lom mal) (kiv. friss sajt, a re szelt vagy õrölt sajt, az öm lesz tett sajt és a kék ere ze tû sajt)

04069086 Sajt (leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, és több mint 47%, de leg fel jebb 72% víz tar ta lom mal)

04069087 Sajt, leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, víz tar ta lom 52%-ot meg ha la dó, de max. 62%

04069088 Sajt, leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, víz tar ta lom 62%-ot meg ha la dó, de max. 72%

04069093 Sajt, leg fel jebb 40% zsír tar ta lom mal, víz tar ta lom 72%-ot meg ha la dó

04069099 Más, pl. sajt és túró, több mint 40% zsír tar ta lom mal, nem fel dol go zás ra

04081180 To jás sár gá ja szá rít va, em be ri fo gyasz tás ra al kal mas

04081981 Fo lyé kony to jás sár gá ja, em be ri fo gyasz tás ra al kal mas

04081989 To jás sár gá ja nem szá rít va, nem fo lyé kony ál la pot ban, em be ri fo gyasz tás ra al kal mas (pl. fa gyasz tott)

04089180 Más, pl. ma dár to jás héj nél kül, szá rít va, em be ri fo gyasz tás ra al kal mas

04089980 Más, pl. ma dár to jás héj nél kül, nem szá rít va, em be ri fo gyasz tás ra al kal mas

04090000 Ter mé sze tes méz
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7. áru cso port: Élel me zé si cél ra al kal mas zöld ség fé lék, gyö ke rek és gu mók

07101000 Bur go nya fa gyaszt va

07102100 Bor só (Pi sum sa ti vum) fa gyaszt va

07102200 Bab (Vig na spp., pha se o lus spp.) fa gyaszt va

07102900 Más, pl. disz nó bab, ló bab, já cint bab, csi cse ri bor só, len cse és guar mag fa gyaszt va

07103000 Pa raj, új-zé lan di pa raj és la bo da pa réj fa gyaszt va

07108051 Édes pap ri ka fa gyaszt va

07108059 Más a Cap si cum és a Pi men ta nem hez tar to zó nö vény (kiv. az édes pap ri kát) fa gyaszt va

07108061 Aga ri cus gom ba fa gyaszt va

07108069 Más ehe tõ gom ba fa gyaszt va (kiv. az Aga ri cus gom bát)

07108070 Pa ra di csom fa gyaszt va

07108080 Ar ti csó ka fa gyaszt va

07108085 Spár ga fa gyaszt va

07108095 Más zöld ség fa gyaszt va (kiv. bur go nya, hü ve lye sek, pa raj fé lék, cse me ge ku ko ri ca, olaj bo gyó, a Cap si cum
és Pi men ta nem hez tar to zó nö vé nyek, gom ba, pa ra di csom, ar ti csó ka és spár ga)

07109000 Zöld ség ke ve rék fa gyaszt va

07114000 Ubor ka és ap ró ubor ka ide ig le ne sen tar tó sít va

07115100 Az Aga ri cus nem hez tar to zó gom ba ide ig le ne sen tar tó sít va (pl. kén di oxid gáz zal, sós lé ben, ké nes víz ben
vagy más tar tó sí tó ol dat ban), de köz vet len fo gyasz tás ra nem al kal mas ál la pot ban

07115900 Más ehe tõ gom ba és szar vas gom ba ide ig le ne sen tar tó sít va (kén di oxid gáz zal, sós lé ben, ké nes víz ben vagy más
tar tó sí tó ol dat ban), de köz vet len fo gyasz tás ra nem al kal mas ál la pot ban (kiv. az Aga ri cus nem hez tar to zó gom ba)

07119010 A Cap si cum és a Pi men ta nemû nö vé nyek gyü möl cse ide ig le ne sen tar tó sít va (pl. kén di oxid gáz zal, sós lé ben,
ké nes víz ben vagy más tar tó sí tó ol dat ban), de köz vet len fo gyasz tás ra nem al kal mas ál la pot ban

07119050 Vö rös hagy ma ide ig le ne sen tar tó sít va (pl. kén di oxid gáz zal, sós lé ben, ké nes víz ben vagy más tar tó sí tó ol dat ban),
de köz vet len fo gyasz tás ra nem al kal mas ál la pot ban

07119080 Más zöld ség  ide ig le ne sen tar tó sít va (kén di oxid gáz zal, sós lé ben, ké nes víz ben vagy más tar tó sí tó ol dat ban),
de köz vet len fo gyasz tás ra nem al kal mas ál la pot ban

07119090 Zöld ség ke ve rék ide ig le ne sen tar tó sít va

07122000 Szá rí tott vö rös hagy ma egész ben, ap rít va, sze le tel ve, tör ve vagy po rít va, de to vább nem el ké szít ve

07123100 Szá rí tott Aga ri cus nem hez tar to zó ehe tõ gom ba egész ben, ap rít va, sze le tel ve, tör ve vagy po rít va, de to vább
nem el ké szít ve

07123200 Szá rí tott fa fül gom ba egész ben, ap rít va, sze le tel ve, tör ve vagy po rít va, de to vább nem el ké szít ve

07123300 Szá rí tott ko cso nyás gom ba egész ben, ap rít va, sze le tel ve, tör ve vagy po rít va, de to vább nem el ké szít ve

07123900 Más szá rí tott ehe tõ gom ba és szar vas gom ba egész ben, ap rít va, sze le tel ve, tör ve vagy po rít va, de to vább
nem el ké szít ve (kiv. Aga ri cus nem hez tar to zó ehe tõ gom ba, fa fül gom ba és a ko cso nyás gom ba)

07129005 Szá rí tott bur go nya vág va, sze le tel ve is

07129030 Szá rí tott pa ra di csom

07129050 Szá rí tott sár ga ré pa

07129090 Más szá rí tott zöld ség (kiv. vö rös hagy ma, gom ba, bur go nya, cse me ge ku ko ri ca, pa ra di csom és sár ga ré pa)

8. áru cso port: Élel me zé si cél ra al kal mas gyü mölcs és dió, cit rus fé lék és a dinnye fé lék héja

08021110 Ke se rû man du la hé jas tól fris sen, hût ve vagy szá rít va

08021190 Más man du la hé jas tól fris sen, hût ve vagy szá rít va (kiv. a ke se rû man du lát)

08021210 Ke se rû man du la héj nél kül fris sen, hût ve vagy szá rít va

08021290 Más man du la héj nél kül fris sen, hût ve vagy szá rít va (kiv. a ke se rû man du lát)

08022100 Mo gyo ró (Co ry lus spp.) hé jas tól fris sen, hût ve vagy szá rít va
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08022200 Mo gyo ró (Co ry lus spp.) héj nél kül fris sen, hût ve vagy szá rít va

08023100 Dió hé jas tól fris sen, hût ve vagy szá rít va

08023200 Dió héj nél kül fris sen, hût ve vagy szá rít va

08024000 Gesz te nye (Cas ta nea spp.) fris sen, hût ve vagy szá rít va, hé jas tól is

08025000 Pisz tá cia fris sen, hût ve vagy szá rít va, hé jas tól is

08026000 Ma ka dá mia dió fris sen vagy szá rít va, hé jas tól is

08111011 Föl di eper 13% cu kor tar ta lom fe lett, fa gyaszt va

08111019 Más, föl di eper, leg fel jebb 13% cu kor vagy más éde sí tõ anyag hoz zá adá sá val, fa gyaszt va

08111090 Más, pl. föl di eper nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08112011 Mál na, föl di sze der, fa eper, ri bisz ke és eg res 13% cu kor tar ta lom fe lett, fa gyaszt va

08112019 Más, pl. mál na, föl di sze der, fa eper, ri bisz ke és eg res, leg fel jebb 13% cu kor vagy más éde sí tõ anyag
hoz zá adá sá val, fa gyaszt va

08112031 Mál na nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08112039 Fe ke te ri bisz ke nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08112051 Pi ros ri bisz ke nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08112059 Föl di sze der és fa eper nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08112090 Más, pl. fe hér ri bisz ke, eg res nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08119019 Más nem tró pu si gyü mölcs és dió 13% cu kor tar ta lom fe lett, fa gyaszt va (kiv. a föl di ep ret, a mál na-
és sze der fé lé ket, a fa ep ret, a ri bisz ke fé lé ket és az eg rest)

08119039 Más cuk ro zott, nem tró pu si gyü mölcs és dió, leg fel jebb 13% cu kor vagy más éde sí tõ anyag hoz zá adá sá val,
fa gyaszt va (kiv. föl di eper, mál na, föl di sze der, fa eper, ri bisz ke és eg res)

08119075 Meggy (Pru nus ce ra sus) nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve

08119080 Más cse resz nye és meggy (kiv. a Pru nus ce ra sus faj tát) nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va,
nem éde sít ve

08119095 Más gyü mölcs és dió nyer sen gõ zöl ve, víz ben for ráz va, fa gyaszt va, nem éde sít ve (kiv. a Vac ci ni um myr til lus,
Vac ci ni um myr til lo i des, Vac ci ni um an gus ti fo li um, cse resz nye, meggy, tró pu si gyü möl csök és diók)

08121000 Cse resz nye és meggy ide ig le ne sen tar tó sít va

08129010 Kaj szi ba rack ide ig le ne sen tar tó sít va

08129020 Na rancs ide ig le ne sen tar tó sít va

08129098 Más gyü mölcs és dió ide ig le nes tar tó sít va

08131000 Szá rí tott kaj szi ba rack

08132000 Aszalt szil va

08133000 Szá rí tott alma

08134010 Szá rí tott õszi ba rack (be le ért ve a nek ta rint is)

08134030 Szá rí tott kör te

08134095 Más szá rí tott gyü mölcs (kiv. kaj szi ba rack, szil va, alma, õszi ba rack, nek ta rin, kör te, pa pa ya, ta ma rind, ke su al ma,
li csi, ke nyér fa gyü möl cse, sa po dil lo szil va, pas sió gyü mölcs, ca ram bo la és pi ta ha ya)

08135015 Aszalt szil vát, tró pu si gyü möl csöt nem tar tal ma zó szá rí tott gyü mölcs ke ve rék, amely ben nincs: pa pa ya, ta ma rind,
ke su al ma, li csi, ke nyér fa gyü möl cse, sa po dil lo szil va, pas sió gyü mölcs, ca ram bo la és pi ta ha ya

08135019 Aszalt szil vát tar tal ma zó szá rí tott gyü mölcs ke ve rék, amely tró pu si gyü möl csöt nem tar tal maz

08135039 Más, pl. szá rí tott dió ke ve rék nem tró pu si di ó ból

08135091 Szá rí tott gyü mölcs ke ve rék aszalt szil va, füge nél kül, de tró pu si gyü möl csöt tar tal maz

08135099 Más, pl. aszalt szil vát vagy fü gét tar tal ma zó szá rí tott gyü mölcs ke ve rék, amely tró pu si gyü möl csöt tar tal maz

08140000 Cit rus- és dinnye fé lék héja fris sen, hût ve, fa gyaszt va, szá rít va vagy ide ig le ne sen tar tó sít va

9. áru cso port: Kávé, tea, ma té tea és fû sze rek

09042090 A Cap si cum vagy a Pi men ta nem hez tar to zó gyü mölcs, zúz va vagy õröl ve

09042010 Nem zú zott, nem õrölt édes pap ri ka

09042030 A Cap si cum vagy a Pi men ta nem hez tar to zó gyü mölcs nem zú zott, nem õrölt (kiv. édes pap ri ka)

09042090 A Cap si cum vagy a Pi men ta nem hez tar to zó gyü mölcs, zúz va vagy õröl ve

09109110 Nem zú zott, nem õrölt fû szer ke ve rék

09109190 Zú zott vagy õrölt fû szer ke ve rék

09109939 Ka kukk fû zú zott vagy õrölt

09109999 Zú zott vagy õrölt ka por mag, gö rög bab mag, kani vagy né ger bors
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11. áru cso port: Ma lom ipa ri ter mé kek, ma lá ta, ke mé nyí tõ, inu lin, bú za si kér
11010011 Bú za liszt ke mény bú zá ból
11010015 Bú za liszt kö zön sé ges bú zá ból és tön köly bõl
11010090 Két sze res liszt
11021000 Rozs liszt
11022010 Ku ko ri ca liszt leg fel jebb 1,5 tö meg szá za lék zsír tar ta lom mal
11022090 Más, pl. ku ko ri ca liszt, több mint 1,5 tö meg szá za lék zsír tar ta lom mal
11029010 Ár pa liszt
11029030 Zab liszt
11029050 Rizs liszt
11029090 Más ga bo na liszt (kiv. bú za-, két sze res-, rozs-, ku ko ri ca-, rizs-, ár pa- és zab liszt)
11031110 Dur va õr le mény és dara ke mény bú zá ból
11031190 Dur va õr le mény és dara kö zön sé ges bú zá ból és tön köly bõl
11031310 Dur va õr le mény és dara ku ko ri cá ból, leg fel jebb 1,5 tö meg szá za lék zsír tar ta lom mal
11031390 Más, pl. dur va õr le mény és dara ku ko ri cá ból, több mint 1,5 tö meg szá za lék zsír tar ta lom mal
11031910 Dur va õr le mény és dara rozs ból
11031930 Dur va õr le mény és dara ár pá ból
11031940 Dur va õr le mény és dara zab ból
11031950 Dur va õr le mény és dara rizs bõl
11031990 Más dur va õr le mény és dara ga bo ná ból (kiv. a kö vet ke zõ ga bo na fé lék bõl szár ma zó kat: búza, két sze res, rozs,

ku ko ri ca, rizs, árpa és zab)
11032010 Lab dacs (pel let) rozs ból
11032020 Lab dacs (pel let) ár pá ból
11032030 Lab dacs (pel let) zab ból
11032040 Lab dacs (pel let) ku ko ri cá ból
11032050 Lab dacs (pel let) rizs bõl
11032060 Lab dacs (pel let) bú zá ból
11032090 Más lab dacs (pel let) bú zá ból (kiv. rozs, árpa, zab, ku ko ri ca, rizs és búza)
11041210 La pí tott zab
11041290 Pely he sí tett zab
11041910 La pí tott vagy pely he sí tett búza
11041930 La pí tott vagy pely he sí tett rozs
11041950 La pí tott vagy pely he sí tett ku ko ri ca
11041961 La pí tott árpa
11041969 Pely he sí tett árpa
11041991 Pely he sí tett rizs
11041999 Más la pí tott vagy pely he sí tett ga bo na (kiv. árpa, a zab, búza, rozs, ku ko ri ca, árpa és pely he sí tett rizs)
11042220 Hán tolt (hé ja zott vagy tisz tí tott) zab
11042230 Hán tolt és sze le telt vagy dur ván da rált zab
11042250 Fé nye zett zab
11042290 Ki zá ró lag dur ván da rált zab
11042298 Más, ki zá ró lag sze le telt zab
11042310 Hán tolt, sze le telt vagy dur ván da rált ku ko ri ca
11042330 Fé nye zett ku ko ri ca
11042390 Ki zá ró lag dur ván da rált ku ko ri ca
11042399 Más, ki zá ró lag sze le telt ku ko ri ca
11042901 Hán tolt (hé ja zott vagy tisz tí tott) árpa
11042903 Hán tolt és sze le telt vagy dur ván da rált árpa
11042905 Fé nye zett árpa
11042907 Ki zá ró lag dur ván da rált árpa
11042909 Más, ki zá ró lag sze le telt árpa
11042911 Hán tolt és sze le telt vagy dur ván da rált búza
11042918 Más, hán tolt és sze le telt vagy dur ván da rált ga bo na (kiv. búza, árpa, ku ko ri ca, rizs vagy zab)
11042930 Más, fé nye zett ga bo na (kiv. búza, árpa, ku ko ri ca, rizs vagy zab)
11042951 Ki zá ró lag dur ván da rált búza
11042955 Ki zá ró lag dur ván da rált rozs
11042959 Más, ki zá ró lag dur ván da rált két sze res, haj di na, kö les, ka ná ri mag és tri ti ca le
11042981 Ki zá ró lag sze le telt búza
11042985 Ki zá ró lag sze le telt rozs
11042989 Más, ki zá ró lag sze le telt két sze res, haj di na, kö les, ka ná ri mag és tri ti ca le
11043010 Bú za csí ra egész ben, la pít va, pely he sít ve vagy õröl ve
11043090 Ga bo na csí ra egész ben, la pít va, pely he sít ve vagy õröl ve (kiv. a bú za csí rát)
11061000 Liszt, dara és por szá rí tott hü ve lyes zöld ség bõl
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15. áru cso port: 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

15071090 Más, nyers szó ja bab olaj nem mû sza ki vagy ipa ri cél ra

15121191 Nyers nap ra for gó mag olaj nem mû sza ki vagy ipa ri cél ra

15121199 Nyers pór sáf rány mag olaj nem mû sza ki vagy ipa ri cél ra

15141990 Más ala csony eru ka sav tar tal mú (ki sebb mint 2%) rep ce- vagy olaj rep ce olaj és ezek frak ci ói, fi no mít va is,
de ve gyi leg nem át ala kít va (kiv. mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra)

15149190 Más ma gas eru ka sav tar tal mú (több mint 2%) rep ce- vagy olaj rep ce olaj, és mus tár olaj, nyers (kiv. mû sza ki
vagy ipa ri fel hasz ná lás ra)

15151100 Nyers len mag olaj

15151990 Más, fi no mí tott len mag olaj és frak ci ói nem mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra

15152190 Más, nyers ku ko ri ca olaj nem mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra

15155019 Más, nyers sze zám olaj nem mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra

15159051 Nyers tök mag olaj, ken der magolaj, mák olaj nem mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra, max. 1 kg tö meg ben
(szi lárd ál la pot ban)

15159059 Nyers tök mag olaj, ken der mag olaj, mák olaj nem mû sza ki vagy ipa ri fel hasz ná lás ra, több mint 1 kg tö meg ben
(szi lárd ál la pot ban) vagy fo lyé ko nyan

16. áru cso port: Hús ból, hal ból, hé jas és pu ha tes tû, va la mint más ge rinc te len ví zi ál lat ból ké szült ter mék

16010010 Kol bász és ha son ló ter mék máj ból

16010091 Kol bász szá raz vagy ken he tõ, fõ zés nél kül, hús ból, vá gá si mel lék ter mék bõl, bel sõ ség bõl (kiv. a má jat)
vagy vér bõl

16010099 Más kol bász és ha son ló ter mék hús ból, vá gá si mel lék ter mék bõl, bel sõ ség bõl vagy vér bõl (kiv. a máj ból
ké szül tet, va la mint a fõ zés nél kül ké szí tett szá raz vagy ken he tõ ter mé ket)

16021000 Ho mo ge ni zált ké szít mé nyek fi no man ho mo ge ni zált hús ból, vá gá si mel lék ter mék bõl, bel sõ ség bõl és vér bõl

16022010 Li ba- vagy ka csa máj ból ké szült ter mék (ki vé ve kol bász és ha son ló ter mék)

16022090 Más máj ból ké szült ter mék (kiv. a li ba- vagy ka csa máj ból ké szí tet tet)

16023111 Ki zá ró lag fõ zés nél kü li ter mék, min. 57% puly ka hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal

16023119 Fõ zött vagy tar tó sí tott puly ká ból ké szült ter mék min. 57% puly ka hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal (ki vé ve kol bász 
és ha son ló ter mé kek)

16023130 Fõ zött vagy tar tó sí tott puly ká ból ké szült ter mék min. 25%, de max. 57% puly ka hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal
(ki vé ve kol bász és ha son ló ter mé kek)

16023190 Fõ zött vagy tar tó sí tott puly ká ból ké szült ter mék ke ve sebb mint 25% puly ka hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal
(ki vé ve kol bász és ha son ló ter mé kek)

16023211 Ki zá ró lag fõ zés nél kü li ter mék, min. 57% há zi tyúk faj tá ba tar to zó szár nyas hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal

16023219 Más, pl. ki zá ró lag fõ zött ter mék, min. 57% a há zi tyúk faj tá ba tar to zó szár nyas hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal

16023230 A há zi tyúk faj tá ba tar to zó szár nya sok ból ké szült ter mék min. 25, de ke ve sebb mint 57% hús- vagy bel sõ ség-
tar ta lom mal

16023290 Más, pl. a há zi tyúk faj tá ba tar to zó szár nya sok ból ké szült ter mék, több mint 20, de ke ve sebb mint 25% hús- vagy
bel sõ ségtar ta lom mal

16023921 Ka csá ból, li bá ból és gyöngy tyúk ból ki zá ró lag fõ zés nél kü li ter mék, min. 57% hús- vagy bel sõ ség tar ta lom mal

16023929 Más, pl. ka csá ból, li bá ból és gyöngy tyúk ból ki zá ró lag fõ zött ter mék, min. 57% hús- vagy bel sõ ség tar ta lom mal

16023940 Ka csá ból, li bá ból és gyöngy tyúk ból ké szült ter mék min. 25, de ke ve sebb mint 57% hús- vagy
bel sõ ség tar ta lom mal

16023980 Más, pl. ka csá ból, li bá ból és gyöngy tyúk ból ké szült ter mék több mint 20, de ke ve sebb mint 25% hús-
vagy bel sõ ség tar ta lom mal
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16024110 Házi ser tés son ka és ré szei el ké szít ve vagy kon zer vál va

16024190 Más, pl. ser tés son ka és ré szei vad disz nó ból el ké szít ve vagy kon zer vál va

16024210 Házi ser tés la poc ka és ré szei el ké szít ve vagy kon zer vál va

16024290 Más, pl. ser tés la poc ka és ré szei vad disz nó ból el ké szít ve vagy kon zer vál va

16024911 Házi ser tés bõl tar ja, ka raj és ré szei el ké szít ve, min. 80% hús tar ta lom mal

16024913 Házi ser tés bõl szügy és ré szei el ké szít ve, min. 80% hús tar ta lom mal

16024915 Ke ve ré kek házi ser tés bõl el ké szít ve, min. 80% hús tar ta lom mal

16024919 Más házi ser tés bõl ké szült ter mé kek el ké szít ve, min. 80% hús tar ta lom mal (kiv. a son kát, la poc kát, tar ját, ka rajt,
szü gyet, ezek ré sze it, va la mint a ke ve ré ke ket)

16024930 Házi ser tés bõl ké szí tett ter mék min. 40, de ke ve sebb mint 80% hús- vagy bel sõ ség tar ta lom mal, be le ért ve
bár mely faj ta vagy ere de tû zsírt is

16024950 Házi ser tés bõl ké szí tett ter mék ke ve sebb mint 40% hús- vagy bel sõ ség tar ta lom mal, be le ért ve bár mely faj ta vagy
ere de tû zsírt is

16024990 Más vad disz nó ból ké szült ter mék (kiv. a son kát és a la poc kát, va la mint ezek ré sze it)

16025010 Fõ zés nél kü li ter mék szar vas mar há ból; fõtt hús vagy bel sõ ség és fõ zés nél kü li hús vagy bel sõ ség ke ve ré ke
szar vas mar há ból

16025031 Fõtt, pá colt mar ha hús (cor ned beef) lég men tes cso ma go lás ban

16025095 Fõtt  mar ha hús, bel so ség és vá gá si mel lék ter mék (kiv. a pá colt mar ha húst lég men tes cso ma go lás ban ki sze rel ve)

16029010 Ál la ti vér bõl ké szült ter mé kek

16029031 Vad ból vagy nyúl ból ké szült ter mék

16029051 Más el ké szí tett vagy kon zer vált hús, há zi ser tés hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal ké szült ter mék, amely más
ál lat ból való húst vagy bel sõ sé get is tar tal maz

16029061 Más, el ké szí tett hús, szar vas mar ha hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal ké szült ter mék, amely más ál lat ból való húst
vagy bel sõ sé get is tar tal maz; mind ez fõ zés nél kül, vagy fõtt és nem fõtt hús ke ve ré két tar tal maz va

16029069 Más, el ké szí tett hús, szar vas mar ha hús vagy -bel sõ ség tar ta lom mal ké szült ter mék, amely más ál lat ból való húst
vagy bel sõ sé get is tar tal maz; mind ez fõz ve

16029072 Bir ká ból ké szült ter mék, fõ zés nél kül vagy fõtt és nem fõtt hús ke ve ré két tar tal maz va

16029074 Kecs ké bõl ké szült ter mék, fõ zés nél kül vagy fõtt és nem fõtt hús ke ve ré két tar tal maz va

16029076 Bir ká ból ké szült ter mék fõz ve

16029078 Kecs ké bõl ké szült ter mék fõz ve

16029099 Más el ké szí tett vagy kon zer vált hús ter mék (kiv. az aláb bi ál la tok ból szár ma zót: ba rom fi, ser tés, szar vas mar ha,
vad, nyúl, juh és kecs ke, va la mint a máj ból ké szült ter mé ket és a ho mo ge ni zált ké szít mé nye ket)

16030010 Ki vo nat és lé hús ból, hal ból, rák ból, rák fé lé bõl, pu ha tes tû vagy más ge rinc te len ví zi ál lat ból, max. 1 kg-os
ki sze re lés ben

16030080 Ki vo nat és lé hús ból, hal ból, rák ból, rák fé lé bõl, pu ha tes tû vagy más ge rinc te len ví zi ál lat ból, több mint 1 kg-os
ki sze re lés ben
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20. áru cso port: 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

20011000 Ece tes ubor ka és apró ubor ka

20019010 Man gó ból ké szült fû sze res íze sí tõ (chut ney)

20019020 Sa va nyú ság a Cap si cum nemû nö vé nyek gyü möl csé bõl (kiv. az édes és spa nyol pap ri ka)

20019050 Ece tes ehe tõ gom ba

20019070 Ece tes édes pap ri ka

20019091 Sa va nyú ság tró pu si gyü mölcs bõl és tró pu si dió fé lék bõl

20019097 Zöld ség, gyü mölcs, dió és más ehe tõ nö vény rész ecet tel vagy ecet sav val el ké szít ve vagy tar tó sít va

20021010 Há mo zott pa ra di csom egész ben vagy da ra bol va, ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va

20021090 Más, pl. há mo zat lan pa ra di csom egész ben vagy da ra bol va, ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va

20029011 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé, ecet nél kül max. 12% szá raz anyag 1 kg fe let ti ki sze re lés ben

20029019 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé, ecet nél kül max. 12% szá raz anyag max. 1 kg-os ki sze re lés ben

20029031 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé, ecet nél kül 12–30% szá raz anyag 1 kg fe let ti ki sze re lés ben

20029039 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé, ecet nél kül 12–30% szá raz anyag max. 1 kg-os ki sze re lés ben

20029091 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé és -por, ecet nél kül min. 30% szá raz anyag 1 kg fe let ti ki sze re lés ben

20029099 Pa ra di csom pü ré, -sû rít mény, -lé és -por, ecet nél kül min. 30% szá raz anyag max. 1 kg-os ki sze re lés ben

20031020 Az Aga ri cus nemû ehe tõ gom ba ide ig le ne sen tar tó sít va, fõz ve

20031030 Az Aga ri cus nem hez tar to zó ehe tõ gom ba vég le ge sen tar tó sít va vagy el ké szít ve

20032000 Szar vas gom ba ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve

20039000 Más ehe tõ gom ba, ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va (kiv. az Aga ri cus nem hez tar to zó ehe tõ
gom ba)

20041010 Bur go nya fõz ve, to vább nem el ké szít ve, fa gyaszt va

20041099 Más, pl. gom bóc, ga lus ka bur go nya liszt bõl, ecet nél kül el ké szít ve, fa gyaszt va

20049030 Sa va nyú ká posz ta, kap ri bo gyó, olaj bo gyó ecet nél kül el ké szít ve, fa gyaszt va

20049050 Bor só, ko rai bab, hü vellyel ecet nél kül el ké szít ve, fa gyaszt va

20049091 Hagy ma, fõz ve, to vább nem el ké szít ve

20049098 Más zöld ség és ke ve rék ecet nél kül el ké szít ve, fa gyaszt va (kiv. a pa ra di csom, ehe tõ gom bák, bur go nya, sa va nyú
ká posz ta, kap ri- és olaj bo gyó, bor só, ko rai bab, fõ zött hagy ma)

20051000 Ho mo ge ni zált zöld ség ecet nél kül el ké szít ve, nem fa gyaszt va

20052020 Bur go nya sze le tel ve, süt ve, sóz va, íze sít ve, lég men te sen

20052080 Bur go nya sze le tel ve vagy ha sáb ra vág va, elõ süt ve, hût ve vagy lég men te sen cso ma gol va

20054000 Bor só ecet nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20055100 Bab ki fejt ve, ecet nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20055900 Más, pl. nem fej tett bab ecet nél kül el ké szít ve, nem fa gyaszt va

20056000 Spár ga ecet nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059910 A Cap si cum nem hez tar to zó nö vé nyek gyü möl cse, az édes pap ri ka vagy a spa nyol pap ri ka ki vé te lé vel ecet vagy
ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059920 Kap ri bo gyó ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059930 Ar ti csó ka ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059940 Sár ga ré pa ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059950 Zöld ség ke ve rék ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20059960 Sa va nyú ká posz ta, nem fa gyaszt va

20059990 Zöld ség ecet vagy ecet sav nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va, nem fa gyaszt va

20060010 Gyöm bér cu kor ral tar tó sít va

20060031 Cse resz nye és meggy 13%-ot meg ha la dó cu kor tar ta lom mal

20060038 Zöld ség, zöld ség ke ve rék 13% fe let ti cu kor tar ta lom mal

20060099 Más zöld ség, gyü mölcs, dió és nö vény ré szek (kiv. a tró pu si ak), max. 13% cu kor tar ta lom mal

20071010 Ho mo ge ni zált ké szít mény, több mint 13% cu kor tar ta lom mal

20071091 Ho mo ge ni zált ké szít mény tró pu si gyü mölcs bõl, max. 13% cu kor ral

20071099 Más ho mo ge ni zált ké szít mény gyü mölcs bõl vagy di ó ból (kiv. a tró pu si gyü mölcs), max. 13% cu kor ral

20079110 Dzsem, ko cso nya, íz és püré cit rus fé lék bõl 30% fe let ti cu kor tar ta lom mal

2008/62. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3265



KN-kód Meg ne ve zés

20079130 Dzsem, ko cso nya, íz és püré cit rus fé lék bõl 13%-nál több, de 30%-nál ke ve sebb cu kor tar ta lom mal

20079190 Más, pl. dzsem, ko cso nya, íz és püré cit rus fé lék bõl 13% alat ti cu kor tar ta lom mal

20079910 Szil va pü ré, krém, 100 kg-nál na gyobb ki sze re lés ben, több mint 30% cu kor tar ta lom mal, ipa ri cél ra

20079920 Gesz te nye pü ré és -krém, több mint 30% cu kor tar ta lom mal

20079931 Dzsem, ko cso nya, íz és püré cse resz nyé bõl, meggy bõl, több mint 30% cu kor tar ta lom mal

20079933 Dzsem, ko cso nya, íz és püré eper bõl, több mint 30% cu kor tar ta lom mal

20079935 Dzsem, ko cso nya, íz és püré mál ná ból, több mint 30% cu kor tar ta lom mal

20079939 Más dzsem, ko cso nya, íz és püré gyü mölcs bõl és di ó ból (kiv. cit rus fé lék, a gesz te nye, a meggy, cse resz nye, eper, 
mál na és az ipa ri célú szil va), több mint 30% cu kor tar ta lom mal

20079950 Dzsem, ko cso nya, íz és püré gyü mölcs bõl és di ó ból, fõ zés sel ké szít ve, cu kor ral vagy más éde sí tõ anyag
hoz zá adá sá val is, 13%-nál több, de 30%-nál ke ve sebb cu kor tar ta lom mal (kiv. cit rus fé lék, ho mo ge ni zált
ké szít mé nyek)

20079993 Dzsem, ko cso nya, íz és püré tró pu si gyü mölcs bõl és di ó ból, leg fel jebb 13% cu kor tar ta lom mal

20079997 Dzsem, ko cso nya, íz és püré gyü mölcs bõl és di ó ból, fõ zés sel ké szít ve, cu kor ral vagy más éde sí tõ anyag
hoz zá adá sá val is, max. 13% cu kor tar ta lom mal (kiv. cit rus fé lék, tró pu si gyü möl csök és tró pu si dió fé lék,
ho mo ge ni zált ké szít mé nyek)

20081110 Ame ri kai mo gyo róvaj

20081191 Föl di mo gyo ró el ké szít ve vagy tar tó sít va, 1 kg fe let ti ki sze re lés ben (kiv. az ame ri kai mo gyo ró vaj)

20081196 Pör költ föl di mo gyo ró, max. 1 kg ki sze re lés ben

20081198 Más, föl di mo gyo ró cu kor szi rup ban fõz ve és tar tó sít va, max. 1 kg ki sze re lés ben

20081913 Pör költ man du la és pisz tá cia 1 kg fe let ti ki sze re lés ben

20081919 Más dió fé le és mag, 1 kg fe let ti ki sze re lés ben (kiv. tró pu si faj ták, va la mint a pör költ man du la és pisz tá cia)

20081993 Pör költ man du la és pisz tá cia max. 1 kg ki sze re lés ben

20081995 Más dió fé le és mag, max. 1 kg ki sze re lés ben (kiv. tró pu si faj ták, va la mint a pör költ man du la és pisz tá cia)

20081999 Más cu kor szi rup ban tar tó sí tott dió fé lék, max. 1 kg ki sze re lés ben (kiv. föl di mo gyo ró és a tró pu si faj ták)

20083011 Cit rus fé lék max. 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20083019 Más, cit rus fé lék több mint 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20083031 Cit rus fé lék max. 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20083039 Más, cit rus fé lék több mint 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20083051 Gra pef ru it sze le tek al ko hol nél kül cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20083055 Man da rin, cit rus fé le hib ri dek al ko hol nél kül cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20083059 Más, pl. na rancs, cit rom, lime és tan gor al ko hol nél kül cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20083071 Gra pef ru it sze le tek al ko hol nél kül cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20083075 Man da rin, cit rus fé le hib ri dek al ko hol nél kül cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20083079 Más, pl. na rancs, cit rom, lime és tan gor al ko hol nél kül cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20083090 Cit rus fé lék al ko hol és cu kor hoz zá adá sa nél kül el ké szí tett vagy tar tó sí tott

20084011 Kör te max. 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, 13% fe let ti cu kor ral

20084019 Más, kör te több mint 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, 13% fe let ti cu kor ral

20084021 Kör te max. 11,85% al ko hol lal, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20084029 Más, kör te több mint 11,85% al ko hol lal, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20084031 Kör te al ko hol lal, max. 1 kg ki sze re lés ben, 15% fe let ti cu kor ral

20084039 Más, kör te al ko hol lal, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 15% cu kor ral

20084051 Kör te al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben, 13% fe let ti cu kor ral

20084059 Más, kör te al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20084071 Kör te al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben, 15% fe let ti cu kor ral

20084079 Más, kör te al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 15% cu kor ral

20084090 Kör te al ko hol és cu kor hoz zá adá sa nél kül el ké szí tett vagy tar tó sí tott

20085011 Kaj szi ba rack max. 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, több mint 13% cu kor ral

20085019 Más, kaj szi ba rack több mint 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, több mint 13% cu kor ral

20085031 Kaj szi ba rack max. 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20085039 Más, kaj szi ba rack több mint 11,85% al ko hol lal, több mint 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20085051 Kaj szi ba rack al ko hol lal max. 1 kg ki sze re lés ben, 15% fe let ti cu kor ral
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20085059 Más, kaj szi ba rack al ko hol lal max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 15% cu kor ral

20085061 Kaj szi ba rack al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben, több mint 13% cu kor ral

20085069 Más, kaj szi ba rack al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20085071 Kaj szi ba rack al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben, több mint 15% cu kor ral

20085079 Más, kaj szi ba rack al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 15% cu kor ral

20085092 Kaj szi ba rack ste ri li zál va, al ko hol, cu kor nél kül, min. 5 kg ki sze re lés ben

20085094 Kaj szi ba rack ste ri li zál va, al ko hol, cu kor nél kül, min. 4,5, de ke ve sebb mint 5 kg ki sze re lés ben

20085099 Kaj szi ba rack ste ri li zál va, al ko hol, cu kor nél kül, 4,5 kg-nál ki sebb ki sze re lés ben

20086011 Cse resz nye, meggy, max. 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20086019 Más, cse resz nye, meggy, több mint 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20086031 Cse resz nye és meggy, max. 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20086039 Más, cse resz nye és meggy, több mint 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20086050 Cse resz nye és meggy, al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20086060 Cse resz nye és meggy, al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben

20086070 Cse resz nye és meggy, al ko hol, cu kor nél kül, min. 4,5 kg ki sze re lés ben

20086090 Cse resz nye és meggy, al ko hol, cu kor nél kül, ke ve sebb mint 4,5 kg ki sze re lés ben

20087011 Õszi ba rack max. 11,85% al ko hol lal max. 1 kg ki sze re lés ben, több mint 13% cu kor ral

20087019 Más, õszi ba rack több mint 11,85% al ko hol lal, több mint 13% cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20087031 Õszi ba rack max. 11,85% al ko hol lal, max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20087039 Más, õszi ba rack több mint 11,85% al ko hol lal max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 13% cu kor ral

20087051 Õszi ba rack al ko hol lal, több mint 15% cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20087059 Más, õszi ba rack al ko hol lal max. 1 kg ki sze re lés ben, max. 15% cu kor ral

20087061 Õszi ba rack al ko hol nél kül, több mint 1 kg ki sze re lés ben, 13% fe let ti cu kor ral

20087069 Más, õszi ba rack al ko hol nél kül, max. 13% cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20087071 Õszi ba rack al ko hol nél kül, max. 1 kg ki sze re lés ben, 15% fe let ti cu kor ral

20087079 Más, õszi ba rack al ko hol nél kül, max. 15% cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20087092 Õszi ba rack al ko hol, cu kor nél kül, min. 5 kg ki sze re lés ben

20087098 Õszi ba rack al ko hol, cu kor nél kül, ke ve sebb mint 5 kg ki sze re lés ben

20088011 Föl di eper max. 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20088019 Más, föl di eper több mint 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20088031 Föl di eper max. 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20088039 Más, föl di eper több mint 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20088050 Föl di eper al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20088070 Föl di eper al ko hol nél kül cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20088090 Föl di eper al ko hol és cu kor hoz zá adá sa nél kül el ké szít ve vagy tar tó sít va

20089292 Gyü mölcs ke ve rék, al ko hol, cu kor nél kül, tró pu si gyü mölcs bõl, min. 5 kg ki sze re lés ben

20089293 Más gyü mölcs ke ve rék (kiv. a tró pu si gyü mölcs) al ko hol, cu kor nél kül, min. 5 kg ki sze re lés ben

20089294 Gyü mölcs ke ve rék, tró pu si gyü mölcs bõl, al ko hol, cu kor nél kül, min. 4,5 kg, de 5 kg-nál ki sebb ki sze re lés ben

20089296 Más gyü mölcs ke ve rék (kiv. a tró pu si gyü mölcs) al ko hol, cu kor nél kül, min. 4,5 kg, de 5 kg-nál ki sebb
ki sze re lés ben

20089297 Gyü mölcs ke ve rék, tró pu si gyü mölcs bõl, al ko hol, cu kor nél kül, 4,5 kg-nál ki sebb ki sze re lés ben

20089298 Más gyü mölcs ke ve rék (kiv. a tró pu si), al ko hol, cu kor nél kül, 4,5 kg-nál ki sebb ki sze re lés ben

20089911 Gyöm bér max. 11,85% al ko hol lal

20089919 Más, gyöm bér több mint 11,85% al ko hol lal

20089921 Szõ lõ al ko hol lal, 13% fe let ti cu kor ral

20089923 Más, szõ lõ al ko hol lal, max. 13% cu kor ral

20089924 Más tró pu si gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész, max. 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20089928 Más gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész (kiv. tró pu si gyü mölcs), max. 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20089931 Más gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész, több mint 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20089934 Más dinnye, szil va fé lék, fa eper, ri bisz ke, áfo nya, kivi, bo dza, több mint 11,85% al ko hol lal, 9% fe let ti cu kor ral

20089936 Tró pu si gyü mölcs (kiv. ana nász), max. 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral
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20089937 Más gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész, max. 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral (kiv. a pál ma rügy, ana nász,
cit rus fé lék, kör te, ba rack fé lék, cse resz nye, meggy, föl di eper, szõ lõ és ke ve ré kek)

20089938 Tró pu si gyü mölcs (kiv. ana nász), több mint 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral

20089940 Más gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész, több mint 11,85% al ko hol lal, max. 9% cu kor ral (kiv. a pál ma rügy, ana nász,
cit rus fé lék, kör te, ba rack fé lék, cse resz nye, meggy, föl di eper, szõ lõ és ke ve ré kek)

20089941 Gyöm bér al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20089943 Szõ lõ al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20089945 Szil va, szil va fé lék al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20089948 Pas sio gyü mölcs, gu a va, ta ma rind, man gó, man gosz tán, pa pa ya, ta ma rind, ke su al ma, li csi, sza po til szil va,
ka ram bo la, pi ta ha ya, al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20089949 Más dinnye, fa eper, ri bisz ke, áfo nya, kivi, bo dza, al ko hol nél kül, cu kor ral, több mint 1 kg ki sze re lés ben

20089951 Gyöm bér al ko hol nél kül, cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20089963 Pas sio gyü mölcs, gu a va, ta ma rind, man gó, man gosz tán, pa pa ya, ta ma rind, ke su al ma, li csi, sza po til szil va,
ka ram bo la, pi ta ha ya, al ko hol nél kül, cu kor ral, max. 1 kg ki sze re lés ben

20089967 Más el ké szí tett vagy tar tó sí tott gyü mölcs és ehe tõ nö vény rész, al ko hol nél kül, cu kor ral, ke ve sebb,  mint 1 kg
ki sze re lés ben

20089972 Szil va, szil va fé le, al ko hol és cu kor nél kül, min. 5 kg ki sze re lés ben

20089978 Szil va, szil va fé le, al ko hol és cu kor nél kül, ke ve sebb mint 5 kg ki sze re lés ben

20089999 Más dinnye, fa eper, ri bisz ke, áfo nya, kivi, bo dza, al ko hol és cu kor nél kül, ste ri li zál va

20091111 Na rancs lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, fa gyaszt va, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg

20091119 Más na rancs lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, fa gyaszt va, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték (kiv.
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg)

20091191 Na rancs lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, fa gyaszt va, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20091199 Más na rancs lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, fa gyaszt va, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték (kiv.
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot)

20091200 Na rancs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, nem fa gyaszt va, leg fel jebb 20 Brix ér ték kel

20091911 Na rancs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg (kiv. fa gyaszt va)

20091919 Más na rancs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték (kiv. ér té ke leg fel jebb 
30 EUR/100 kg és fa gyaszt va)

20091991 Na rancs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg alább 20 Brix, leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot (kiv. fa gyaszt va)

20091998 Más na rancs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg alább 20 Brix, leg fel jebb 67 Brix ér ték
(kiv. ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot és
fa gyaszt va)

20092100 Gra pef ru it lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték kel

20092911 Gra pef ru it lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg

20092919 Más, gra pef ru it lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
30 EUR/100 kg

20092991 Gra pef ru it lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20092999 Más gra pef ru it lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix, leg fel jebb 67 Brix ér ték
(kiv. ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot)

20093111 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val (kiv. ke ve rék, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093119 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül (kiv. ke ve rék, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093151 Cit rom lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20093159 Cit rom lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül
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20093191 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val (kiv. ke ve rék, cit rom lé, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093199 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül (kiv. ke ve rék, cit rom lé, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093911 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg (kiv. ke ve rék, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093919 Más egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. ke ve rék, na rancs lé, gra pef ru it lé)

20093931 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték,
leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val (kiv. ke ve rék, na rancs lé,
gra pef ru it lé)

20093939 Egy ne mû cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték,
leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül (kiv. ke ve rék, na rancs lé,
gra pef ru it lé)

20093951 Cit rom lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20093955 Cit rom lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20093959 Cit rom lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20093991 Más cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is,  sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 
67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg,  hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20093995 Más cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is,  sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 
67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg,  hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20093999 Más cit rus gyü mölcs leve, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb
67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül (kiv. ke ve rék, cit rom lé, na rancs lé
és gra pef ru it lé)

20094110 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, ér té ke több mint
30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20094191 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20094199 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20094911 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
30 EUR/100 kg

20094919 Más, ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
30 EUR/100 kg

20094930 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20094991 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20094993 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20094999 Ana nász lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix ér ték,
cu kor hoz zá adá sa nél kül

20095010 Pa ra di csom lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, cu kor ral

20095090 Más, pa ra di csom lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, cu kor nél kül

20096110 Szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 30 Brix ér ték, ér té ke több mint
18 EUR/100 kg

20096190 Szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 30 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
18 EUR/100 kg

20096911 Szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
22 EUR/100 kg

20096919 Más, szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
22 EUR/100 kg

20096951 Szõ lõ lé kon cent rá tum, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 30 Brix ér ték, leg fel jebb
67 Brix ér ték, ér té ke több mint 18 EUR/100 kg
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20096959 Más szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 30 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix
ér ték, ér té ke több mint 18 EUR/100 kg (kiv. kon cent rá tum)

20096971 Szõ lõ lé kon cent rá tum, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 30 Brix ér ték, leg fel jebb
67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20096979 Más szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 30 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix
ér ték, ér té ke leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot (kiv.
kon cent rá tum)

20096990 Más, szõ lõ lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 30 Brix ér ték, leg fel jebb 67 Brix
ér ték, ér té ke leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20097120 Al ma lé max. 20 Brix-ér ték kel, cu kor hoz zá adá sá val, nem er jeszt ve

20097199 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 20 Brix ér ték, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20097911 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
22 EUR/100 kg

20097919 Más, al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
22 EUR/100 kg

20097930 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
18 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20097991 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20, leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20097993 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20, leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20097999 Al ma lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 20, leg fel jebb 67 Brix ér ték, cu kor
hoz zá adá sa nél kül

20098011 Kör te lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
22 EUR/100 kg

20098019 Más, kör te lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
22 EUR/100 kg

20098034 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg (kiv. a kö vet ke zõ nö vé nyek leve: cit ru sok, ana nász, pa ra di csom, szõ lõ, alma, kör te,
eg zo ti kus nö vé nyek)

20098035 Egy ne mû gyü mölcs- és zöld ség lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg (kiv. a kö vet ke zõ nö vé nyek leve: cit ru sok, ana nász, pa ra di csom, szõ lõ, alma,
kör te, eg zo ti kus nö vé nyek)

20098036 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke több
mint 30 EUR/100 kg

20098038 Egy ne mû gyü mölcs- vagy zöld ség lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, 
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. a kö vet ke zõ nö vé nyek leve: cit ru sok, ana nász, pa ra di csom, szõ lõ, alma,
tró pu si nö vé nyek)

20098050 Kör te lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke több mint
18 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20098061 Kör te lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20098063 Kör te lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20098069 Kör te lé nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke leg fel jebb
18 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20098071 Cse resz nye-, meggy lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke több
mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20098073 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke több
mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20098079 Más egy ne mû gyü mölcs-, zöld ség lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, 
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20098085 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot (kiv. a cit ru sok, ana nász,
pa ra di csom, szõ lõ, alma, kör

20098086 Egy ne mû gyü mölcs-, zöld ség lé,  nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot
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20098088 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20098089 Más egy ne mû gyü mölcs-, zöld ség lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, 
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20098095 Vac ci ni um mac ro car pon fajú gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix
ér ték, ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20098096 Cse resz nye-, meggy lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20098097 Tró pu si gyü mölcs lé, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20098099 Más egy ne mû gyü mölcs-, zöld ség lé,  nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix
ér ték, ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20099011 Al ma-, kör te lé ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 22 EUR/100 kg

20099019 Más, al ma-, kör te lé ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték, ér té ke
több mint 22 EUR/100 kg

20099021 Gyü mölcs-, zöld ség lé-ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg (kiv. az al ma-, kör te lé-ke ve rék)

20099029 Más gyü mölcs-, zöld ség lé-ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge több mint 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. az al ma-, kör te lé-ke ve rék)

20099031 Al ma-, kör te lé ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20099039 Más al ma-, kör te lé ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték (kiv.
ér té ke leg fel jebb 18 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot)

20099041 Cit rus lé és ana nász lé ke ve ré ke, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val

20099049 Más, cit rus lé és ana nász lé ke ve ré ke, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
cu kor hoz zá adá sa nél kül

20099051 Gyü mölcs-, zöld ség lé-ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sá val (kiv. al ma- és kör te lé ke ve rék vagy cit rus lé és ana nász lé
ke ve rék)

20099059 Más gyü mölcs-, zöld ség lé-ke ve rék, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke több mint 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül (kiv. al ma- és kör te lé ke ve rék vagy cit rus lé és
ana nász lé ke ve rék)

20099071 Cit rus lé és ana nász lé ke ve ré ke, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20099073 Cit rus lé és ana nász lé ke ve ré ke, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20099079 Cit rus lé és ana nász lé ke ve ré ke, nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték,
ér té ke leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20099092 Tró pu si gyü mölcs lé ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20099094 Más gyü mölcs lé-ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma meg ha lad ja a 30 tö meg szá za lé kot

20099095 Tró pu si gyü mölcs lé ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20099096 Más gyü mölcs lé-ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, hoz zá adott cu kor tar tal ma leg fel jebb 30 tö meg szá za lék

20099097 Tró pu si gyü mölcs lé ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg, cu kor hoz zá adá sa nél kül

20099098 Más gyü mölcs lé-ke ve rék nem er jeszt ve, al ko hol nél kül, éde sít ve is, sû rû sé ge leg fel jebb 67 Brix ér ték, ér té ke
leg fel jebb 30 EUR/100 kg,  cu kor hoz zá adá sa nél kül
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22. áru cso port: Ita lok, szesz és ecet

22041011 Pezs gõ (cham pag ne) min. 8,5% al ko hol tar ta lom mal

22041019 Más pezs gõ bor friss szõ lõ bõl, min. 8,5% al ko hol tar ta lom mal (kiv. a cham pag ne-t)

22041091 Pezs gõ bor, Asti spu man te ke ve sebb mint 8,5% al ko hol tar ta lom mal

22041099 Más pezs gõ bor, friss szõ lõ bõl (kiv. az Asti spu man tet, ke ve sebb mint 8,5% al ko hol tar ta lom mal)

22042110 Pa lac ko zott bor, friss szõ lõ bõl, gom ba for má jú du gó val le zár va, le köt ve, 1–3 bar túl nyo más alatt pa lac koz va,
max. 2 l-es pa lack ban (kiv. pezs gõ bor)

22042123 Fe hér bor, mi nõ sé gi, To ka ji, max. 2 l-es pa lack ban, max. 13% al ko hol tar ta lom mal (kiv. pezs gõ bor)

22042138 Meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi  fe hér bor max. 2 l-es pa lack ban, max. 13% al ko hol tar ta lom mal

22042178 Bor, mi nõ sé gi, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt,  max. 2 l-es pa lack ban, max. 13% al ko hol tar ta lom mal

22042179 Fe hér bor friss szõ lõ bõl, max. 2 l-es pa lack ban, max. 13% al ko hol tar ta lom mal (kiv. pezs gõ bor és a meg ha tá ro zott 
ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi bor)

22042180 Bor, friss szõ lõ bõl, szõ lõ must er je dé sé ben gá tol va, vagy al ko hol hoz zá adá sá val le fojt va, max. 2 l-es pa lack ban,
max. 13% al ko hol tar ta lom mal (kiv. pezs gõ bor, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi bor és az ál ta lá nos 
fe hér bor)

22042181 Bor, fe hér, mi nõ sé gi, To ka ji, több mint 13%, de max. 15% al ko hol tar ta lom mal, max. 2 l-es pa lack ban

22042182 Bor, fe hér, mi nõ sé gi, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt, max. 2 l-es pa lack ban, több mint 13%, de max. 15%
al ko hol tar ta lom mal (kiv. To ka ji és pezs gõ bor)

22042183 Más bor, mi nõ sé gi, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt, max. 2 l-es pa lack ban, több mint 13% de max. 15%
al ko hol tar ta lom mal (kiv. ál ta lá nos fe hér, pezs gõ bor)

22042184 Más fe hér bor, friss szõ lõ bõl, max. 2 l-es pa lack ban, több mint 13%, de max. 15% al ko hol tar ta lom mal (kiv.
pezs gõ bor, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi bor)

22042185 Más bor, friss szõ lõ bõl,  szõ lõ must er je dé sé ben gá tol va, vagy al ko hol hoz zá adá sá val le fojt va, max. 2 l-es
pa lack ban,  több mint 13%, de max. 15% al ko hol tar ta lom mal

22042192 Bor, Sher ry több mint 15%, de max. 18% al ko hol tar ta lom mal, max. 2 l-es pa lack ban

22042194 Más bor több mint 15%, de max. 18% al ko hol tar ta lom mal, max. 2 l-es pa lack ban (kiv. Mar sa la, Sa mos, Mus cat
de lem mos, Por tói, Ma di e ra, Se tu bal-mus ko tály, Sher ry, To ka ji)

22042198 Más bor több mint 18%, de max. 22% al ko hol tar ta lom mal (kiv. Por tói, Ma de i ra, Sher ry, Se tu bal-mus ko tály,
To ka ji), max. 2 l-es pa lack ban

22042199 Bor friss szõ lõ bõl, 22% al ko hol tar ta lom fe lett, max. 2 l-es pa lack ban

22042910 Pa lac ko zott bor, friss szõ lõ bõl, gom ba for má jú du gó val le zár va, le köt ve, 1–3 bar túl nyo más alatt pa lac koz va,
2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. pezs gõ bor)

22042911 Fe hér bor, mi nõ sé gi, To ka ji max. 13% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban

22042918 Más fe hér bor, mi nõ sé gi, max. 13% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. Bor de a ux, Bo ur gog ne,
Val de Lo i re)

22042958 Más EU-ból szár ma zó mi nõ sé gi vö rös bor, max. 13% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv.
Bor de a ux, Bo ur gog ne, Be a jo la is, Co tes du Rho ne, Lan gu e doc-Ro u sil lon, Val de Lo i re, pezs gõ bor, ál ta lá nos
fe hér bor)

22042965 Más fe hér bor, max. 13% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. pezs gõ bor és a meg ha tá ro zott
ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi bor, va la mint Si ci lia, Ve ne to)

22042975 Más bor, friss szõ lõ bõl, szõ lõ must er je dé sé ben gá tol va, vagy al ko hol hoz zá adá sá val le fojt va,  max. 13%
al ko hol tar ta lom mal,  2 l-nél na gyobb tar tály ban

22042977 Bor, fe hér, mi nõ sé gi, To ka ji, 13%-nál több, de leg fel jebb 15% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban
(kiv. pezs gõ bor és ál ta lá nos fe hér bor)

22042978 Más bor, fe hér, mi nõ sé gi, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt, 13%-nál több, de leg fel jebb 15%
al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. To ka ji, pezs gõ bor)

22042982 Más bor, mi nõ sé gi, meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt, 13%-nál több, de leg fel jebb 15% al ko hol tar ta lom mal,
2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. pezs gõ bor és ál ta lá nos fe hér bor)
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22042983 Fe hér bor friss szõ lõ bõl, 2 l-nél na gyobb tar tály ban, több mint 13% de max. 15% al ko hol tar ta lom mal (kiv.
pezs gõ bor és a meg ha tá ro zott ter me lõ he lyen ter melt mi nõ sé gi bor)

22042984 Más bor, friss szõ lõ bõl, szõ lõ must er je dé sé ben gá tol va, vagy al ko hol hoz zá adá sá val le fojt va, 2 l-nél na gyobb
tar tály ban,  több mint 13%, de max. 15% al ko hol tar ta lom mal

22042992 Bor, Sher ry 15%-nál több, de leg fel jebb 18% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban

22042994 Más bor, 15%-nál több, de leg fel jebb 18% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. Mar sa la, Sa mos,
Mus cat de lem nos, Por tói, Ma de i ra, Se tu bal-mus ko tály, Sher ry, To ka ji)

22042998 Más bor 18%-nál több, de leg fel jebb 22% al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. Por tói, Ma de i ra,
Sher ry, Se tu bal-mus ko tály, To ka ji)

22042999 Bor 22%-nál több al ko hol tar ta lom mal, 2 l-nél na gyobb tar tály ban

22043010 Szõ lõ must er je dés ben vagy le fojt va (kiv. er je dé sé ben al ko hol hoz zá adá sá val le fojt va)

22043092 Kon cent rált szõ lõ must, sû rû sé ge max. 1,33 g/cm3, max. 1% al ko hol tar ta lom mal (nem er jedt, nem le foj tott)

22043094 Más, pl. nem kon cent rált szõ lõ must, sû rû sé ge max. 1,33 g/cm3, max. 1% al ko hol tar ta lom mal (nem er jedt, nem
le foj tott)

22043096 Kon cent rált szõ lõ must, sû rû sé ge több mint 1,33 g/cm3, több mint 1% al ko hol tar ta lom mal (nem er jedt, nem
le foj tott)

22043098 Más, pl. nem kon cent rált szõ lõ must, sû rû sé ge több mint 1,33 g/cm3, több mint 1% al ko hol tar ta lom mal (nem
er jedt, nem le foj tott)

22060010 Pi qu et te er jesz tett ital

22060031 Hab zó bor al má ból, kör té bõl

22060039 Más hab zó bor (kiv. a friss szõ lõ bõl, al má ból és kör té bõl ké szül tet)

22060051 Al ma bor és kör te bor, nem hab zó, max. 2 l-es pa lack ban

22060059 Más nem hab zó bor (kiv. a friss szõ lõ bõl, al má ból és kör té bõl ké szül tet, max. 2 l-es pa lack ban)

22060081 Nem hab zó bor al ma- vagy kör te bor ból, több mint 2 l-es pa lack ban

22060089 Más nem hab zó bor (kiv. a friss szõ lõ bõl, al má ból és kör té bõl ké szül tet, több mint 2 l-es pa lack ban)

22082029 Más szõ lõ tör köly desz til lá ci ó já ból nyert szesz (szõ lõ bor ból nyert szesz nem) leg fel jebb 2 li te res pa lack ban
(tar tály ban) (kiv. ko nyak, ar mag nac, grap pa, Bran dy de Je rez)

22082029 Más szõ lõ tör köly desz til lá ci ó já ból nyert szesz (szõ lõ bor ból nyert szesz nem) 2 li ter nél na gyobb tar tály ban
(pa lack ban) (kiv. ko nyak, ar mag nac, grap pa, Bran dy de Je rez)

22089033 Szil va-, kör te-, cse resz nye- vagy meggy pá lin ka max. 2 l-es pa lack ban

22089038 Szil va-, kör te-, cse resz nye- vagy meggy pá lin ka 2 l-nél na gyobb tar tály ban

22089048 Más pá lin ka gyü mölcs desz til lá lá sá ból, max. 2 l-es pa lack ban (kiv. a cal va dost, a szil va-, kör te-, cse resz nye-
és meggy pá lin kát)

22089071 Más pá lin ka gyü mölcs desz til lá lá sá ból, 2 l-nél na gyobb tar tály ban (kiv. a cal va dost, a szil va-, kör te-, cse resz nye-
és meggy pá lin kát)

22090011 Bor ecet max. 2 l-es pa lack ban

22090019 Bor ecet 2 l-nél na gyobb tar tály ban

22090091 Ecet és ecet sav ból nyert ecet pót ló, max. 2 l-es pa lack ban (kiv. a bor ece tet)

22090099 Ecet és ecet sav ból nyert ecet pót ló, több mint 2 l-es pa lack ban (kiv. a bor ece tet)
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23. áru cso port: Az élel mi szer ipar mel lék ter mé kei és hul la dé kai, el ké szí tett ál la ti ta kar mány

23011000 Liszt, dara, lab dacs hús ból, vá gá si mel lék ter mék bõl, bel sõ ség bõl; tö pör tyû

23012000 Liszt, dara, lab dacs hal ból, rák ból, pu ha tes tû bõl vagy más ge rinc te len ví zi ál lat ból

23040000 Szó ja bab olaj ki vo ná sa kor ke let ke zõ olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék, õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is

23062000 Olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék len mag ból, õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is (kiv. a szó já ból és a
föl di mo gyo ró ból szár ma zót)

23063000 Olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék nap ra for gó mag ból, õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is (kiv. a szó já ból és
a föl di mo gyo ró ból szár ma zót)

23064100 Olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék ala csony eru ka sav tar tal mú (ke ve sebb mint 2%) olaj rep ce- vagy
rep ce mag ból, õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is (kiv. a szó já ból és a föl di mo gyo ró ból szár ma zót)

23064900 Más olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék ma gas eru ka sav tar tal mú (leg alább 2%) olaj rep ce- vagy rep ce mag ból,
õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is (kiv. a szó já ból és a föl di mo gyo ró ból szár ma zót)

23069005 Ku ko ri ca csí ra olaj ki vo ná sa kor ke let ke zõ olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék, õröl ve vagy lab dacs (pel let)
alak ban is a 2304 vagy 2305 vtsz. alá tar to zó ter mé kek ki vé te lé vel

23069090 Más nö vé nyi zsí rok vagy ola jok ból ke let ke zõ olaj po gá csa és más szi lárd ma ra dék, olaj po gá csa és más szi lárd
ma ra dék sze zám ból, ri ci nus ból, ke se rû man du lá ból, mus tár mag ból, õröl ve és lab dacs (pel let) alak ban is

23099020 Ku ko ri ca ke mé nyí tõ-gyár tás hul la dé ka, ál la tok ete té sé re max. 28% ke mé nyí tõ-, 4,5% zsír- 
és 40% fe hér je tar ta lom mal

23099031 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, max. 10% ke mé nyí tõ- és ke ve sebb mint 10% tej ter mék-tar ta lom mal

23099033 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, max. 10% ke mé nyí tõ tar ta lom mal és min. 10, de ke ve sebb mint 
50% tej ter mék-tar ta lom mal

23099035 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, max. 10% ke mé nyí tõ tar ta lom mal és min. 50, de ke ve sebb mint 
75% tej ter mék-tar ta lom mal

23099039 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, max. 10% ke mé nyí tõ tar ta lom mal és min. 75% tej ter mék-tar ta lom mal

23099041 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 10, de max. 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal és ke ve sebb mint 
10% tej ter mék-tar ta lom mal

23099043 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 10, de max. 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal, és min. 10, de ke ve sebb
mint 50% tej ter mék-tar ta lom mal

23099049 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 10, de max. 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal, és min. 
50% tej ter mék-tar ta lom mal

23099051 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal és ke ve sebb mint 
10% tej ter mék-tar ta lom mal

23099053 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal, és min. 10, de ke ve sebb mint 
50% tej ter mék-tar ta lom mal

23099059 Ál la ti ta kar mány cu kor tar ta lom mal, több mint 30% ke mé nyí tõ tar ta lom mal, és min. 50% tej ter mék-tar ta lom mal

23099070 Ál la ti ta kar mány cu kor- és ke mé nyí tõ tar ta lom nél kül, de tej ter mék-tar ta lom mal

23099091 Ki lú go zott ré pa sze let, hoz zá adott me lasszal

23099095 Ál la ti ta kar mány, ko lin klo rid-tar tal ma min. 49%

23099099 Más ál la ti ta kar mány (kiv. ku tya, macs ka ele del, hal és ten ge ri em lõs ré sze it tar tal ma zó ol dat,
ku ko ri ca ke mé nyí tõ-gyár tás hul la dé ka, ki lú go zott ré pa sze let, hoz zá adott me lasszal, va la mint amely nek
ko lin klo rid-tar tal ma min. 49%)
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
37/2008. (IV. 17.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

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

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

Az Or szág gyû lés

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

dr. Rét vá ri Ben ce he lyett

Mol nár Bé lát,

a Kör nye zet vé del mi bi zott sá gba

Mol nár Béla he lyett

dr. Rét vá ri Ben cét

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 14-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
38/2008. (IV. 17.) OGY

határozata

az Országgyûlés felhatalmazásának megadásáról
az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 22. §-a alapján 

a Kormányzati Negyed beruházás részeként létrejövõ
Kormányzati Épület(együttes) megvalósítását célzó 

közbeszerzési eljárás megkezdéséhez 
és az eredményes közbeszerzési eljárás esetén 

a szerzõdéskötéshez tárgyú 
48/2007. (V. 31.) OGY határozat 

hatályon kívül helyezésérõl*

1. Az Or szág gyû lés e ha tá ro zat köz zé té te lé vel egy ide -
jû leg ha tá lyon kí vül he lye zi az Or szág gyû lés fel ha tal ma -
zá sá nak meg adá sá ról az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 22. §-a alap ján a Kor mány za ti Ne gyed
be ru há zás ré sze ként lét re jö võ Kor mány za ti Épü let(együt -
tes) meg va ló sí tá sát cél zó köz be szer zé si el já rás meg kez dé -
sé hez és az ered mé nyes köz be szer zé si el já rás ese tén a
szer zõ dés kö tés hez tár gyú 48/2007. (V. 31.) OGY ha tá ro -
za tot.

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy
– a Kor mány za ti Ne gyed be ru há zás ré sze ként lét re jö võ 

Kor mány za ti Épü let(együt tes) meg va ló sí tá sát cél zó köz -
be szer zé si el já rás ed di gi ered mé nye i rõl,

– az ed dig el vég zett mun ká la tok ról,
– a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl

szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény ben biz to sí tott for rá sok
fel hasz ná lá sá ról,

– a be ru há zás hoz kap cso ló dó elõ ké szí tõ fel ada tok rá -
for dí tá sa i ról,

– a fenn ma ra dó kö te le zett ség vál la lá sok ról és azok fi -
nan szí ro zá si és pénz ügyi vo nat ko zá sa i ról 

2008. jú ni us 30-ig té te le sen szá mol jon be az Or szág gyû -
lés nek.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 14-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
39/2008. (IV. 17.) OGY

határozata

az atomenergia 2005. és 2006. évi 
hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 

jelentés elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés „Az atom ener gia 2005. és 2006. évi
ha zai al kal ma zá sá nak biz ton sá gá ról” szó ló je len tést el fo -
gad ja.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
40 /2008. (IV. 17.) OGY

határozata

a 2008–2020 közötti idõszakra vonatkozó
energiapolitikáról**

Az Or szág gyû lés a 2008–2020 kö zöt ti idõ szak ra vo nat -
ko zó ener gia po li ti ká ról az el lá tás biz ton ság, a ver seny ké -
pes ség és a fenn tart ha tó ság, mint hosszú táv ra  szóló el sõd -
le ges cé lok együt tes ér vé nye sü lé se, a gaz da ság és a la kos -
ság ener gia igé nye i nek biz ton sá gos, gaz da sá gos, a kör nye -
zet vé del mi szem pon tok figye lembe véte lével tör té nõ ki -
elé gí té se, az ener gia pi a ci ver seny erõ sí té se, va la mint az
Eu ró pai Unió ke re té ben meg ha tá ro zott kö zös sé gi cé lok
meg va ló su lá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben a kö vet ke zõ ha -
tá ro za tot hoz za:

1. Az ener gia po li ti ka stra té gi ai cél ja, hogy hosszú távú
szem pon to kat is mér le gel ve op ti ma li zál ja az el lá tás biz ton -
ság, a ver seny ké pes ség és a fenn tart ha tó ság, mint el sõd le -
ges cé lok együt tes ér vé nye sü lé sét.

2. Az el lá tás biz ton sá ga ér de ké ben tö re ked ni kell a ki -
egyen sú lyo zott ener gia for rás-struk tú ra el éré sé re és fenn -
tar tá sá ra. Eb bõl a cél ból elõ kell se gí te ni a ha zai for rá sok
rész ará nyá nak fenn tar tá sát, il let ve nö ve lé sét, az ener gia -
hor do zó im port szál lí tá si út vo nal és for rás sze rin ti di ver zi -
fi ká lá sát, az ener gia hor do zó-szer ke zet nek és a biz ton sá gi
kész le tek nek az el lá tás biz ton sá ga szem pont já ból op ti má -
lis ki ala kí tá sát, va la mint a re gi o ná lis ener gia pi a cok ki ala -
ku lá sát elõ se gí tõ inf ra struk tú ra fej lesz té sét.

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 14-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 14-i ülés nap ján fo gad ta el.

3. Az ener gia po li ti ká nak – az Eu ró pai Unió egy sé ges
bel sõ ener gia pi a cá ba tör té nõ in teg rá ló dá son, az ipar ág ban
be kö vet ke zõ tech no ló gi ai elõ re ha la dá son, a ku ta tás-fej -
lesz té si te vé keny sé gen, va la mint a re gi o ná lis pi a con ki ala -
ku ló ára kon ke resz tül – hoz zá kell já rul nia Ma gyar or szág
gaz da sá gi ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé sé hez.

4. Az ener gia po li ti ká nak a faj la gos ener gia fel hasz ná lás 
csök ken té sén, a meg úju ló ener gia for rá sok és a hul la dék -
ból nyert ener gia ará nyá nak – Ma gyar or szág ter mé sze ti
adott sá ga i val és a la kos ság te her bí ró ké pes sé gé vel össz -
hang ban álló – nö ve lé sén, kör nye zet- és ter mé szet ba rát
tech no ló gi ák fo ko za tos be ve ze té sén ke resz tül hoz zá kell
já rul nia a fenn tart ha tó fej lõ dés hez.

5. Biz to sí ta ni kell a ma gyar ener gia po li ti ka és klí ma po -
li ti ka kö zöt ti össz han got. Az üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá -
sok csök ken té sé re vo nat ko zó vál la lá sok so rán figye lembe
kell ven ni azok nak a ma gyar gaz da ság ra gya ko rolt ener -
gia-el lá tás biz ton sá gi, gaz da sá gi és ver seny ké pes sé gi ha tá -
sa it.

6. A ma gyar köz le ke dés po li ti ka ki ala kí tá sa és vég re -
haj tá sa so rán biz to sí ta ni kell az ener gia po li ti ká val való
össz han got, így kü lö nö sen figye lembe kell ven ni a köz le -
ke dé si célú ener gia igé nyek, üveg ház ha tá sú gáz- és ká ros -
anyag-ki bo csá tá sok nö ve ke dé si üte me vissza fo gá sá nak
szük sé ges sé gét, va la mint a meg úju ló for rá sok ból elõ ál lí -
tott üzem anya gok fel hasz ná lá si ará nyá nak nö ve ke dé si le -
he tõ sé ge it.

7. Az ener gia po li ti ka cél ja it – az Eu ró pai Unió kö zös
ener gia po li ti ká já nak ki ala kí tá sá hoz és meg va ló sí tá sá hoz
való hoz zá já ru lás, va la mint Ma gyar or szág ener ge ti kai tár -
gyú nem zet kö zi kap cso la tai ki egyen sú lyo zott sá ga fenn -
tar tá sá nak és fej lesz té sé nek ér de ké ben – a ma gyar kül po li -
ti ka és dip lo má cia pri o ri tás rend sze ré be kell il lesz te ni.

8. Az ener gia po li ti ka cél ja i nak meg va ló sí tá sát – kü lö -
nö sen az ener gia ha té kony ság ja ví tá sa, az ener gia ta ka ré -
kos ság nö ve lé se, va la mint a meg úju ló ener gia for rá sok és a 
hul la dék ból nyert ener gia fel hasz ná lá sá nak ösz tön zé se te -
rén – az ál la mi tá mo ga tá si po li ti ka esz kö ze i vel, to váb bá az 
Eu ró pai Unió ál tal Ma gyar or szág ré szé re ren del ke zés re
bo csá tott for rá sok kal is elõ kell se gí te ni. A meg úju ló ener -
gia for rá sok fel hasz ná lá sá nak ösz tön zé se so rán ki emelt fi -
gyel met kell for dí ta ni a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi,
va la mint az élel mi szer- és ta kar mány ter me lés sel kap cso la -
tos ha tá sok ra.

9. Biz to sí ta ni kell az ener gia po li ti ka cél ja i val össz -
hang ban álló – a pi a ci ver seny fel té te le it biz to sí tó, a fo -
gyasz tó vé de lem, az el lá tás biz ton ság, a mû sza ki biz ton ság, 
a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem és a mun ka egész ség
szem pont ja it figye lembe vevõ –, az Eu ró pai Unió jog sza -
bá lya i nak meg fe le lõ sza bá lyo zá si kör nye zet ki ala kí tá sát
és fej lesz té sét.
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10. Az ener gia po li ti ka cél ja i nak meg va ló su lá sa ér de -
ké ben elõ kell se gí te ni az ener gia- és kör nye zet tu da tos
szem lé let ki ala kí tá sát és fej lesz té sét.

11. Az ener gia po li ti ka cél ja i nak meg va ló su lá sa ér de -
ké ben, az Eu ró pai Unió ke re té ben meg ha tá ro zott kö zös sé -
gi cé lok kal össz hang ban – kü lö nö sen az épü le tek, a köz le -
ke dés és az ener gia át ala kí tás te rü le tén – ösz tö nöz ni kell az
ener gia ha té kony ság nö ve lé sét, va la mint az ener gia ta ka ré -
kos sá got.

12. Az Or szág gyû lés az 1–11. pon tok ban fog lal tak
meg va ló sí tá sa ér de ké ben fel ké ri a Kor mányt, hogy

a) az ener gia po li ti ka meg va ló sí tá sa so rán a hosszú távú 
szem pon to kat is mér le gel ve gon dos kod jon az el lá tás biz -
ton ság, a ver seny ké pes ség és a fenn tart ha tó ság, mint el -
sõd le ges cé lok együt tes ér vé nye sü lé sé rõl, hogy a gaz da -
ság és a la kos ság ener gia igé nyei min den kor kel lõ biz ton -
ság gal, a kör nye zet vé del mi szem pon tok figye lembe véte -
lével, gaz da sá go san ki elé gí tés re ke rül je nek;

b) a föld gáz- és vil la mos ener gia-el lá tás ban az el lá tás -
biz ton ság meg õr zé se, a pi ac nyi tás ki tel je sí té se, a fenn tart -
ha tó fej lõ dés szem pont ja i nak figye lembe véte lével arra tö -
re ked jen, hogy a jog sza bá lyi ke ret rend szer a ha té kony ság
nö ve lé sét és az eb bõl ere dõ ha szon nak a fo gyasz tók hoz
tör té nõ el jut ta tá sát ered mé nyez ze;

c) dol goz zon ki át fo gó, or szá gos ener gia ha té kony sá gi
stra té gi át és nem ze ti ener gia ha té kony sá gi cse lek vé si ter -
vet, és gon dos kod jon azok meg fe le lõ vég re haj tá sá ról;

d) a ren del ke zé sé re álló esz kö zök kel se gít se elõ a ki -
egyen sú lyo zott ener gia for rás-struk tú ra el éré sét és fenn tar -
tá sát;

e) kí sér je fi gye lem mel a nagy ha té kony sá gú kap csolt
ener gia ter me lés tá mo ga tá si sza bály rend sze rét, va la mint a
meg úju ló ener gia for rá sok és a hul la dék ból nyert ener gia
al kal ma zá sá val kap cso la tos jog sza bá lyi kör nye ze tet;

f) kezd je meg az új atom erõ mû vi ka pa ci tá sok ra vo nat -
ko zó dön tés-elõ ké szí tõ mun kát. A szak mai, kör nye zet vé -
del mi és tár sa dal mi meg ala po zást köve tõen a be ru há zás
szük sé ges sé gé re, fel té te le i re, az erõ mû tí pu sá ra és te le pí -
té sé re vo nat ko zó ja vas la ta it kel lõ idõ ben ter jessze az Or -
szág gyû lés elé;

g) gon dos kod jon a nuk le á ris hul la dé kok vég le ges el he -
lye zé sé re irá nyu ló prog ra mok meg fe le lõ vég re haj tá sá ról
és meg va ló sí tá sá ról, az eh hez szük sé ges fel té te lek biz to sí -
tá sá ról;

h) a föld gáz-im port füg gõ ség nö ve ke dé si üte mé nek
mér sék lé se, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si be vé te lek
nö ve lé se ér de ké ben sza bá lyo zá si esz kö zök kel se gít se elõ a 
ha zai inert-tar tal mú föld gáz va gyon mi nél tel je sebb fel -
hasz ná lá sát;

i) az im port di ver zi fi ká ció, a ver seny és az el lá tás biz -
ton ság ér de ké ben kez de mé nyez ze a re gi o ná lis energia -
piacok mi e lõb bi ki ala kí tá sát, kü lö nös te kin tet tel Ma gyar -
or szág re gi o ná lis el osz tó és tran zit sze re pé nek erõ sí té sé re.
Se gít se elõ a ha tá ro kon át nyú ló vil la mos ener gia- és föld -
gáz há ló za ti inf ra struk tú ra-fej lesz té sek – így kü lö nö sen a

Na buc co, a Déli Áram lat, LNG ter mi nál ról vé te le zõ föld -
gáz szál lí tó ve ze ték –, va la mint új föld gáz tá ro lók meg va ló -
sí tá sát;

j) kez de mé nyez ze a vil la mos ener gia-rend szer sza bá -
lyoz ha tó sá gá nak fe lül vizs gá la tát és a nem zet kö zi kö ve tel -
mé nyek nek meg fe le lõ sza bá lyoz ha tó ság tar tós fenn tar tá -
sá hoz szük sé ges dön té sek elõ ké szí té sét;

k) te remt se meg, és fo lya ma to san tart sa fenn azo kat a
szer ve ze ti, in téz mé nyi, szer ve zé si, pénz ügyi és jogi fel té -
te le ket, il let ve esz kö zö ket, ame lyek le he tõ vé te szik a ha zai 
ener ge ti kai ku ta tás, fej lesz tés és ok ta tás ma gas szin tû foly -
ta tá sát;

l) dol goz za ki a meg úju ló ener gia for rá sok fel hasz ná lá -
sá nak – Ma gyar or szág ter mé sze ti és gaz da sá gi adott sá ga i -
nak, a la kos ság te her bí ró ké pes sé gé nek, a leg ki sebb költ -
ség és a kör nye ze ti fenn tart ha tó ság el vé nek meg fe le lõ, va -
la mint az Eu ró pai Unió cél ki tû zé se i vel össz hang ban álló – 
nö ve lé sé re vo nat ko zó stra té gi át, amely hoz zá já rul a ha zai
üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tás-csök ken té si cé lok meg va -
ló sí tá sá hoz is;

m) vizs gál ja meg a táv hõ ter me lés sel kap cso la tos ár sza -
bá lyo zá si és jogi ren del ke zé sek vég re haj tá sá nak, va la mint 
a táv hõ szol gál ta tást igény be ve võk tá mo ga tá sá nak ta pasz -
ta la ta it, és amennyi ben in do kolt, ez alap ján dol goz za át a
sza bá lyo zást a gaz da sá gos táv hõ szol gál ta tás ver seny ké -
pes sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben;

n) gon dos kod jon a Nem ze ti Alap tan terv nek az ener gia -
tu da tos ság gal kap cso la tos is me re tek ok ta tá sá val való ki -
egé szí té sé rõl, mind az ál ta lá nos is ko lai, mind a kö zép is ko -
lai kép zés ben;

o) az ener gia tu da tos szem lé let ki ala ku lá sá nak elõ se gí -
té se ér de ké ben a ren del ke zé sé re álló esz kö zök kel se gít se
elõ az épü le tek, il let ve épü let ré szek faj la gos ener gia fel -
hasz ná lá si ada ta i nak össze ha son lít ha tó mó don tör té nõ
meg is mer he tõ sé gét;

p) kí sér je fi gye lem mel az ener gia fel hasz ná lás szo ci á lis 
tá mo ga tá si rend sze rét, és cél zott szo ci ál po li ti kai in téz ke -
dé sek kel ha té ko nyan biz to sít sa az ener gia- és szo ci ál po li -
ti ka össz hang ját;

q) gon dos kod jon a köz le ke dé si inf ra struk tú rá nak a
fenn tart ha tó fej lõ dés sel össz hang ban való fej lesz té sé re
irá nyu ló or szá gos kon cep ció ki dol go zá sá ról;

r) gon dos kod jon az ener gia po li ti ka cél ja i nak ha té kony
meg va ló su lá sát elõ se gí tõ pá lyá za tok és for rá sok meg fe le -
lõ ko or di ná ci ó já ról;

s) Ma gyar or szág nak az Eu ró pai Uni ó val, an nak tag ál -
la ma i val, va la mint más ál la mok kal és nem zet kö zi szer ve -
ze tek kel ki ala kí tott nem zet kö zi kap cso la ta i nak fenn tar tá sa 
és fej lesz té se so rán ki emelt fi gyel met for dít son azok nak az 
ener gia po li ti kai cé lok meg va ló sí tá sá ra gya ko rolt hatá -
saira;

t) leg alább két éven ként ké szít sen tá jé koz ta tót az ener -
gia po li ti ka meg va ló su lá sá ról az Or szág gyû lés fel adat kör -
rel ren del ke zõ bi zott sá ga ré szé re, és amennyi ben az ener -
gia po li ti ka fel té tel rend sze ré ben be kö vet ke zett vál to zá sok
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in do kol ják, a tá jé koz ta tó be nyúj tá sá val együtt te gyen ja -
vas la to kat az ener gia po li ti kai kon cep ció fe lül vizs gá la tá ra.

13. E ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba, ez -
zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ma gyar ener gia po li ti ká ról 
 szóló 21/1993. (IV. 9.) OGY ha tá ro zat.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
41/2008. (IV. 17.) OGY

határozata

országos népszavazás elrendelésérõl*

Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény ren del ke zé -
sei sze rint meg tár gyal ta dr. Nav ra csics Ti bor, a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség or szág gyû lé si kép vi se lõ cso -
port já nak ve ze tõ je és dr. Sem jén Zsolt, a Ke resz tény de -
mok ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port já nak ve -
ze tõ je és 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést, és ar ról a 2008. áp -
ri lis 14-i ülé sén a kö vet ke zõk sze rint dön tött:

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy tör vény 
te gye kö te le zõ vé a mi nisz ter el nök, a mi nisz te rek, az ál -
lam tit ká rok és az or szág gyû lé si kép vi se lõk va gyon gya ra -
po dá sá nak éven kén ti vizs gá la tát?” kér dés ben az or szá gos
nép sza va zást nem ren de li el.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 14-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
42/2008. (IV. 17.) OGY

határozata

országos népszavazás elrendelésérõl*

Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény ren del ke zé -
sei sze rint meg tár gyal ta Lend vai Il di kó, a Ma gyar Szo ci a -
lis ta Párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port já nak ve ze tõ je és
147 or szág gyû lé si kép vi se lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zést, és ar ról a 2008. áp ri lis 14-i ülé -
sén a kö vet ke zõk sze rint dön tött:

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a pár tok 
a köz pon ti költ ség ve té sen kí vül csak ter mé sze tes sze mé -
lyek tõl fo gad has sa nak el tá mo ga tást?” kér dés ben az or szá -
gos nép sza va zást nem ren de li el.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
43/2008. (IV. 17.) OGY

határozata

országos népszavazás elrendelésérõl**

Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény ren del ke zé -
sei sze rint meg tár gyal ta Lend vai Il di kó, a Ma gyar Szo ci a -
lis ta Párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port já nak ve ze tõ je és
147 or szág gyû lé si kép vi se lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zést, és ar ról a 2008. áp ri lis 14-i ülé -
sén a kö vet ke zõk sze rint dön tött:

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy szûn jön 
meg az or szág gyû lé si kép vi se lõk el szá mo lá si kö te le zett -
ség gel nem ter helt költ ség té rí té se?” kér dés ben az or szá gos 
nép sza va zást nem ren de li el.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 14-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 14-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
44/2008. (IV. 17.) OGY

határozata

országos népszavazás elrendelésérõl*

Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény ren del ke zé -
sei sze rint meg tár gyal ta Lend vai Il di kó, a Ma gyar Szo ci a -
lis ta Párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port já nak ve ze tõ je és
147 or szág gyû lé si kép vi se lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zést, és ar ról a 2008. áp ri lis 14-i ülé -
sén a kö vet ke zõk sze rint dön tött:

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or -
szág gyû lé si kép vi se lõi tiszt ség össze fér he tet len le gyen a
pol gár mes te ri tiszt ség gel?” kér dés ben az or szá gos nép sza -
va zást nem ren de li el.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
45/2008. (IV. 17.) OGY

határozata

országos népszavazás elrendelésérõl**

Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény ren del ke zé -
sei sze rint meg tár gyal ta Lend vai Il di kó, a Ma gyar Szo ci a -
lis ta Párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port já nak ve ze tõ je és
147 or szág gyû lé si kép vi se lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zést, és ar ról a 2008. áp ri lis 14-i ülé -
sén a kö vet ke zõk sze rint dön tött:

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 14-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 14-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ál la -
mi ve ze tõk ese té ben rend sze re sen va gyon gya ra po dá si
vizs gá la tot kell jen le foly tat ni?” kér dés ben az or szá gos
nép sza va zást nem ren de li el.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
46/2008. (IV. 17.) OGY

határozata

országos népszavazás elrendelésérõl*

Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi
kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény ren del ke zé -
sei sze rint meg tár gyal ta Lend vai Il di kó, a Ma gyar Szo ci a -
lis ta Párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port já nak ve ze tõ je és
147 or szág gyû lé si kép vi se lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zést, és ar ról a 2008. áp ri lis 14-i ülé -
sén a kö vet ke zõk sze rint dön tött:

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mun ka kört be töl tõ köz tiszt vi se lõk
ese té ben rend sze re sen va gyon gya ra po dá si vizs gá la tot
foly tas son le az ál la mi adó ha tó ság?” kér dés ben az or szá -
gos nép sza va zást nem ren de li el.

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

Po do lák György s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 14-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
41/2008. (IV. 17.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la ta iránt be nyúj tott in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a vad vé -
del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról
szó ló 1996. évi LV. tör vény 100. § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja al kot mány el le nes, ezért azt meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság az ál lat te nyész tés rõl szó ló
1993. évi CXIV. tör vény 2. § „egyéb ál la tok gaz da sá gi
célú te nyész- és ha szon ér ték-nö ve lõ köz te nyész té sé re”
szö veg ré sze, 3. § 23. pont ja, va la mint 49. § (1) be kez dés
a) pont 7. és 8. al pont ja al kot mány el le nes sé gé nek meg ál -
la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál -
ko dás ról, va la mint a va dá szat ról szó ló 1996. évi LV. tör -
vény 67. § (5) be kez dé sé nek al kot mány el le nes sé ge meg ál -
la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság az ál lat te nyész tés rõl szó ló
1993. évi CXIV. tör vény 49. § (1) be kez dés a) pont já nak,
va la mint (3) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in -
dít vány tár gyá ban az el já rást meg szün te ti.

5. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat egye bek ben
vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz két in dít vány ér ke zett az ál -
lat te nyész tés rõl szó ló 1993. évi CXIV. tör vény (a to -
vábbiakban: Átv.) 2. §-a, 3. § 23. pont ja, 49. § a) pont ja,
va la mint an nak 7–8. al pont ja, (3) be kez dé se, il let ve a vad
vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról
szó ló 1996. évi LV. tör vény (a to vábbiakban: Vadtv.) 67. § 

(5) be kez dé se és 100. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sa iránt.

1. Az egyik in dít vá nyo zó – mint a Ma gyar Eb te nyész tõk 
Or szá gos Egye sü le te (a to vábbiakban: MEOE) kép vi se lõ -
je – sze rint az Átv. 49. § a) pont ja azért al kot mány sér tõ,
mert „ge ne rál kla u zu lát ad” a mi nisz ter ren de let al ko tá si
fel ha tal ma zá sa sza bá lyo zá sá hoz. Az Átv. 49. § a) pont ja
ugyan is úgy ha tá roz za meg a mi nisz ter ren de let al ko tá si jo -
go sult sá gá nak kö rét, hogy „a tör vény vég re haj tá sá val kap -
cso la tos rész le tes sza bá lyo kat, kü lö nö sen…”. Az in dít vá -
nyo zó sze rint a „kü lö nö sen” ki té tel az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sét, va la mint 7. § (2) be kez dé sét sér ti, el len té -
tes to váb bá a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény
(a to vábbiakban: Jat.) 15. § (1) és (2) be kez dé sé vel. Emel -
lett a 49. § (1) be kez dés a) pont 7–8. al pont ja túl ál ta lá nos
(nem em lí ti pl. a ku tyát), ami nek kö vet kez té ben ezen ren -
del ke zé sek alap ján bár mely ál lat faj ta ese té ben ren de let al -
ko tá sá ra nyí lik le he tõ ség.

Ugyan ezen okok mi att al kot mány el le nes az in dít vá nyo -
zó ál lás pont ja sze rint a Vadtv. 67. § (5) be kez dé se, amely
konk rét jog al ko tá si fel ha tal ma zás nél kül ren del ke zik a mi -
nisz te ri ren de le tek tar tal má ról („4 nor ma tív kör re mi nisz -
te ri ren de le tet em lít, de nem ad fel ha tal ma zást”), s ugyan -
ezért al kot mány el le nes a 100. § is („[i]tt a 67. § igé nyé nek
100. §-ba való át ül te té sé rõl meg fe led kez tek.”), a Vadtv.
100. § (1) be kez dés a) pont ja „csak az elõb bi, »rész le tes
sza bá lyok« tech ni ká ját al kal maz za”. Vé gül a Vadtv. 67. §
(5) be kez dé se nem em lí ti a va dász ku tyák ese té ben a faj ta -
el is me rés, te nyész tõ szer ve ze ti el is me rés, el is me rés vissza -
vo ná sa le he tõ sé gét, ami ugyan csak „a kor rekt fel ha tal ma -
zás hi á nya” mi att sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét.

In dít vány ki egé szí té sé ben az in dít vá nyo zó ugyan csak az 
Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét, to váb bá 7. § (2) be kez dé -
sét sér tõ nek tart ja az Átv. 2. § b) pont ját, va la mint 49. §
(3) be kez dé sét. Ál lás pont ja sze rint az Átv. ezen ren del ke -
zé se i ben ta lál ha tó jog al ko tá si fel ha tal ma zás el len té tes az -
zal a kö ve tel ménnyel, mi sze rint a jog al ko tás ra fel ha tal ma -
zó ren del ke zés nek ke re te i ben és tár gyá ban konk ré tan
meg ha tá ro zott nak kell len nie, to váb bá a szub de le gá ció ti -
lal má val. Az in dít vá nyo zó sze rint a hi vat ko zott ren del ke -
zé sek sér tik „az Al kot mány 34. § (3) be kez dés sza bá lya it,
mi u tán »a tör vé nyek ren del ke zé se i tõl el té rõ ren de le tek és
in téz ke dé sek« fel té te lei itt vég képp nem áll nak fenn.” Az
Átv. 49. § (3) be kez dé se el len té tes to váb bá az Al kot mány
37. § (3) be kez dé sé vel is. Az Átv. 2. § b) pont ja alap ján a
hob bi ál lat te nyész té se (in dít vá nyo zó sze rint: tar tá sa) is az
Átv. ha tá lya alá tar to zik, ami „ön ké nyes, éssze rût len” az
in dít vá nyo zó sze rint. Az Átv. 49. § (3) be kez dé se pe dig
arra ad fel ha tal ma zást kü lön jog sza bály nak, hogy bár hol
el tér jen az Átv. sza bá lya i tól, ami sér ti a jo gál la mi sá got és
jog biz ton sá got. 

2. A má sik in dít vá nyo zó – ugyan csak mint a MEOE
kép vi se lõ je – az Átv. 2. §-ának „egyéb ál la tok gaz da sá gi
célú te nyész- és ha szon ér ték-nö ve lõ köz te nyész té sé re” ki -
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té te lé nek, va la mint 3. § 23. pont já nak „egye sü let”, „szö -
vet ség”, „tár sa dal mi szer ve zet” ki té te lek meg sem mi sí té sét 
kér te, mi vel azok sér tik az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt jog biz ton sá got. Az in dít vá nyo zó elõ ad ta, hogy
az Átv. 2. §-ának meg sem mi sí te ni kért szö veg ré szé ben ér -
tel mez he tet len a „ha szon ér ték” és az „egyéb ál la tok” ki té -
tel, ugyan is a tör vény nem ha tá roz za meg, mit kell ha szon -
ér ték alatt ér te ni, az „egyéb ál lat” ki té tel alap ján pe dig
„nem ha tá rol ha tó be a nor ma ál tal érin tett ala nyi kör, il let -
ve a ren dez ni kí vánt élet vi szony és ez ál tal ön ké nyes jog ér -
tel me zést tesz le he tõ vé”. Ahogy az in dít vá nyo zó fo gal -
maz: az Átv. „ha tá lya alá ugyan is nem ál ta lá ban az
»egyéb« ál lat fa jok tar toz nak, ha nem azok, mely a tör vény
sze rin ti gaz da sá gi cél (…) va la me lyi ké nek meg va ló sí tá sá -
ra al kal mas, to váb bá ezek kö zül sem min den pél dány, ha -
nem ki zá ró lag az, ame lyik a tör vény de fi ní ci ó ja sze rint te -
nyész ál lat nak (…) mi nõ sül. A tör vény ha tá lya alá ugyan is
nem ál ta lá ban az ál lat te nyész tés, ha nem az ún. »köz te -
nyész tés« tar to zik (…)”. Az Átv. – tár gyi ha tá lyát meg ha -
tá ro zó – 2. §-ában fog lalt „egyéb ál lat” ki té tel te hát azért
sér ti az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét, mi vel az in dít vá -
nyo zó sze rint a tör vény ha tá lya alá csak a gaz da sá gi cél ból
te nyész tett te nyész ál la tok tar toz nak. Az in dít vá nyo zó ki -
fej ti, hogy a faj tisz ta ku tyák és macs kák nem zet kö zi leg el -
is mert törzs köny vét egye sü le tek ve ze tik, így azok nem
„köz hi te les köz ok ira tok”. Ezen ál la tok te nyész té se nem
va ló sít ja meg a gaz da sá gi cé lok egyi két sem, il let ve az
Átv. 3. § 7. pont já ban meg ha tá ro zott gaz da sá gi cé lok kö -
zül a sport és sza bad idõs te vé keny ség fo gal mát a tör vény
el mu lasz tot ta de fi ni ál ni, azt csak a sport ról szó ló 1996. évi 
LXIV. tör vény ha tá roz za meg, ami alap ján csak a ló fe lel -
het meg az Átv. ezen ren del ke zé sé nek. Ez a sza bá lyo zá si
mód sér ti az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét.

Az in dít vá nyo zó sze rint vég re hajt ha tat lan az Átv. 3. §
23. pont ja, mi vel te nyész tõ egye sü let rõl, szö vet ség rõl,
mint olyan tár sa dal mi szer ve zet rõl ren del ke zik, ame lyik
gaz da sá gi-vál lal ko zói te vé keny sé get foly tat. Ez el len té tes
az egye sü lé si jog ról szó ló 1989. évi II. tör vény (a to -
vábbiakban: Egytv.) 2. § (3) be kez dé sé vel, ami mi att sé rül
a Jat. 12. § (2) be kez dé sé ben fog lalt vissza me nõ le ges ha tá -
lyú jog al ko tás ti lal ma, s ezért sér ti az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sét. 

Az in dít vá nyo zó ki fo gás ol ta, hogy a te nyész tõ szer ve -
ze te ket nem von ták be a jog sza bály-mó do sí tás elõ ké szí té -
sé be, amit a Jat. 19–20. §-a tesz le he tõ vé. Így a mi nisz ter
az Átv. mó do sí tá sá ról szó ló 2004. évi LXXIV. tör vény
(a to vábbiakban: Átvm.) meg al ko tá sá ra irá nyu ló el já rás
so rán meg sér tet te a Jat.-ot, ami „fel ve ti a jog al ko tó po li ti -
kai fe le lõs sé gét”. Az in dít vá nyo zó sze rint al kot mány el le -
nes az a le vél, ame lyet a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter kül -
dött a Fé dé ra ti on Cy no lo gi que In ter na ti o na le (a to -
vábbiakban: FCI) el nö ké nek. A mi nisz ter ezen in téz ke dé -
se sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét, mi vel a mi nisz -
ter nek nem volt ha tás kö re arra, hogy le ve let ír jon az FCI
el nö ké nek.

Az Al kot mány bí ró ság eze ket a be ad vá nyo kat – tár gyuk
azo nos sá gá ra te kin tet tel – az Al kot mány bí ró ság ide ig le -
nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó ló, mó do sí tott 
és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá -
ro zat (ABH 2003, 2065., a to váb bi ak ban: Ügy rend) 28. §
(1) be kez dé sé nek meg fe le lõ en egye sí tet te és egy el já rás -
ban bí rál ta el.

II.

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

kus jog ál lam.”
„7. § (2) A jog al ko tás rend jét tör vény sza bá lyoz za,

amely nek el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi -
se lõk két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

„35. § (3) Ve szély hely zet ben és meg elõ zõ vé del mi
hely zet ben a Kor mány az Or szág gyû lés fel ha tal ma zá sa
alap ján egyes tör vé nyek ren del ke zé se i tõl el té rõ ren de le te -
ket és in téz ke dé se ket hoz hat. A ve szély hely zet ben és a
meg elõ zõ vé del mi hely zet ben al kal maz ha tó sza bá lyok ról
szó ló tör vény el fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si
kép vi se lõk két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.”

A Jat. hi vat ko zott ren del ke zé se:
„15. § (1) A vég re haj tá si jog sza bály al ko tá sá ra adott fel -

ha tal ma zás ban meg kell ha tá roz ni a fel ha tal ma zás jo go -
sult ját, tár gyát és ke re te it. A fel ha tal ma zás jo go sult ja a
jogi sza bá lyo zás ra más nak to váb bi fel ha tal ma zást nem ad -
hat.

(2) A sza bá lyo zás tárgy kö ré be tar to zó alap ve tõ jo gok és 
kö te les sé gek sza bá lyo zá sá ra nem le het fel ha tal ma zást
adni.”

Az Átv. in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:
„2. § A tör vény ha tá lya ki ter jed a szar vas mar ha, bi valy,

juh, kecs ke, ló, sza már, ser tés, ba rom fi, há zi nyúl, pré mes
ál lat, méh, hal, és az egyéb ál la tok gaz da sá gi célú te nyész-
és ha szon ér ték-nö ve lõ köz te nyész té sé re, va la mint a va -
dász ha tó vad fa jok zárt té ri, élel mi szer-ter me lé si célú köz -
te nyész té sé re.”

„3. § E tör vény al kal ma zá sá ban
(…)
23. Te nyész tõ egye sü let, il let ve szö vet ség: a te nyész tõk

ál tal lét re ho zott olyan tár sa dal mi szer ve zet, ame lyet a te -
nyész té si ha tó ság te nyész tõ szer ve zet ként el is mer, és
amely a tag jai ál tal jó vá ha gyott és a te nyész té si ha tó ság ál -
tal el is mert te nyész té si prog ra mot hajt vég re.

24. Te nyész tõ szer ve zet: el is mert te nyész tõ egye sü let,
te nyész tõ szö vet ség és te nyész tõ vál lal ko zás.”

„49. § (1) Fel ha tal ma zást kap
a) a mi nisz ter, hogy a tör vény vég re haj tá sá val kap cso la -

tos rész le tes sza bá lyo kat,
(…)
7. a faj ta el is me rés rend jét,
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8. a te nyész tõ szer ve zet kén ti el is me rés nek, az el is me rés
fel füg gesz té sé nek és vissza vo ná sá nak sza bá lya it,

(…)
ren de let ben;

(…)
ha tá roz za meg.”

A Vadtv. in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:
„67. § (5) A va dá szat al kal má val – az azt al kal ma zó fe -

le lõs sé gé re – a vad ke re sé sé re, fel ku ta tá sá ra csak olyan va -
dász ku tya al kal maz ha tó, ame lyet iga zol tan va dá szat ra ké -
pez tek. A va dász ku tya faj ta cso port te nyész té sé nek, nyil -
ván tar tá sá nak, tel je sít mény vizs gá la tá nak és hasz ná la tá nak 
rész le tes sza bá lya it a mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.”

„100. § (1) Fel ha tal ma zást kap a vad gaz dál ko dá sért fe -
le lõs mi nisz ter arra, hogy

a) a tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos rész le tes sza -
bá lyo kat,

b)
c) a va dász vizs ga rész le tes tar tal mi fel té te le it és a vizs -

ga sza bály za tot
ren de let ben ál la pít sa meg.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy a va dá sza -
ti ha tó sá got vagy ha tó sá go kat ren de let ben je löl je ki.”

III.

Az in dít vá nyok az aláb bi ak sze rint rész ben meg ala po -
zot tak.

1. Az egyik in dít vá nyo zó a nor ma vi lá gos ság kö ve tel -
mé nyé vel, és így az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé vel tart ja 
el len té tes nek az Átv. tár gyi ha tá lyá ról ren del ke zõ 2. §-át,
mi vel az olyan bi zony ta lan ki té te le ket tar tal maz, mint
„egyéb ál lat”, va la mint „ha szon ér ték”. A má sik in dít vá -
nyo zó az Átv. 2. § b) pont ját tá mad ta. 

1.1. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot -
ta, hogy az Átv. 2. §-át az Átvm. 1. §-a úgy mó do sí tot ta,
hogy az az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott b) pon tot már nem
tar tal maz za. Az Átv. 2. §-ának ha tá lyos szö ve ge ugyan ak -
kor ki ter jesz ti a tör vény ha tá lyát az egyéb ál la tok ra is. Az
Átv. 2. §-a te hát je len leg is tar tal maz za az in dít vá nyo zó ál -
tal fel ve tett prob lé mát. Az Al kot mány bí ró ság az el já rá sát
erre te kin tet tel foly tat ta le.

1.2. Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la tát a kö vet -
ke zõ kép pen fog lal ta össze 66/2006. (XI. 29.) AB ha tá ro -
za tá ban:

„Az Al kot mány bí ró ság már a 9/1992. (I. 30.) AB ha tá -
ro za tá ban meg ál la pí tot ta: A jog ál lam nél kü löz he tet len
ele me a jog biz ton ság. A jog biz ton ság az ál lam – s el sõ sor -
ban a jog al ko tó – kö te les sé gé vé te szi an nak biz to sí tá sát,
hogy a jog egé sze, egyes rész te rü le tei és az egyes jog sza -
bá lyok is vi lá go sak, egy ér tel mû ek, mû kö dé sü ket te kint ve
ki szá mít ha tó ak és elõ re lát ha tó ak le gye nek a nor ma cím -

zett jei szá má ra. (ABH 1992, 59, 65.) A 26/1992. (IV. 30.)
AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság elvi él lel mu ta tott
rá arra, hogy a vi lá gos, ért he tõ és meg fe le lõ en ér tel mez he -
tõ nor ma tar ta lom a nor ma szö veg gel szem ben al kot má -
nyos kö ve tel mény. A jog biz ton ság – amely az Al kot mány
2. § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság fon tos ele -
me – meg kö ve te li, hogy a jog sza bály szö ve ge ér tel mes és
vi lá gos, a jog al kal ma zás so rán fel is mer he tõ nor ma tar tal -
mat hor doz zon (ABH 1992, 135, 142.). Az 1160/B/1992.
AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság to vább pon to sí -
tot ta a nor ma tar ta lom mal szem ben fenn ál ló al kot má nyos
kö ve tel mé nye ket: »A jog sza bá lyok rög zí tett nyel vi for má -
ban je len nek meg. A nyel vi meg fo gal ma zás fo gal mai, ki -
fe je zé sei min dig ál ta lá no sak. Így adott eset ben min dig kér -
dé ses le het, hogy a konk rét tör té ne ti tény ál lás a jogi nor -
má ban sze rep lõ fo ga lom kö ré be tar to zik-e. (...) Ha egy
jog sza bály tény ál lá sa túl rész le te zõ, túl szûk, túl sá go san
ese ti, az meg kö ti a jog al kal ma zót és meg aka dá lyoz za,
meg ne he zí ti, hogy a jog sza bály az élet vi szo nyok sza bá -
lyo zá sá ban be tölt se sze re pét. Ha pe dig egy jog sza bály tör -
vé nyi tény ál lá sa túl el vont, túl ál ta lá nos, ak kor a jog sza -
bály ren del ke zé se a jog al kal ma zó be lá tá sa sze rint ki ter -
jeszt he tõ vagy le szû kít he tõ. Az ilyen sza bály le he tõ sé get
ad a szub jek tív jo gal kal ma zói dön tés re, a kü lön bö zõ jog al -
kal ma zók el té rõ gya kor la tá ra, a jog egy ség hi á nyá ra. Ez
csor bít ja a jog biz ton sá got.« (ABH 1993, 607, 608.). Az
Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint al kot -
mány el le nes sé csak az a sza bály nyil vá nít ha tó, amely ér -
tel mez he tet len vol tá nál fog va te remt jog bi zony ta lan sá got,
mert ha tá sát te kint ve nem ki szá mít ha tó és cím zett jei szá -
má ra elõ re nem lát ha tó. Csak a jog al kal ma zás szá má ra ele -
ve ér tel mez he tet len jog sza bály sér ti a jog biz ton sá got [vö.:
36/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 222, 232.;
42/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 299, 301.].
Ön ma gá ban nem sér ti a jog biz ton sá got az, ha a jog sza bály
a jog al kal ma zás so rán ér tel me zés re szo rul és ese ten ként az 
ér tel me zés prob lé ma meg ol dó, al ko tó jel le ge ke rül elõ tér -
be. Tár sa dal mi-gaz da sá gi vi szo nyok vál to zá sa új jog sza -
bály al ko tá sát te he ti szük sé ges sé, új jog sza bály nál az ér -
tel me zé si mû ve let más ko ráb bi jog sza bály-ér tel me zé sek re 
ke vés bé tá masz kod hat, ru tin ná vá lá sá hoz meg fe le lõ idõ
kell [31/2003. (VI. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 352,
365.].” (ABH 2006, 725, 733–734.)

Ön ma gá ban te hát az, hogy egy jog sza bá lyi ren del ke zés
ér tel me zé si kér dé se ket vet fel, még nem ered mé nye zi an -
nak al kot mány el le nes sé gét, fel té ve, hogy a jog sza bály
meg fo gal ma zá sá nak eset le ges pon tat lan sá ga jo gal kal ma -
zói ér tel me zés sel or vo sol ha tó.

1.3. A jog al ko tó az Átv. 2. §-ában nem so rol ta fel té te le -
sen mind azon ál lat fa jo kat, ame lyek köz te nyész té sé re az
Átv. ha tá lya ki ter jed. Ehe lyett né hány, a köz te nyész tés sel
leg in kább érin tett ál lat faj ta meg je lö lé se mel lett bár mely
egyéb ál lat köz te nyész tés be való be vo ná sát le he tõ vé tet te.
A jog al ko tó in do ko lá sa sze rint en nek oka az, hogy „abba
bár mely ál lat be le tar toz zék, és azt ne ren de le ti szin tû sza -
bály ha tá roz za meg” (az Átvm. In do ko lá sa). Az „egyéb ál -
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lat” meg ha tá ro zás a tör vény tár gyi ha tá lyá nak sza bá lyo zá -
sá nál te hát azt a célt szol gál ja, hogy az Átv. és az an nak
fel ha tal ma zá sa alap ján az ál lat te nyész tés sel kap cso lat ban
al ko tott ren de le ti szin tû sza bá lyok bár mely ál lat köz te -
nyész té sét sza bá lyo zá si kö rük be von has sák. Az „egyéb ál -
lat” ki té tel te hát – bár jog ér tel me zé si kér dé se ket vet het
fel – a nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nyét nem sér ti. 

Ugyan csak nem ve zet a nor ma vi lá gos ság sé rel mé re az,
ha a jog al ko tó az ér tel me zõ ren del ke zé sek kö zött nem ha -
tá roz za meg va la mennyi, az adott jog sza bály ban elõ for du -
ló ki fe je zés je len tés tar tal mát. Az ér tel me zõ ren del ke zés
ugyan is az adott jogi sza bá lyo zás ban hasz nált fo ga lom ér -
tel me zé si tar to má nyát je lö li ki, va gyis az adott jogi sza bá -
lyo zá si ke re tek kö zött az adott ki fe je zés hez sa já tos jogi je -
len tés tar tal mat kap csol. Ér tel me zõ ren del ke zés hi á nyá ban
az adott ki fe je zés ál ta lá no san is mert és el fo ga dott je len tés -
tar tal má ból, vagy ha szak ki fe je zés rõl van szó, an nak el fo -
ga dott je len tés tar tal má ból ki in dul va a jog al kal ma zó ál la -
pít ja meg, hogy a jog sza bály ban hasz nált egyes ki fe je zé -
sek mi lyen tar tal mat ölel nek fel az adott jog sza bá lyi össze -
füg gés ben. Erre te kin tet tel a „ha szon ér ték” ki fe je zés hasz -
ná la ta az Átv. 2. §-ában nem veti fel a nor ma vi lá gos ság sé -
rel me alap ján az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé nek sé rel -
mét.

Így az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat eb ben a ré -
szük ben el uta sí tot ta.

2. Az egyik in dít vá nyo zó azt is ki fo gás ol ta, hogy ez a
ren del ke zés az Al kot mány 7. § (2) be kez dé sét sér ti. Te kin -
tet tel arra, hogy az Al kot mány 7. § (2) be kez dé se arra vo -
nat ko zó an tar tal maz ren del ke zést, hogy a jog al ko tás ról
szó ló tör vényt mi nõ sí tett több ség gel kell meg sza vaz ni, az
Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az in dít vá nyo zó ál -
tal tá ma dott ren del ke zés és az Al kot mány 7. § (2) be kez dé -
se kö zött nincs ér té kel he tõ al kot má nyos sá gi össze füg gés.
Így az in dít ványt eb ben a te kin tet ben is el uta sí tot ta.

Az egyik in dít vá nyo zó sze rint az Átv. ezen ren del ke zé -
se az Al kot mány 34. § (3) be kez dé sé vel el len té tes. Az Al -
kot mány nem tar tal maz ilyen ren del ke zést, az in dít vá nyo -
zó ál tal idé zett szö veg rész alap ján azon ban meg ál la pít ha -
tó, hogy az in dít vá nyo zó az Al kot mány 35. § (3) be kez dé -
sé re utal. Az Al kot mány 35. § (3) be kez dé se a ve szély -
hely zet ben és meg elõ zõ vé del mi hely zet ben a Kor mány
szá má ra biz to sí tott ren de let al ko tá si és in téz ke dé si jog ról
ren del ke zik. Erre te kin tet tel az Átv. 2. §-a és az Al kot -
mány 35. § (3) be kez dé se kö zött ér de mi al kot má nyos sá gi
össze füg gés nem ál la pít ha tó meg. Így az Al kot mány bí ró -
ság az in dít ványt eb ben az össze füg gés ben is el uta sí tot ta.

3. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint az Átv. 3. § 23. pont já -
ban ta lál ha tó ér tel me zõ ren del ke zés fel jo go sít ja a te nyész -
tõ egye sü le te ket, il let ve szö vet sé get vál lal ko zói te vé keny -
ség foly ta tá sá ra. Az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott ér tel me zõ
ren del ke zés bõl azon ban nem ve zet he tõ le, hogy a te nyész -
tõ egye sü le tek, il let ve a te nyész tõ szer ve zet gaz da sá -
gi-vál lal ko zá si te vé keny sé get foly tat hat nak. A ren del ke -

zés azt ha tá roz za meg, hogy me lyek azok az egye sü le tek,
il let ve szö vet ség(ek), ame lyek az Átv. ér tel mé ben te nyész -
tõ egye sü let nek, il let ve te nyész tõ szö vet ség nek te kin ten -
dõk. Az ér tel me zõ ren del ke zés ön ma gá ban ugyan is nem
jo go sít ja, il let ve kö te le zi az érin tett egye sü le te ket, szer ve -
ze te ket, csu pán meg ha tá roz za, hogy az Átv. fo ga lom rend -
sze ré ben mit kell te nyész tõ egye sü let, il let ve te nyész tõ
szö vet ség alatt ér te ni. Az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott ren -
del ke zés bõl ezen kí vül nem ve zet he tõ le az, hogy az érin -
tett egye sü le tek, szö vet ség(ek) gaz da sá gi-vál lal ko zói te -
vé keny sé get foly tat ná nak.

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb -
ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

4. A má sik in dít vá nyo zó ki fo gás ol ta, hogy a Vadtv.
67. § (5) be kez dé se nem ad konk rét fel ha tal ma zást mi nisz -
te ri ren de let ki bo csá tá sá ra, csu pán „mi nisz te ri ren de le tet
em lít”.

A Vadtv. 100. § (1) be kez dés a) pont ja pe dig „rész le tes
sza bá lyok” meg ál la pí tá sá ról ren del ke zik, de nem ha tá roz -
za meg konk ré tan, hogy mire vo nat ko zó an kell ren de le tet
al kot ni. Így a fel ha tal ma zó ren del ke zés mind két eset ben
sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét.

4.1. Te kin tet tel arra, hogy a Vadtv. 67. § (5) be kez dé se
úgy fo gal maz, hogy „[a] va dász ku tya faj ta cso port te nyész -
té sé nek, nyil ván tar tá sá nak, tel je sít mény vizs gá la tá nak és
hasz ná la tá nak rész le tes sza bá lya it a mi nisz ter ren de let ben
ál la pít ja meg”, a ren del ke zés bõl egy ér tel mû en meg ál la pít -
ha tó, hogy a vad gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter ren de let
ki bo csá tá sá ra ka pott fel ha tal ma zást a meg je lölt tárgy kö -
rök ben. Így az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a te -
kin tet ben el uta sí tot ta.

4.2. A Vadtv. 100. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja „a tör -
vény vég re haj tá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyok”
meg al ko tá sá ra ad fel ha tal ma zást a mi nisz ter nek. Emel lett
a Vadtv. szá mos más ren del ke zé sé ben ta lá lunk konk rét
jog al ko tá si fel ha tal ma zást a tör vény vég re haj tá sá ra vo nat -
ko zó an. 

Az Al kot mány bí ró ság már ko ráb ban is vizs gál ta a
Vadtv. mi nisz te ri jog al ko tás ra vo nat ko zó egyes fel ha tal -
ma zó ren del ke zé se it, il let ve a Vadtv. vég re haj tá sá ról szó ló 
79/2004. (V. 4.) FVM ren de let (a to vábbiakban: Vhr.)
egyes ren del ke zé se it, így töb bek kö zött a 34/2003.
(VI. 19.) AB ha tá ro za tá ban. Eb ben a ha tá ro zat ban az Al -
kot mány bí ró ság utalt arra, hogy a Vadtv. „100. § (1) be -
kez dés a) pont ja csak arra ha tal maz ta fel a föld mû ve lés -
ügyi mi nisz tert, hogy »a tör vény vég re haj tá sá val kap cso -
la tos rész le tes sza bá lyo kat« ren de let ben ál la pít sa meg.”
(ABH 2003, 401.) Az Al kot mány bí ró ság azon ban – in dít -
vány hi á nyá ban – nem fog lal ko zott e ren del ke zés al kot má -
nyos sá gá val.

A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság min de nek elõtt
arra mu tat rá, hogy a jog al ko tá si ha tás kör jo go sult ja a fel -
ha tal ma zás alap ján a mi nisz ter. A mi nisz ter jog al ko tá si ha -
tás kö ré rõl az Al kot mány 37. § (3) be kez dé se ren del ke zik,
mi sze rint a Kor mány tag jai ki zá ró lag fel ha tal ma zás alap -
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ján ad hat nak ki ren de le tet. A jog al ko tá si fel ha tal ma zás és
a de le gált jog al ko tá si ha tás kör alap ján ki adott jog sza bá -
lyok al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán az Al kot mány bí ró -
ság szá mos ha tá ro za tá ban rög zí tet te, hogy az Al kot mány -
bí ró ság gya kor la ta a jog ál lam al kot má nyi elve alap ján ér -
tel me zi az Or szág gyû lés és a Kor mány te vé keny sé gé nek, a 
köz ha ta lom gya kor lá sá nak kor lá ta it és ke re te it, a ha ta lom -
meg osz tást. A köz ha ta lom gya kor lá sá ba tar to zik a jog al -
ko tás is. [30/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1998,
220, 233.; 66/1997. (XII. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
397, 403.] 

A 6/1999. (IV. 21.) AB ha tá ro zat sze rint: „[a] jog ál la mi -
ság el vé bõl fo lyó egyik alap ve tõ kö ve tel mény, a köz igaz -
ga tás tör vény alá ren delt sé gé nek kö ve tel mé nye, hogy
»a köz ha ta lom mal ren del ke zõ szer vek a jog ál tal meg ha tá -
ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, a jog ál tal meg ál la pí tott
mû kö dé si rend ben, a jog ál tal a pol gá rok szá má ra meg is -
mer he tõ és ki szá mít ha tó mó don sza bá lyo zott kor lá tok kö -
zött fej tik ki te vé keny sé gü ket« [56/1991. (XI. 8.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1991, 454, 456.]. Ez a kö ve tel mény ma gá ban
fog lal ja azt is, ha tör vény va la mely al kot má nyos, il le tõ leg
tör vény ben sza bá lyo zott, jog kor lá to zá sá ra ad jog al ko tá si
fel ha tal ma zást va la mely köz igaz ga tá si szerv nek, a tör -
vény nek meg kell ha tá roz nia a jog al ko tá si ha tás kör ter je -
del mét, an nak kor lá ta it is.” [ABH 1999, 90, 94.; hi vat ko -
zik még rá: 19/2004. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 2004,
321, 353–354.; 21/2006. (V. 31.) AB ha tá ro zat, ABH
2006, 333, 337., 15/2008. (II. 28.) AB ha tá ro zat, MK
2008/32. szám 1368, 1372.] 

A 15/2008. (II. 28.) AB ha tá ro zat – össze fog lal va és to -
vább fej leszt ve az Al kot mány bí ró ság jog al ko tá si fel ha tal -
ma zás sal kap cso la tos gya kor la tát – meg ál la pí tot ta: „[e]
kö ve tel mé nyek nek a jog sza bály-al ko tás ban való ér vé nye -
sü lé sét konk re ti zál ja a Jat. an nak az al kot má nyos je len tõ -
sé gû el vá rás nak a meg fo gal ma zá sá val, amely sze rint a ma -
ga sabb szin tû jog sza bály ál tal más jog al ko tó szá má ra adott 
fel ha tal ma zás nak, azaz vég re haj tá si sza bály meg al ko tá sá -
ra adott fel ha tal ma zás nak tar tal maz nia kell a fel ha tal ma -
zás jo go sult ját, tár gyát és ke re te it [Jat 15. § (1) be kez dés].” 
(MK 2008/32. szám 1368, 1372.) A 15/2008. (II. 28.) AB
ha tá ro zat sze rint az ál tal, hogy a tör vény ho zó „ál ta lá nos
jel le gû fel ha tal ma zást adott”, „be azo no sít ha tat lan mind a
fel ha tal ma zás jo go sult ja, de a sza bá lyo zá si tárgy kö rök is”. 
Ez az adott ügy ben arra ve ze tett, hogy az Al kot mány bí ró -
ság a vég re haj tá si ren de le tet az Al kot mány 2. § (1) be kez -
dé se alap ján meg sem mi sí tet te.

5. Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta,
hogy a Vadtv. 100. § (1) be kez dés a) pont já ban a mi nisz -
ter nek adott jog al ko tá si fel ha tal ma zás meg fe lel-e az itt ki -
fej tet tek nek. A Vadtv. 100. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja
„a tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá -
lyok” meg al ko tá sá ra ad fel ha tal ma zást a mi nisz ter nek. 

Emel lett a Vadtv. szá mos más tárgy kör ben ad jog al ko -
tá si fel ha tal ma zást a mi nisz ter nek a tör vény vég re haj tá sá -
ra. Így a va dász ha tó ál lat fa jok meg ha tá ro zá sá ra, a va dá -

sza ti és vad gaz dál ko dá si ren del te té sû épít mé nyek ki je lö lé -
sé re, a va dá sza ti idény meg ha tá ro zá sá ra, a vad gaz dál ko dá -
si üzem terv, il let ve éves vad gaz dál ko dá si terv rész le tes
sza bá lya i nak ki dol go zá sá ra, a va dá sza ti eskü szö ve gé nek
meg ha tá ro zá sá ra, a vad je lö lé si sza bá lyok ki dol go zá sá ra, a
va dá sza ti nap ló és te rí ték-nyil ván tar tás ve ze té se rész le tes
sza bá lya i nak ki dol go zá sá ra, a va dász jegy re vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ki dol go zá sá ra, a va dá sza ti en ge dély
ki ál lí tá sá nak rész le tes sza bá lya i nak ki dol go zá sá ra, a va dá -
sza ti ha tó ság el já rá sa rész le tes fel té te le i nek ki dol go zá sá ra, 
a va dász vizs ga tar tal mi fel té te le i nek, va la mint a vizs ga -
sza bály zat ki dol go zá sá ra, az egyes vad fa jok va dá sza ti for -
má já nak meg ha tá ro zá sá ra, a va dá szat rend je rész le tes sza -
bá lya i nak ki dol go zá sá ra, a tró fea bí rá lat rész le tes sza bá -
lya i nak ki dol go zá sá ra, a vad vé del mi hoz zá já ru lás rész le -
tes sza bá lya i nak ki dol go zá sá ra, il let ve a tör vény ben meg -
ha tá ro zott kü lön bö zõ el já rá si és igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jak sza bá lyo zá sá ra stb.

A fen ti ek ben a konk ré tan meg je lölt sza bá lyo zá si tár -
gya kon kí vül a Vadtv. 100. § (1) be kez dés a) pont ja to váb -
bi, a vad gaz dál ko dás sal és va dá szat tal kap cso la tos, azon -
ban a tör vény ho zó ál tal konk ré tan nem meg je lölt tárgy kö -
rök te kin te té ben de le gált jog al ko tá si jo got a mi nisz ter re.
De a Vhr. alap ján is meg ál la pít ha tó, hogy a mi nisz ter nem
ki zá ró lag a Vadtv. konk rét tárgy kör sze rin ti fel ha tal ma zá si 
ren del ke zé sei alap ján al ko tott jo got, ha nem azo kon kí vül,
szá mos to váb bi kér dés ben is sza bá lyo zott. (Így a
Vadtv.-ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül vad el ej té sé nek mi -
nõ sü lõ cse lek mé nyek rõl és ez zel a vad ál la ton sze rez he tõ
to váb bi tu laj don szer zé si mó dok ról, a va dá sza ti te rü let ha -
tá rá nak meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás ról, a va dász te rü -
let meg ál la pí tás nál a Vadtv.-ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül
fi gye lem be nem ve he tõ te rü le tek rõl. A Vhr. ren del ke zik
még a tár sult va dá sza ti jog gya kor lá sá nak sza bá lya i ról, a
bér va dá szat ról, a va das park lé te sí té sé nek sza bá lya i ról, a
va dász te rü le tek nyil ván tar tá sá nak sza bá lya i ról, a ha tó sá gi
va dá szat sza bá lya i ról, a Vadtv.-ben meg ha tá ro zot ta kon
kí vü li til tott va dá sza ti mó dok ról, a vad vé del mi és va dá sza -
ti célú ke rí tés lé te sí té sé nek sza bá lya i ról, a mes ter sé ges
vad te nyész tés sza bá lya i ról, a va dá sza ti idény tõl füg get le -
nül el ejt he tõ va dak kö ré rõl, a hi va tá sos va dá sza ti te vé -
keny ség sza bá lya i ról, a til tott va dá sza ti esz kö zök aló li ki -
vé te lek rõl stb.)

Mind ezek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a Vadtv. 100. §
(1) be kez dés a) pont já ban ta lál ha tó fel ha tal ma zás ál ta lá -
nos jel le gû, pon to san nem je lö li ki a mi nisz ter jog al ko tá si
jo gá nak ter je del mét. E fel ha tal ma zás alap ján ugyan is nem
ál la pít ha tó meg, hogy a mi nisz ter – aki nek jog al ko tá si ha -
tás kö re az Al kot mány 37. § (3) be kez dé se alap ján fel ha tal -
ma zás hoz kö tött – a Vadtv. mely konk rét ren del ke zé se i -
nek, sza bá lyo zá si tár gya i nak vég re haj tá sá ra al kot hat jo -
got. E fel ha tal ma zás alap ján es he tõ le ges és ki zá ró lag a mi -
nisz ter mér le ge lé sén mú lik, hogy mely – a Vadtv. konk ré -
tan meg je lölt fel ha tal ma zá si ren del ke zé se in kí vü li – tárgy -
kö rök te kin te té ben sza bá lyoz. Ez a fel ha tal ma zá si ren del -
ke zés jog bi zony ta lan sá got ered mé nyez egy köz ha tal mi jo -
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go sít vány, va gyis a (de le gá ci ón ala pu ló) jog al ko tá si ha tás -
kör ke re te it il le tõ en, ugyan is nem ér vé nye sül az Al kot -
mány 2. § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó azon kö ve tel mény,
hogy a köz ha ta lom mal ren del ke zõ szer vek te vé keny sé gü -
ket a jog ál tal meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, a
jog ál tal meg ál la pí tott mû kö dé si rend ben, a jog ál tal a pol -
gá rok szá má ra meg is mer he tõ és ki szá mít ha tó mó don sza -
bá lyo zott kor lá tok kö zött fejt sék ki. A jog al ko tá si fel ha tal -
ma zás nak ez a min den faj ta kor lá to zást nél kü lö zõ sza bá -
lyo zá si mód ja – az Al kot mány bí ró ság is mer te tett gya kor -
la tá nak meg fe le lõ en – el len té tes az Al kot mány 2. § (1) be -
kez dé sé vel. Ezért az Al kot mány bí ró ság meg sem mi sí tet te
a Vadtv. 100. § (1) be kez dés a) pont ját. 

A 100. § (1) be kez dés a) pont já ban adott fel ha tal ma zás
meg sem mi sí té se nem érin ti a Vhr. ér vé nyes sé gét.

6. Az Átv. 49. § (1) be kez dés a) pont já nak ha tá lyos szö -
ve gét az Átvm. 15. §-a ál la pí tot ta meg. 

6.1. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot -
ta, hogy az egyik in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt „így kü lö -
nö sen” ki té telt az Átv. 49. § (1) be kez dés a) pont já nak ha -
tá lyos szö ve ge nem tar tal maz za. Erre te kin tet tel az Al kot -
mány bí ró ság az el já rást ezen in dít vá nyi ké re lem te kin te té -
ben az Ügy rend 31. § a) pont ja alap ján meg szün tet te.

6.2. Az Átv. 49. § (1) be kez dés a) pont já nak 7–8. al -
pont ja az Átv. tár gyi ha tá lya alá tar to zó – 2. §-ban meg ha -
tá ro zott – ál la tok te kin te té ben ad jog al ko tá si fel ha tal ma -
zást a mi nisz ter nek. En nek kö vet kez té ben nem ál la pít ha tó
meg e ren del ke zé sek al kot mány el le nes sé ge azon az ala -
pon, hogy nem so rol ják fel, hogy mely konk rét ál lat faj ták
te kin te té ben van jog al ko tá si fel ha tal ma zá sa a mi nisz ter -
nek. Így az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé -
ben el uta sí tot ta.

6.3. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot -
ta, hogy az Átv. egyik in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott 49. §
(3) be kez dé sét az Átvm. 16. §-a ha tá lyon kí vül he lyez te.
Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az el já rást ezen in dít -
vá nyi ké re lem te kin te té ben az Ügy rend 31. § a) pont ja
alap ján meg szün tet te.

7. Az egyik in dít vá nyo zó azon in dít vá nyi ké rel mét, mi -
sze rint az Al kot mány bí ró ság ál la pít sa meg, hogy a mi nisz -
ter az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét sér tõ mó don írt le ve -
let az FCI el nö ké nek, az Al kot mány bí ró ság – ha tás kö re
 hiányában – az Ügy rend 29. § b) pont ja alap ján vissza uta -
sí tot ta. Ugyan csak vissza uta sí tot ta az Al kot mány bí ró ság
az in dít vá nyo zó nak a „jog al ko tó po li ti kai fe le lõs sé ge” te -
kin te té ben elõ ter jesz tett in dít vá nyi ké rel mét. Az Al kot -
mány bí ró ság ha tás kö ré be ugyan is csak jog sza bály, il let ve
ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze al kot má nyos sá gá nak
vizs gá la ta tar to zik. A mi nisz ter egye di in téz ke dé se, il let ve
a „jog al ko tó po li ti kai fe le lõs sé gé nek” meg ál la pí tá sa nem
tar to zik ebbe a kör be.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá nak köz zé té te le
az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény
41. §-án ala pul.

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 elõ adó 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: 277/B/2002.

Az Alkotmánybíróság
42/2008. (IV. 17.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok, va la -
mint al kot mány jo gi pa na szok ügyé ben – dr. Bi ha ri Mi -
hály, dr. Bra gyo va And rás és dr. Lé vay Mik lós al kot mány -
bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar -
tás há rom éves ke re te i rõl szó ló tör vény vég re haj tá sá ról
szó ló 2005. évi CXVIII. tör vény 7. § (7) be kez dé sé nek a
„vissza fi ze té se ter he li, ame lyek ön kor mány za tok sze rin ti
rész le te zé sét a PM–BM R. tar tal maz za” szö veg ré sze a 7. §
(7) be kez dés b) pont já ra te kin tet tel al kot mány el le nes,
ezért azt 2008. jú ni us 30. nap já val meg sem mi sí ti; meg ál la -
pít ja to váb bá, hogy ugyan ezen tör vény 7. § (20) be kez dé -
se, va la mint (21) be kez dé se al kot mány el le nes, ezért azo -
kat e ha tá ro zat köz zé té te le nap já val meg sem mi sí ti.
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2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a he lyi ön -
kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta la nul igény be vett
köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé -
rõl szó ló 50/2006. (III. 14.) Korm. ren de let egé sze, to váb -
bá a he lyi ön kor mány za to kat 2004. év ben meg il le tõ nor -
ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok ról, nor ma tív, kö tött fel hasz -
ná lá sú tá mo ga tá sok ról, sze mé lyi jö ve de lem adó ról, va la -
mint a he lyi ön kor mány za tok be vé te le i nek arány ta lan sá -
gát mér sék lõ ki egé szí tés rõl, il let ve be szá mí tás ról szó ló
3/2004. (I. 31.) PM–BM együt tes ren de let vég re haj tá sá ról
szó ló 41/2005. (XII. 16.) PM–BM együt tes ren de let 4. §-a
és az 5. sz. mel lék le té nek Al só dob sza, Ber ke nye, Csong -
rád, Di ós je nõ, Fel gyõ, Gyú ró, Kis do rog, Kis kun maj sa,
Ma gya reg regy, Mar ton vá sár, Me gya szó, Mu csony, Nóg -
rád, Nosz vaj, Po rosz ló, Rác ke reszt úr, Sa rud, Sós tó fal va,
Szo mo lya, Te vel, Ti sza ná na, Tor das, Új csa ná los, Zá vod,
va la mint Új lõ rinc fal va és Me zõ zom bor ön kor mány za tá ra
vo nat ko zó so rai al kot mány el le ne sek, ezért azo kat e ha tá -
ro zat köz zé té te le nap já val meg sem mi sí ti.

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról
szó ló 2006. évi XCIX. tör vény 7. § (18) be kez dé sé bõl a
„mi att az ön kor mány za to kat” és a „vissza fi ze té si kö te le -
zett ség ter he li” szö veg ré szek al kot mány el le ne sek, ezért
azo kat e ha tá ro zat köz zé té te le nap já val meg sem mi sí ti. A
meg sem mi sí tés foly tán a 7. § (18) be kez dé se a kö vet ke zõ
szö veg gel ma rad ha tály ban: 

„Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy az ön kor mány za ti 
út- és szenny víz csa tor na be ru há zá sok hoz 2002–2005.
évek ben az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la ta alap ján jog -
ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás 3112,0
mil lió fo rint.”

4. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról
szó ló 2006. évi XCIX. tör vény 7. § (20), (21) és (22) be -
kez dé sei al kot mány el le ne sek, ezért azo kat e ha tá ro zat
köz zé té te le nap já val meg sem mi sí ti.

5. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a he lyi ön -
kor mány za tok ál tal 2002–2005. évek ben jog ta la nul igény -
be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte -
me zé sé rõl szó ló 34/2007. (III. 7.) Korm. ren de let, az e ren -
de let mó do sí tá sá ról szó ló 193/2007. (VII. 25.) Korm. ren -
de let egé sze, to váb bá a he lyi ön kor mány za to kat 2005. év -
ben meg il le tõ nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok ról, nor ma -
tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok ról, sze mé lyi jö ve de -
lem adó ról, a bér ki adá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ról, a te le -
pü lé si ön kor mány za tok jö ve de lem dif fe ren ci á ló dá sát mér -
sé ke lõ ki egé szí tés rõl, il let ve be szá mí tás ról, va la mint az ál -
lam ház tar tá si tar ta lék ról szó ló 4/2005. (I. 28.) PM–BM
együt tes ren de let vég re haj tá sá ról szó ló 31/2006. (XII. 13.) 
PM–ÖTM együt tes ren de let 14. §-a és 21. mel lék le te al -
kot mány el le nes, ezért azo kat e ha tá ro zat köz zé té te le nap -
já val meg sem mi sí ti.

6. Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság 2004.
évi költ ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re -
te i rõl szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 2005. évi
CXVIII. tör vény 7. § (6) be kez dés a) pont ja, a Ma gyar
Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról
szó ló 2006. évi XCIX. tör vény 7. § (19) be kez dé se, to váb -
bá a ma gán sze mé lyek köz mû fej lesz té si tá mo ga tá sá ról
szó ló, a 110/2002. (V. 14.) Korm. ren de let tel mó do sí tott
73/1999. (V. 21.) Korm. ren de let 1. § (2) be kez dé se és 3. §
(4) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

7. Az Al kot mány bí ró ság a Ma gyar Köz tár sa ság 2004.
évi költ ség ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re -
te i rõl szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 2005. évi
CXVIII. tör vény 7. § (18) és (19) be kez dé se al kot mány el -
le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re, to -
váb bá az e ren del ke zé sek mó do sí tá sá ra irá nyu ló in dít vá -
nyo kat vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vány ér ke zett a
Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az ál -
lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl szó ló tör vény vég re haj -
tá sá ról ren del ke zõ 2005. évi CXVIII. tör vény (a to váb -
biakban: Ztv1.) 7. § (7) be kez dés b) pont já nak, il let ve 7. §
(6) be kez dés a) pont já nak, va la mint a he lyi ön kor mány za -
to kat 2004. év ben meg il le tõ nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá -
sok ról, nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok ról,
sze mé lyi jö ve de lem adó ról, va la mint a he lyi ön kor mány -
za tok be vé te le i nek arány ta lan sá gát mér sék lõ ki egé szí tés -
rõl, il let ve be szá mí tás ról szó ló 3/2004. (I. 31.) PM–BM
együt tes ren de let vég re haj tá sá ról szó ló 41/2005. (XII. 16.) 
PM–BM együt tes ren de let (a to vábbiakban: R1.)
4. §-ának, va la mint 5. szá mú mel lék le té ben a „Köz pon to -
sí tott elõ irány za tok” fe je zet ben fog lalt egyes ön kor mány -
za tok ra vo nat ko zó so ra i nak, és a he lyi ön kor mány za tok ál -
tal 2004. év ben jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si
tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé rõl szó ló 50/2006.
(III. 14.) Korm. ren de let egé sze (a to vábbiakban: Kr1.) al -
kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí -
té sé re. In dít vány ér ke zett emel lett a 110/2002. (V. 14.)
Korm. ren de let tel mó do sí tott, a ma gán sze mé lyek köz mû -
fej lesz té si tá mo ga tá sá ról szó ló 73/1999. (V. 21.) Korm.
ren de let (a to vábbiakban: Kr2.) 1. § (2) be kez dé se, va la -
mint 3. § (4) be kez dé se, il let ve a Ztv1. 7. § (18) és (19) be -
kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, il let ve 
meg sem mi sí té sé re is.
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Az Al kot mány bí ró ság hoz a fen ti e ken túl több in dít vány 
ér ke zett, me lyek ben a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ -
ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról szó ló 2006. évi XCIX. tör -
vény (a to vábbiakban: Ztv2.) 7. § (18), (19) és (20) be kez -
dé se i nek, il let ve a he lyi ön kor mány za to kat 2005. év ben
meg il le tõ nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok ról, nor ma tív,
kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok ról, sze mé lyi jö ve de lem -
adó ról, a bér ki adá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ról, a te le pü lé -
si ön kor mány za tok jö ve de lem dif fe ren ci á ló dá sát mér sé ke -
lõ ki egé szí tés rõl, il let ve be szá mí tás ról, va la mint az ál lam -
ház tar tá si tar ta lék ról szó ló 4/2005. (I. 28.) PM–BM együt -
tes ren de let vég re haj tá sá ról szó ló 31/2006. (XII. 13.)
PM-ÖTM együt tes ren de let (a to váb bi ak ban: R2.) egyes
ön kor mány za tok ra vo nat ko zó so rai al kot mány el le nes sé -
gé nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér ték. Az Al -
kot mány bí ró ság eze ket az in dít vá nyo kat az Al kot mány bí -
ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl szó -
ló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001.
(XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065., a to váb bi ak ban:
Ügy rend) 28. § (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ en egye sí tet te
és egy el já rás ban bí rál ta el.

Az egyik ki fo gás sze rint, a Kr2. ér tel mé ben a köz mû fej -
lesz té si tá mo ga tá sok a ma gán sze mé lye ket il let ték meg, a
jog sza bály ban elõ írt fel té te lek be kö vet ke zé se ese tén. A tá -
mo ga tá sok igény lé sé nek in té zé se és a meg ér ke zett tá mo -
ga tá sok ma gán sze mé lyek nek tör té nõ át adá sa ké pez te az il -
le té kes te le pü lé si jegy zõ ha tás kö rét, ezek a tá mo ga tá sok
nem az ön kor mány za tot il let ték meg. Az Ál la mi Szám ve -
võ szék (a to vábbiakban: ÁSZ) je len té sét az Or szág gyû lés
vizs gá lat nél kül el fo gad ta – an nak el le né re, hogy a saj tó -
ban nyil vá nos ság ra ke rült an nak cá fo la ta is – és tör vény be
fog lal ta a tar tal mát az zal, hogy a Ztv1. 7. § (7) be kez dé sé -
ben az ÁSZ ál tal vég zett el len õr zé sek meg ál la pí tá sai sze -
rint vissza fi ze té si kö te le zett sé get írt elõ az ön kor mány za -
tok nak a „jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo -
ga tá sok ra”.

Az in dít vá nyo zók sze rint a tör vény al ko tó meg sér tet te
az Al kot mányt több szem pont ból is. Ál lás pont juk sze rint a 
tá ma dott jog sza bá lyok üt köz nek az Al kot mány jog ál la mi -
ság el vét ki mon dó 2. § (1) be kez dé sé vel, mi vel az Or szág -
gyû lés jog al ko tói ha tás kö rén túl ter jesz ked ve tör vény ben
ren del ke zett egy, az érin tet tek ré szé rõl vi ta tott, az igaz ság -
szol gál ta tás ál tal még el nem bí rált, és meg nem ál la pí tott
fi ze té si kö te le zett ség össze gé rõl, ren de zé sé nek mód já ról,
ez zel el von va a bí ró sá gok ha tás kö rét. 

2. Az in dít vá nyo zók hi vat koz tak arra is, hogy az ÁSZ
meg ál la pí tá sai nem kö te le zõ ek sem a tör vény al ko tó ra néz -
ve, sem a vizs gá lat alá vont szerv re néz ve, amely utób bi a
meg ál la pí tá sok kal szem ben el lent mon dás sal él het. En nek
el le né re az Or szág gyû lés az ÁSZ je len tést, és az ab ból le -
vont kö vet kez te té se ket kö te le zõ nor má vá tet te. Így egy
olyan dön tés, mely tar tal má ban – az in dít vá nyo zók ál lás -
pont ja sze rint – meg ha tá ro zott pénz összeg vissza fi ze té sé -
re kö te le zõ ha tó sá gi vagy bí ró sá gi ha tá ro zat len ne, jog sza -
bá lyi for má ban je lent meg. Ez ál tal az Al kot mány 45. §

(1) be kez dé se, 50. § (1) és (3) be kez dé sei sé rül nek, mi vel
azok az igaz ság szol gál ta tás mo no pó li u mát a bí ró sá gok ra
te le pí tik, és ki mond ják a bí rói füg get len ség el vét. 

Az in dít vá nyo zók sze rint sé rül az Al kot mány 19. §
(2) be kez dé se, mely nek alap ján az Or szág gyû lés, a nép -
szu ve re ni tás ból ere dõ jo ga it gya ko rol va biz to sít ja a tár sa -
da lom al kot má nyos rend jét, meg ha tá roz za a kor mány zás
szer ve ze tét, irá nyát és fel té te le it, va la mint sé rül az Al kot -
mány 19. § (3) be kez dés d) pont ja is, mely az Or szág gyû -
lés fel ada tá vá te szi az ál lam ház tar tás mér le gé nek meg ál la -
pí tá sát, az ál la mi költ ség ve tés és vég re haj tás jó vá ha gyá -
sát, mi vel ál lás pont juk sze rint a tár sa da lom al kot má nyos
rend je nincs az ál tal biz to sít va, hogy a tör vény ho zó szerv a
bí rói ha ta lom kö ré be tar to zó kér dés ben dönt. 

3. Az in dít vá nyok alap ján a Ztv1. 7. § (7) be kez dé sé nek
al kot mány el le nes sé ge meg nyil vá nul ab ban is, hogy olyan
pénz össze gek vissza fi ze té sét írja elõ a kö te le zett he lyi ön -
kor mány za tok szá má ra, me lyek nek nem az ön kor mány za -
tok vol tak a jo go sult jai. A Kr2. és a he lyé be lépõ
262/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let sze rint is a köz mû fej -
lesz té si tá mo ga tá sok jo go sult ja a ma gán sze mély. A Kr2. a
jegy zõk ha tás kö ré be utal ja a tá mo ga tá sok vissza igény lé -
sé nek tö me ges le bo nyo lí tá sát, ám nem te szi le he tõ vé a
jegy zõk szá má ra a vissza igény lé sek jo gos sá gá nak fe lül -
vizs gá lá sát. Az in dít vá nyo zók sze rint a jegy zõk egy faj ta
„pos tás” sze re pet töl töt tek be a fo lya mat ban, mi vel csu pán 
ad mi niszt rá ci ós és szét osz tá si fel ada to kat lát tak el, így
nem is tud tak jog ta la nul vissza igé nyel ni. Ál lás pont juk
sze rint nincs jog alap arra, hogy „jog ta lan igény be vé tel” cí -
mén pénzt kö ve tel je nek vissza az ön kor mány za tok tól, mi -
u tán azok nem vol tak azon pénz össze gek tu laj do no sai, ha
pe dig jog alap nél kül von nak el pénz össze get bár mely sze -
mély tõl, az az Al kot mány ban meg fo gal ma zott tu laj don -
hoz való jo got sér ti. Az in dít vá nyok sze rint a jog al ko tó a
tör vény ere jé nél fog va szán dé ko zik min den jog alap nél kül 
pénzt el von ni az érin tett ön kor mány za tok tól, és ez ál tal sé -
rül nek az Al kot mány 13. § (1) be kez dé sé ben fog lalt tu laj -
don hoz fû zõ dõ jo gok, va la mint a 12. § (2) be kez dé sé ben
az ön kor mány za tok nak az ál lam mal szem ben biz to sí tott
tu laj do ná nak a vé del mé hez fû zõ dõ jo gai. A fen ti ek re ala -
poz va sé rel mes nek ta lál ják, hogy az Al kot mány
42. §-ában fog lal tak kal szem ben az ál lam be avat ko zik a
he lyi ön kor mány za tok mû kö dé sé be, azok jo ga it csor bít va.

Az in dít vá nyo zók sze rint a Ztv1. 7. § (7) be kez dé sé vel a 
jog al ko tó a he lyi ön kor mány za to kat jo ga ik nak bí ró sá gi
vé de lem ben való ré sze sü lé sé nek le he tõ sé gé tõl foszt ja
meg, ez zel pe dig az Al kot mány 43. § (2) be kez dé sét sér ti,
mely sze rint az ön kor mány zat ha tás kö ré nek jog sze rû gya -
kor lá sa bí ró sá gi vé de lem ben ré sze sül. Emel lett a sza bá -
lyo zás meg sér ti a he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi 
LXV. tör vény 3. §-ában fog lal ta kat is, mi sze rint „[a]z ön -
kor mány za ti jo go kat, il le tõ leg az ön kor mány zat ha tás kö -
ré nek jog sze rû gya kor lá sát az Al kot mány bí ró ság, il le tõ leg 
bí ró ság védi”. Ezen meg ál la pí tá sok vissza utal nak az Al -
kot mány jog biz ton ság el vét ki mon dó 2. § (1) be kez dé sé re.
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Az in dít vá nyo zók egy cso port ja, – akik nek ügyé ben bí -
ró sá gi íté let is szü le tett – kér te a Kr1. egé sze al kot mány el -
le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát is, az Al kot mány 57. § (1) és
(5) be kez dé se i re hi vat koz va. Ál lás pont juk sze rint nincs
meg fe le lõ bí rói vé de lem biz to sít va szá muk ra az ál tal, hogy
a vissza fi ze té sek rõl jog sza bá lyok ban dön töt tek.

4. Az elõ zõ e ken túl az egyik in dít vá nyo zó a Ztv1. 7. §
(18) és (19) be kez dé sét, va la mint a Kr2. 1. § (2) és 3. §
(4) be kez dé sét is al kot mány el le nes nek ta lál ta. Az in dít vá -
nyo zó sze rint a Kr2. 1. § (2) be kez dé se ki zár ja azt a ma -
gán sze mélyt, mint jo go sul tat, az ál ta la köz mû fej lesz té si
tá mo ga tás ra be fi ze tett pénz 15%-a vissza igény lé sé nek le -
he tõ sé gé bõl, aki sze gény és a meg él he té sé hez má sok tól tá -
mo ga tás hoz jut. A Kr2. mó do sí tott ren del ke zé se ugyan is
nem te kin tet te tá mo ga tá si alap nak azt az össze get, amit
más va la ki (pl. ala pít vány) fi zet be a ma gán sze mély he lyett 
a ví zi köz mû tár su lat hoz. Az in dít vá nyo zó sze rint ez zel ne -
ga tív diszk ri mi ná ció va ló sul meg, mellyel sé rül az Al kot -
mány 70/A. § (1) és (2) be kez dé se. Ál lás pont ja sze rint a
jog al ko tó a ma gán sze mély be vé te lé nek for rá sa alap ján
hoz lét re ne ga tív meg kü lön böz te tést, olya nok ra néz ve,
akik a meg él he té sük höz is tá mo ga tás ra szo rul nak. A Kr2.
3. § (4) be kez dé sé nek al kot mány el le nes sé gét is a hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés re ala poz za az in dít vá nyo zó. Az
ÁSZ vé le mé nyé ben a Kr2. 3. § (4) be kez dé sé ben meg fo -
gal ma zott (a tá mo ga tás en ged mé nye zé sé re vo nat ko zó) ti -
la lom alap ján tá mo ga tás ra nem jo go sult nak mi nõ sí tet tek
egyéb ként jo go sult nak szá mí tó ma gán sze mé lye ket, akik a
tá mo ga tás át uta lás sal tör té nõ ki fi ze té sét kér ték. Ez zel
meg fosz tot ták õket az ál lam ál tal jog sza bály ban meg ígért,
a meg va ló sult köz cé lú be ru há zás tá mo ga tá sá ra be fi ze tett
pén zük 15%-ának vissza igény lé si le he tõ sé gé tõl. 

Az egyik in dít vá nyo zó sze rint a Ztv1. 7. § (18) és
(19) be kez dé se a ma gán sze mé lyek jo ga i ba tör tént be avat -
ko zást va ló sí ta nak meg, mi vel an nak ren del ke zé se it a Ma -
gyar Ál lam kincs tár (a to vábbiakban: MÁK) Te rü le ti Igaz -
ga tó sá ga úgy ér tel mez te, és úgy ren del ke zett, hogy a jo go -
sult ma gán sze mély nek kész pénz ben, sze mé lye sen kell át -
ven nie a be fi ze tett pén ze vissza igé nyelt 15%-át. Az in dít -
vá nyo zó a két ren del ke zés ál ta lá ban vett al kot mány el le -
nes sé gé nek meg ál la pí tá sa mel lett azt kér te, hogy a Ztv1.
7. § (18) be kez dé sé ben a „tény le ge sen jo go sult ma gán sze -
mély nek ke rül ki fi ze tés re” szö veg rész ben a ma gán sze -
mély szó he lyett, a „ma gán sze mély ren del ke zé se sze rint”
szö veg, il let ve a Ztv1. 7. § (19) be kez dé sé ben a „ma gán -
sze mé lyek ré szé re” szö veg rész he lyett is „a ma gán sze mé -
lyek ren del ke zé se sze rint” szö veg ke rül jön be he lye zés re.
Ez zel ál lás pont ja sze rint a szö veg har mo ni zá ci ó ba ke rül a
Pol gá ri Tör vény könyv tu laj don jog ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se i vel. Az in dít vá nyo zó a Ztv1. 7. § (18) és (19) be kez -
dé se al kot mány el le nes sé gé nek in do ka ként az elõ zõ ek ben
meg je lölt al kot má nyos sza ka szok ra hi vat ko zott.

5. Több in dít vá nyo zó a Ztv2. 7. § (18), (19) és (20) be -
kez dé sei, il let ve az R2. egyes ön kor mány za tok ra vo nat ko -

zó so rai al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és meg -
sem mi sí té sét kér te. Ál lás pont juk sze rint sér tik az Al kot -
mány 57. § (1) és (5) be kez dé se it a tá ma dott jog sza bá lyok,
mert nor ma tív jel leg gel, az ÁSZ je len tés alap ján, an nak
ada ta i ra, kö vet kez te té se i re és ja vas la tá ra tá masz kod va ál -
la pí tot tak meg konk rét, egye di vissza fi ze té si kö te le zett sé -
get több tu cat ön kor mány zat szá má ra. Az ön kor mány za -
tok vi tat ják az ÁSZ ál tal tett el len õr zé si meg ál la pí tá so kat,
va gyis azt, hogy jo go su lat la nul vet tek vol na igény be köz -
mû fej lesz té si tá mo ga tást, azon ban sem az ÁSZ je len té sé -
vel, sem pe dig a ki fo gás olt jog sza bá lyok kal szem ben nin -
csen jog or vos la ti le he tõ sé gük, egye di pa na szuk kal bí rói
utat nem ve het nek igény be, ez ál tal sé rül nek az Al kot -
mány ban rög zí tett, bí ró ság hoz for du lást, il let ve jog or vos -
la ti jo go sult sá got biz to sí tó alap jo ga ik. A Kor mány a
Ztv2.-ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján al kot ta meg a he lyi 
ön kor mány za tok ál tal 2002–2005. évek ben jog ta la nul
igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek 
üte me zé sé rõl szó ló, az e ren de let mó do sí tá sá ról szó ló
193/2007. (VII. 25.) Korm. ren de let tel mó do sí tott
34/2007. (III. 7.) Korm. ren de le tet (a to vábbiakban: Kr3.).

6. Al kot mány sér tõ nek vé lik az in dít vá nyo zók azt is,
hogy az Or szág gyû lés jog al ko tói ha tás kö rén túl ter jesz ked -
ve tör vény ben ren del ke zett egy, az érin tet tek ál tal vi ta tott,
az igaz ság szol gál ta tás ál tal még el nem bí rált, és meg nem
ál la pí tott fi ze té si kö te le zett ség össze gé rõl, ren de zé sé nek
mód já ról, ez zel el von va a bí ró sá gok ha tás kö rét. 

Az in dít vá nyo zók a Ztv2. ese tén lé nye gé ben meg is mét -
lik a Ztv1.-gyel össze füg gõ és a 2. pont alatt már is mer te -
tett ér ve ket és ki fo gá so kat. 

7. A Kr2. alap ján a köz mû fej lesz té si tá mo ga tá sok jo go -
sult ja a ma gán sze mély és nem az ön kor mány zat, ezért a
jog ta lan igény lé sek mi at ti, a Ztv2. és a hoz zá kap cso ló dó
jog sza bá lyok kal meg va ló sí tott pén zel vo nás sér ti az ön kor -
mány za tok ál lam mal szem ben biz to sí tott tu laj do ná nak vé -
del mé hez fû zõ dõ jo ga it is. Az in dít vá nyo zók a Ztv2. 7. §
(18) be kez dé sé vel szem ben is lé nye gé ben ugyan azo kat az
ér ve ket hoz zák fel, mint a Ztv1. ha son ló ren del ke zé se
 ellen. 

To váb bi ész re vé te lük, hogy a Ztv2. 7. § (19) be kez dé se
el ren de li, hogy a MÁK csak ab ban az eset ben fo lyó sít hat
tá mo ga tást, ha a jegy zõ és a tá mo ga tás ra jo go sult ma gán -
sze mé lyek meg ha tá ro zott nyi lat ko za tot tet tek. Az in dít vá -
nyo zók sze rint e nyi lat ko zat meg kö ve te lé sé vel a Ztv2.
gya kor la ti lag mó do sít ja a Kr2.-t és a la kás-ta ka rék pénz tá -
rak ról szó ló jog sza bá lyo kat. A köz mû fej lesz té si tá mo ga tá -
sok ra való jo go sult ság fel té te le it tar tal ma zó kor mány ren -
de let nem ha tá roz meg kor lá tot arra néz ve, hogy a ma gán -
sze mély rész ben la kás-ta ka rék pénz tá ri meg ta ka rí tás ból
tel je sít se a köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lást. A la kás-ta ka -
rék pénz tá rak ra vo nat ko zó jog sza bá lyok pe dig nem tar tal -
maz nak kor lá to zást arra néz ve, hogy ki és mi lyen for má -
ban fi zet het be pénz össze ge ket az egyes la kás ta ka ré kos ko -
dók szám lá já ra, hi szen a jog al ko tói cél az, hogy a sze ré -
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nyebb jö ve del mû sze mé lyek nek is le he tõ sé gük le gyen ön -
ál ló an la kást sze rez ni. A fen ti ek kel el len tét ben te hát a jog -
al ko tó a Ztv2.-vel, – mely nek ren del te té se a költ ség ve tés
vég re haj tá sá ról való ren del ke zés, és nem más tör vé nyek és 
jog sza bá lyok vissza me nõ ha tá lyú mó do sí tá sa – egy olyan
jog sza bá lyi kor lá tot épí tett be a fen ti sza bá lyo zás ba, mely -
nek ki zá ró la gos cél ja az „ÖKOTÁM 2000” és a ha son ló
be ru há zás-fi nan szí ro zá si rend sze rek el le he tet le ní té se,
nem tö rõd ve az zal a kö vet kez ménnyel, mely ez ál tal az ön -
kor mány za to kat sújt ja. Ezért az in dít vá nyo zók ál lás pont ja
az, hogy a Ztv2. 7. § (19) be kez dé se sér ti az Al kot mány
2. § (1) be kez dé sét, hi szen a jog al ko tó a költ ség ve tés vég -
re haj tá sá ról szó ló tör vény ben kí ván ren del kez ni – vissza -
me nõ le ges ha tállyal – más jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról.

8. Az in dít vá nyo zók sze rint a sé rel me zett jog sza bá lyi
ren del ke zé sek, va la mint az Al kot mány össze ve té sé bõl kö -
vet ke zik, hogy az ön kor mány za tok köz mû fej lesz té si tá -
mo ga tás vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek zár szám adá si
tör vény ben való meg ál la pí tá sa és az egyes ön kor mány za -
tok ra néz ve ren de let ben tör té nõ elõ írá sa több szem pont ból 
is, így kü lö nö sen az ön kor mány za tok tu laj don hoz, bí rói
vé de lem hez, ön kor mány za ti ság hoz való jo gá ra, va la mint
a jog ál la mi ság ból le ve zet he tõ jog biz ton ság el vé re és a ha -
tal mi ágak szét vá lasz tá sá nak el vé re, to váb bá a bí rói füg -
get len ség al kot má nyos el vé re te kin tet tel, al kot mány el le -
nes.

9. Az egyik in dít vá nyo zó al kot mány jo gi pa nasz ként ter -
jesz tet te elõ in dít vá nyát. Az al kot mány jo gi pa nasz alap -
jául a Fõ vá ro si Ité lõ táb la 9.Pf.21.002/2006/4. sz. jog erõs
íté le tét nyúj tot ták be. Az al kot mány jo gi pa nasz ban, mely -
hez ké sõbb több to váb bi in dít vá nyo zó is csat la ko zott szin -
tén a Ztv1. 7. § (6) be kez dés a) pont ja, a 7. § (7) be kez dés
b) pont ja, az R1. és a Kr1. al kot mány el le nes sé gét ál lí tot -
ták, és kér ték azok meg sem mi sí té sét, va la mint e jog sza bá -
lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek al kal ma zá sá nak vissza -
me nõ le ges meg til tá sát. Az al kot mány el le nes sé get az Al -
kot mány 57. § (1) és (5) be kez dé sé re ala pí tot ták.

II.

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

kus jog ál lam.”
„12. § (2) Az ál lam tisz te let ben tart ja az ön kor mány za -

tok tu laj do nát.”
„13. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -

hoz való jo got.”
„19. § (2) Az Or szág gyû lés a nép szu ve re ni tás ból ere dõ

jo ga it gya ko rol va biz to sít ja a tár sa da lom al kot má nyos
rend jét, meg ha tá roz za a kor mány zás szer ve ze tét, irá nyát
és fel té te le it.

(3) E jog kö ré ben az Or szág gyû lés 
(...)

b) tör vé nye ket al kot;
(...)
d) meg ál la pít ja az ál lam ház tar tás mér le gét, jó vá hagy ja

az ál la mi költ ség ve tést és an nak vég re haj tá sát;”
„42. § A köz ség, a vá ros, a fõ vá ros és ke rü le tei, va la -

mint a me gye vá lasz tó pol gá ra i nak kö zös sé gét meg il le ti a
he lyi ön kor mány zás joga. A he lyi ön kor mány zás a vá lasz -
tó pol gá rok kö zös sé gét érin tõ he lyi köz ügyek ön ál ló, de -
mok ra ti kus in té zé se, a he lyi köz ha ta lom nak a la kos ság ér -
de ké ben való gya kor lá sa.”

„43. § (2) A he lyi ön kor mány za ti jo go kat és kö te le zett -
sé ge ket tör vény ha tá roz za meg. Az ön kor mány zat ha tás -
kö ré nek jog sze rû gya kor lá sa bí ró sá gi vé de lem ben ré sze -
sül, jo gai vé del mé ben az ön kor mány zat az Al kot mány bí -
ró ság hoz for dul hat.”

„45. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az igaz ság szol gál -
ta tást a Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga, az íté -
lõ táb lák, a Fõ vá ro si Bí ró ság és a me gyei bí ró sá gok, va la -
mint a he lyi és a mun ka ügyi bí ró sá gok gya ko rol ják.”

„50. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság bí ró sá gai vé dik és biz -
to sít ják az al kot má nyos ren det, a ter mé sze tes sze mé lyek, a 
jogi sze mé lyek és a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve ze tek jo ga it és tör vé nyes ér de ke it, bün te tik a bûn -
cse lek mé nyek el kö ve tõ it.”

„57. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt
min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál -
ja el.”

„57. § (5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan 
bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len,
amely a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo -
got – a jog vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké -
ben, az zal ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se -
lõk két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá -
toz hat ja.”

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

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün te -
ti.”

A Ztv1. vizs gált ren del ke zé sei:
„7. § (6) A he lyi ön kor mány za to kat az Áht.

64/B. §-ának (1) be kez dé se alap ján
a) a köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí men egyen leg ében

1325,5 mil lió fo rint,
(...)

vissza fi ze té se ter he li, ame lyek ön kor mány za tok sze rin ti
rész le te zé sét a PM–BM R. tar tal maz za.
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(7) Az Ál la mi Szám ve võ szék rõl szó ló 1989. évi
XXXVIII. tör vény 2. §-ának (5) be kez dé se alap ján vég zett 
el len õr zé sek meg ál la pí tá sa sze rint a he lyi ön kor mány za to -
kat a (3) be kez dés c) pont já ban, va la mint a (6) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott vissza fi ze té si kö te le zett sé gek bõl

(...)

b) köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí men egyen leg ében
877,7 mil lió fo rint, mely bõl 792,3 mil lió fo rint a jog ta la -
nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás,

(...)

vissza fi ze té se ter he li, ame lyek ön kor mány za tok sze rin ti
rész le te zé sét a PM–BM R. tar tal maz za.

(...)

(18) A 2002. má jus 22-ét kö ve tõ en meg ál la pí tott köz -
mû fej lesz té si hoz zá já ru lá sok után a Kincs tár csak ab ban
az eset ben fo lyó sít hat köz mû fej lesz té si tá mo ga tást, ha az
ön kor mány zat jegy zõ je nyi lat ko zik ar ról, hogy e tá mo ga -
tás tény le ge sen a jo go sult ma gán sze mély nek ke rül ki fi ze -
tés re.

(19) A Kincs tár – az Áht. 64/D. § sze rin ti el já rás mel -
lett – a 2002. má jus 22-ét kö ve tõ en meg ál la pí tott köz mû -
fej lesz té si hoz zá já ru lá sok hoz kap cso ló dó köz mû fej lesz té -
si tá mo ga tás ön kor mány zat nak való át uta lá sát kö ve tõ egy
hó na pon be lül sza bály sze rû sé gi fe lül vizs gá lat ke re té -
ben – szük ség sze rint hely szí nen – el len õr zi a tá mo ga tás
ma gán sze mé lyek ré szé re tör té nõ ki fi ze té sét. E fe lül vizs -
gá lat ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény sza bá lya it 
kell al kal maz ni. Sza bály ta lan ság ese tén a jog ta la nul
igény be vett összeg el vo nás ra ke rül a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét kö ve tõ hó nap net tó fi nan szí ro zá sa so rán.

(20) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a (7) be kez -
dés b) pont já ban sze rep lõ köz mû fej lesz té si tá mo ga tás
vissza fi ze té sé nek üte me zé sé rõl – az érin tett ön kor mány zat 
ké ré se alap ján – kü lön ren del kez zen. Az ön kor mány za tok
ezi rá nyú igé nyü ket a PM–BM R. ki hir de té sét kö ve tõ
30 na pon be lül a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz -
ter nek je lez he tik. A Kor mány az ön kor mány za tok pénz -
ügyi hely ze tét fi gye lem be véve – a he lyi ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter elõ ter jesz té se alap ján – az igény be je len té sek ha tár -
ide jét kö ve tõ 30 na pon be lül dönt a tá mo ga tás vissza fi ze -
té sé nek üte me zé sé rõl, amely nek vég sõ ha tár ide je 2015.
de cem ber 31. le het.

(21) A he lyi ön kor mány za to kat a Kor mány dön té sé ig az 
Áht. 64/B. § (2) be kez dé se sze rin ti ka mat fi ze té si kö te le -
zett ség, ezt kö ve tõ en – a vissza fi ze tés vé gé ig ter je dõ idõ -
szak ra – a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat ter he li.”

A Ztv2. érin tett ren del ke zé sei:

„7. § (18) Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy az ön -
kor mány za ti út- és szenny víz csa tor na be ru há zá sok hoz
2002–2005. évek ben az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la ta
alap ján jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tás mi att az ön kor mány za to kat 3112,0 mil lió fo rint vissza -
fi ze té si kö te le zett ség ter he li.

(19) A 2002. má jus 22-ét kö ve tõ en meg ál la pí tott, la -
kás-ta ka rék pénz tá ri meg ta ka rí tás ból meg fi ze tett köz mû -
fej lesz té si hoz zá já ru lá sok után a Kincs tár csak ab ban az
eset ben fo lyó sít hat köz mû fej lesz té si tá mo ga tást, ha az ön -
kor mány zat jegy zõ je és az érin tett ma gán sze mély – a
2005. évi CXVIII. tör vény 7. § (18) be kez dé se sze rin ti e -
ken túl – nyi lat ko zik ar ról, hogy a tá mo ga tás alap ja a ma -
gán sze mély ál tal a la kás-ta ka rék pénz tá ri szám lá ra el he lye -
zett sa ját meg ta ka rí tá sa. A köz mû fej lesz té si tá mo ga tás az
ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás meg fi ze té sé re szol gá ló la kás-ta -
ka rék pénz tá ri szer zõ dés le jár tát kö ve tõ en igé nyel he tõ, és a 
tá mo ga tás alap ja nem ha lad hat ja meg a meg ál la pí tott és
írás ban kö zölt köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lás össze gét.

(20) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a (18) be kez -
dés ben sze rep lõ köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té -
sé nek üte me zé sé rõl – az érin tett ön kor mány zat ké ré se
alap ján – kü lön ren del kez zen. Az ön kor mány za tok ez irá -
nyú igé nyü ket a PM–ÖTM R. ki hir de té sét kö ve tõ 30 na -
pon be lül az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter -
nek je lez he tik. A Kor mány az ön kor mány za tok pénz ügyi
hely ze tét fi gye lem be véve – az ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter elõ ter -
jesz té se alap ján – az igény be je len té sek ha tár ide jét kö ve tõ
30 na pon be lül dönt a tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me -
zé sé rõl, amely nek vég sõ ha tár ide je 2015. de cem ber 31. le -
het.

(21) Azon ön kor mány za tok, ame lyek a (20) be kez dés -
ben fog lalt ha tár idõ ig nem kér ték a (18) be kez dés sze rin ti
köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sét, 
és az egy la kos ra jutó vissza fi ze té si kö te le zett sé gük meg -
ha lad ja az 500 fo rin tot, igé nyü ket leg ké sõbb 2007. jú ni us
30-áig je lez he tik az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter nek. A Kor mány ezen ön kor mány za tok köz mû -
fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé rõl – az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, va la mint a
pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján, a (20) be kez dés -
ben sze rep lõ vég sõ vissza fi ze té si ha tár idõt fi gye lem be
véve – 2007. jú li us 31-éig dönt.

(22) A rész let fi ze té si ké rel met be nyúj tó ön kor mány za -
to kat a (20) be kez dés sze rin ti Kor mány dön té sig az Áht.
64/B. § (2) be kez dés ben elõ írt ka mat fi ze té si kö te le zett ség, 
ezt kö ve tõ en – a vissza fi ze tés vé gé ig ter je dõ idõ szak ra – a
min den ko ri jegy ban ki alap ka mat ter he li.”

A Kr.1. ren del ke zé sei: 
„50/2006. (III. 14.) Korm. ren de let
a he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta la nul

igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek 
üte me zé sé rõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az
ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl szó ló tör vény vég re -
haj tá sá ról szó ló 2005. évi CXVIII. tör vény (a to -
vábbiakban: Tör vény) 7. § (20) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Tör vény 7. § (7) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz -
té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé re a Kor mány a 
kö vet ke zõ ket ren de li el:
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1. § Az érin tett és ké rel met be nyúj tó ön kor mány za tok -
nak a jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tást
e ren de let mel lék le te sze rint kell vissza fi zet ni.

2. § (1) A jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá -
mo ga tás tör lesz tõ rész le te it az ön kor mány za tok nak az
e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott vissza fi ze tés kez -
de té tõl leg ké sõbb a vissza fi ze tés vé gé ig ne gyed éven te
egyen lõ rész le tek ben kell meg fi zet ni ük.

(2) A Ma gyar Ál lam kincs tár meg ál la pít ja az ön kor -
mány za to kat a jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá -
mo ga tás mi att e ren de let ki hir de té sé ig ter he lõ, a jegy ban ki
alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka mat össze -
gét. Az ön kor mány za tok e ka ma tot – a Ma gyar Ál lam -
kincs tár hoz be nyúj tott ké rel mük alap ján – egy összeg ben
vagy rész le tek ben fi zet he tik meg. Rész let fi ze tés ese tén a
ka mat össze gét tõ ké sí te ni szük sé ges, és a tõ ké sí tett összeg
után a rész let fi ze tés ide jé re a min den ko ri jegy ban ki alap -
ka ma tot ne gyed éven te rész le tek ben kell meg fi zet ni ük,
leg fel jebb a jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá -
mo ga tás vissza fi ze té se vé gé ig.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en a jog ta la nul
igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té se
vé gé ig ter je dõ idõ szak ra az ön kor mány za tok a min den ko ri 
jegy ban ki alap ka ma tot ne gyed éven te rész le tek ben fi ze tik
meg.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek ben fog lalt fi ze té si kö te le zett -
sé ge ket az érin tett ön kor mány za tok nak min den ne gye dé -
vet kö ve tõ hó nap 10-éig – a ne gye dik ne gyed év ben de -
cem ber 20-ig – kell tel je sí te ni ük.

3. § A Ma gyar Ál lam kincs tár a ne gye dé vet kö ve tõ hó -
nap 5-éig – a ne gye dik ne gyed év ben de cem ber 15-ig – ér -
te sí ti az e ren de let mel lék le te sze rin ti vissza fi ze tés sel érin -
tett ön kor mány za to kat a ka ma tok kal meg nö velt ese dé kes
fi ze té si kö te le zett ség rõl.

4. § Amennyi ben a fi ze té si kö te le zett ség a 2. §-ban elõ -
írt ha tár idõn be lül nem tel je sül, a Ma gyar Ál lam kincs tár
azon na li be sze dé si meg bí zást nyújt be a he lyi ön kor mány -
zat el len.

5. § A bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter a zár -
szám adá si tör vény ke re té ben éven te be szá mol a vissza fi -
ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé rõl.

6. § Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba.” 

A Kr1. mel lék le te 24 ön kor mány za tot so rol fel és meg -
ál la pít ja a vissza fi ze té si kö te le zett ség mér té két, kez de tét
és záró idõ pont ját.

A Kr.2. vizs gált ren del ke zé sei:
„1. § (2) Nem jár vissza té rí tés a köz mû fej lesz té si hoz zá -

já ru lás azon ré sze után, me lyet a ma gán sze mély ön kor -
mány za ti tá mo ga tás ból, to váb bá az ön kor mány zat har ma -
dik sze méllyel kö tött pol gá ri jogi szer zõ dé se alap ján át vett 
pénz esz köz bõl fi ze tett meg.

(...)
3. § (4) A köz mû fej lesz té si tá mo ga tás jo go sult ja ál tal a

köz mû fej lesz té si tá mo ga tás ra vo nat ko zó igény nem en -
ged mé nyez he tõ.”

Az R1. érin tett ren del ke zé sei:
„4. § A köz pon to sí tott elõ irány za tok, az egyes jö ve de -

lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se és az ön kor mány za tok
ál tal szer ve zett köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sá nak, va -
la mint a szín há zi tá mo ga tá sok ön kor mány za ton kén ti el -
szá mo lá sát – fi gye lem mel az Ál la mi Szám ve võ szék meg -
ál la pí tá sa i ra – az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

„5. szá mú mel lék let a 41/2005. (XII. 16.) PM–BM
együt tes ren de let hez

Köz pon to sí tott elõ irány za tok és egyéb kö tött fel hasz ná -
lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá sa a 2004. évi be szá mo ló és az
Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la ta alap ján meg ál la pí tott
vissza fi ze té si kö te le zett ség (–), il let ve ki uta lan dó tá mo ga -
tás (+)”

A Kr3. ren del ke zé sei:
„A Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé nek

vég re haj tá sá ról szó ló 2006. évi XCIX. tör vény (a to váb -
biakban: Tör vény) 7. §-ának (20) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Tör vény 7. §-ának (18) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz -
té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé re a Kor mány a 
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. § (1) Az érin tett és ké rel met be nyúj tó ön kor mány za -
tok a jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tást
e ren de let mel lék le te sze rint fi ze tik vissza.

(2) A jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tás tör lesz tõ rész le te it az ön kor mány za tok az e ren de let
mel lék le té ben meg ha tá ro zott vissza fi ze tés kez de té tõl leg -
ké sõbb a vissza fi ze tés vé gé ig ne gyed éven te egyen lõ rész -
le tek ben fi ze tik meg.

(3) E ren de let ki hir de té se nap já tól a jog ta la nul igény be
vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té se vé gé ig az
ön kor mány za tok a min den ko ri jegy ban ki alap ka ma tot – a
ki hir de tést kö ve tõ ne gyed év tõl – ne gyed éven te rész le tek -
ben fi ze tik meg.

2. § (1) A Ma gyar Ál lam kincs tár szá mol ja ki az ön kor -
mány za to kat – a jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si
tá mo ga tás mi att az e ren de let ki hir de té sé ig – ter he lõ, a
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka -
mat össze gét, és er rõl az ön kor mány za to kat tá jé koz tat ja.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ka mat ki szá mí tá -
sá hoz a Ma gyar Ál lam kincs tár fel ké ri az ön kor mány za to -
kat, hogy ada to kat szol gál tas sa nak a jog ta la nul igény be
vett tá mo ga tás (rész)össze gé rõl és az igény be vé tel kez dõ
nap já ról. Az ön kor mány za tok ál tal szol gál ta tott ada to kat a 
Ma gyar Ál lam kincs tár az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992.
évi XXXVIII. tör vény (a to vábbiakban: Áht.) 64/B. §-a
alap ján el len õriz he ti.

(3) Az ön kor mány za tok az (1) be kez dés sze rin ti ka ma -
tot – a Ma gyar Ál lam kincs tár hoz be nyúj tott ké rel mük
alap ján – egy összeg ben vagy rész le tek ben fi zet he tik meg.
Az ön kor mány za tok az egy össze gû vissza fi ze tés re, il let ve 
rész let fi ze tés re vo nat ko zó igé nyü ket a Ma gyar Ál lam -
kincs tár (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá sá nak
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül je lez he tik a Ma -
gyar Ál lam kincs tár felé. A nyi lat ko zat té tel el mu lasz tá sa
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ese tén az (5) be kez dés sze rin ti egy össze gû vissza fi ze tés
sza bá lya it kell al kal maz ni.

(4) Rész let fi ze tés ese tén a ka mat össze gét tõ ké sí te ni
szük sé ges, és a tõ ké sí tett összeg után a rész let fi ze tés ide jé -
re e ren de let ki hir de té sé tõl a min den ko ri jegy ban ki alap ka -
ma tot ne gyed éven te rész le tek ben fi ze tik meg, leg fel jebb a
jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás
vissza fi ze té se vé gé ig.

(5) Amennyi ben az ön kor mány zat az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ka mat egy össze gû meg fi ze té sét vá laszt ja,
úgy azt a (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat té tel tõl szá mí tott 
30 na pon be lül tel je sí ti.

3. § A Ma gyar Ál lam kincs tár a ne gye dé vet kö ve tõ hó -
nap 5-éig ér te sí ti az e ren de let mel lék le te sze rin ti vissza fi -
ze tés sel érin tett ön kor mány za to kat a ka ma tok kal meg nö -
velt ese dé kes fi ze té si kö te le zett ség rõl.

4. § Az 1. és 2. § (1) be kez dé sé ben, va la mint (3) és
(4) be kez dé sé ben fog lalt fi ze té si kö te le zett sé ge ket az érin -
tett ön kor mány za tok nak min den ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 
10-éig kell tel je sí te ni ük.

5. § Amennyi ben a fi ze té si kö te le zett ség a 2. § (5) be -
kez dés ben és a 4. §-ban elõ írt ha tár idõn be lül nem tel je sül,
a Ma gyar Ál lam kincs tár az Áht. 64/A. §-ának (6) be kez dé -
se alap ján azon na li be sze dé si meg bí zást nyújt be a he lyi
ön kor mány zat el len.

6. § Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,
va la mint a pénz ügy mi nisz ter a zár szám adá si tör vény ke re -
té ben éven te be szá mol a vissza fi ze té si kö te le zett ség tel je -
sí té sé rõl.

7. § Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba.”

A Kr3.-hoz tar to zó, a 193/2007. (VII. 25.) Korm. ren de -
let tel mó do sí tott Mel lék let 66 ön kor mány zat vissza fi ze té si 
kö te le zett sé gét tar tal maz za.

Az R2. érin tett ren del ke zé sei: 
„14. § Az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la ta alap ján

meg ál la pí tott út- és szenny víz csa tor na be ru há zá sok hoz
2002–2005. évek ben jog ta la nul igény be vett köz mû fej -
lesz té si tá mo ga tás ön kor mány za tok sze rin ti rész le te zé sét a 
21. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

„21. szá mú mel lék let a 31/2006. (XII. 13.) PM–ÖTM
együt tes ren de let hez

A vissza fi zet te tés re ja va solt köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tá sok ön kor mány za ton ként [...]”

III.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság az elõ zõ ek ben is mer te tett tör -
vé nyi és jog sza bá lyi ren del ke zé sek el len be nyúj tott in dít -
vá nyok vizs gá la ta so rán el sõ ként át te kin tet te a vizs gá lat
alá vont jog sza bá lyok meg al ko tá sá nak hát te rét és a ben -
nük fog lalt sza bá lyok jel le gét. Az ÁSZ 2005-ben egyes,
köz mû fej lesz té si be ru há zást vég zõ he lyi ön kor mány za -

tok nál a 2004. év ben igény be vett tá mo ga tá sok ra néz ve
vizs gá la tot foly ta tott le, mely nek ered mé nyét a 0538. szá -
mú je len tés össze gez te (a to vábbiakban: Je len tés1.). A Je -
len tés1.-ben az úgy ne ve zett „ÖKOTÁM 2000” be ru há zá si 
rend szert és az ah hoz ha son ló fi nan szí ro zá si meg ol dást al -
kal ma zó ön kor mány za tok fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
ke rült sor a je len tés sze rint jog ta la nul vissza igé nyelt köz -
mû fej lesz té si tá mo ga tá sok te kin te té ben. Az ÁSZ a kö vet -
ke zõ év ben (2006) to váb bi – im már ki ter jed tebb, a
2002–2005 kö zöt ti évek re vo nat ko zó – vizs gá la tot foly ta -
tott, mely nek ered mé nyét a 0639. sz. je len tés ben fog lal ta
össze (a to vábbiakban: Je len tés2.). Mind két je len tés a he -
lyi köz mû fej lesz té si be ru há zá sok kal össze füg gõ, az ál lam -
ház tar tás ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá si sza bály -
sze rû sé gét vizs gál ta, több kü lön bö zõ tá mo ga tás egy más ra
te kin tet tel tör té nõ igény be vé te lét és an nak ha tá sa it tár ta
fel. 

A Je len tés1. meg ál la pí tá sai sze rint a be ru há zá so kat
meg va ló sí tó ön kor mány za tok köz vet le nül vagy ala pít vá -
nyok út ján a ví zi köz mû tár su la tok ba fi ze ten dõ ér de kelt sé -
gi hoz zá já ru lá sok meg fi ze té sé hez tá mo ga tást nyúj tot tak a
ma gán sze mé lyek nek, amely után azok köz mû fej lesz té si
tá mo ga tást igé nyel tek. Az ala pít vá nyi tá mo ga tás sal meg -
nö velt pénz esz köz egy ré szét la kos sá gi la kás-ta ka rék pénz -
tá ri be tét ben is el he lyez ték to váb bi költ ség ve té si tá mo ga -
tás – la kás-elõ ta ka ré kos ko dók ál la mi tá mo ga tá sa – meg -
szer zé se cél já ból. Az ön kor mány za tok az ÁSZ sze rint
emel lett úgy is sze rez tek for rá so kat, hogy a fõ vál lal ko zó -
tól be ru há zá si költ sé get nö ve lõ be vé te le ket re a li zál tak. 

2. A rész le tes vizs gá la tok az érin tett ön kor mány za tok -
nál egy elõ re ki ala kí tott, sa já tos be ru há zás-fi nan szí ro zá si
rend szert tár tak fel, mely nek el sõd le ges cél ja a köz mû fej -
lesz tés re igény be ve he tõ kü lön bö zõ ál la mi tá mo ga tá sok
egy más ra te kin tet tel tör té nõ, össze han golt igény be vé te le
volt. Ez – az ÁSZ meg ál la pí tá sai sze rint – együtt járt a tá -
mo ga tá sok igény be vé te li alap já ul szol gá ló be ru há zá si
költ sé gek (rész ben fik tív) meg eme lé sé vel, il let ve az egyes
tá mo ga tá sok alap já ul szol gá ló össze gek va lós fo lya ma tok -
tól el té rõ fel eme lé sé vel. Így nem csak op ti ma li zál ták a tá -
mo ga tá sok igény be vé te lét, ha nem – a Je len té sek sze rint –
olyan össze gek után is igény be vet ték a tá mo ga tást, me -
lyek után azt jog sze rû en nem te het ték vol na meg. A víz -
gaz dál ko dás ról szó ló 1995. évi LVII. tör vény (a to váb -
biakban: Vgt.) 4. § (2) be kez dés b) pont ja ér tel mé ben a te -
le pü lé si ön kor mány zat a víz gaz dál ko dá si te vé keny sé gek,
mint köz fel ada tok (köz szol gál ta tá sok) kö ré ben kö te les
gon dos kod ni (meg ha tá ro zott mér té ket el érõ szenny víz ki -
bo csá tás ese tén, a szenny víz-el ve ze té si agg lo me rá ci ót al -
ko tó te le pü lé se ken) „a ke let ke zõ hasz nált vi zek (szenny vi -
zek) szenny víz el ve ze tõ mû vel való össze gyûj té sé rõl, tisz -
tí tá sá ról, a tisz tí tott szenny víz el ve ze té sé rõl, il le tõ leg a
más mó don össze gyûj tött szenny víz, to váb bá a szenny víz -
iszap ár ta lom men tes el he lye zé sé nek meg szer ve zé sé rõl”.
A szenny víz el ve ze tés rõl való gon dos ko dás, az ah hoz
szük sé ges vízi köz mû vek meg épí té se te hát tör vé nyen ala -
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pu ló kö te le zõ he lyi ön kor mány za ti fel adat. Az ön kor -
mány za tok rész vé te lé vel meg va ló su ló köz cé lú ví zi köz -
mû-be ru há zá sok hoz az ál lam több faj ta tá mo ga tást is nyújt, 
il let ve nyúj tott a Je len tés1.-ben és a Je len tés2.-ben vizs -
gált idõ sza kok ban is, me lyek rész ben a he lyi ön kor mány -
za to kat, rész ben a ma gán sze mé lye ket és a ví zi köz mû tár -
su la to kat il let ték meg. 

3. A ví zi köz mû be ru há zá sok a más ön kor mány za ti köz -
mû be ru há zá sok tól ab ban tér nek el, hogy a la kos ság és a
jogi sze mé lyek – a Vgt. ál tal jo gi lag ön ál ló an sza bá lyo -
zott – ví zi köz mû tár su la tot hoz nak lét re. A ví zi köz mû-tár -
su la tok az ön kor mány zat tal kö zö sen va ló sít ják, va ló sí tot -
ták meg a be ru há zást, az ön kor mány zat tal kö tött társ be ru -
há zói szer zõ dés alap ján. A Vgt. 34. §-a alap ján jogi és ma -
gán sze mé lyek bõl ön szer ve zõ dés sel meg ala ku ló ví zi köz -
mû tár su lat a tár su la tot ter he lõ, vár ha tó be ru há zá si költ sé -
get fel oszt ja a ta gok kö zött, va gyis a Vgt. 37. § (1) be kez -
dés f) pont ja és 41. § (2) be kez dé se alap ján meg ha tá roz za a 
be fi ze ten dõ ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze gét. Az így
meg ha tá ro zott (egyéb ként adók mód já ra be hajt ha tó köz -
tar to zás nak mi nõ sü lõ) hoz zá já ru lás 15%-ának vissza té rí -
té sét je len ti a ma gán sze mé lyek köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tá sa, me lyet – rész le tek ben tör té nõ fi ze tés ese tén – fo lya -
ma to san, az ön kor mány zat jegy zõ jén ke resz tül kap nak
meg a jo go sul tak a MÁK-tól.

4. A ví zi köz mû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak a Je len -
tés1.-ben és 2.-ben is ki fo gás olt mód ja sze rint a be ru há zás
le bo nyo lí tá sá ban és fi nan szí ro zá sá ban részt ve võ szer ve -
ze tek és ma gán sze mé lyek egy ide jû leg kö töt tek meg több
szer zõ dést, amely ben egy más ra épí tet ten, de kü lön-kü lön
ha tá roz ták meg rész le te sen a szer zõ dé si fel té te le ket és az
át uta lá sok (pénz moz gá sok) rend jét. Az ÁSZ ál lás pont ja
sze rint a pénz moz gá sok az ala pít vány, a ki vi te le zõ, a ma -
gán sze mé lyek és az ön kor mány zat kö zött a Je len té sek ben
ki mu ta tott mó don el tér tek a va lós gaz da sá gi ese mé nyek -
tõl, va gyis az ÖKOTÁM 2000 rend szer ben va lós és fik tív
pénz moz gás ke ve re dett egy más sal, mely ben a la kás ta ka -
rék-pénz tá rak nak (a to vábbiakban: ltp.), a ví zi köz mû tár -
su la tok nak, a hi telt biz to sí tó ke res ke del mi ban kok nak, a
ki vi te le zõk nek, a he lyi ön kor mány zat nak és egy ala pít -
vány nak elõ re meg ter ve zett és rög zí tett sze re pe volt. Az
ÁSZ sze rint, a kül sõ be ru há zás-szer ve zõk se gít sé gé vel a
ma gán sze mé lyek hez kö tõ dõ ál la mi tá mo ga tá sok igény lé -
sé ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek (ke res ke del mi ban kok,
ltp.-k, ön kor mány za tok), egy olyan zárt rend sze rû ön kor -
mány za ti be ru há zás fi nan szí ro zá si mód szert al kal maz tak,
mely ben a ma gán sze mé lye ket meg il le tõ ál la mi tá mo ga tá -
so kat ma xi má li san ki hasz nál va azt igény be vet ték (ve szik) 
úgy, hogy a pénz fi zi ka i lag nem ju tott el a ma gán sze mé -
lyek hez, ha nem azt a ma gán sze mély tõl ko ráb ban meg ka -
pott en ged mény ezés sel az ön kor mány za ti be ru há zás meg -
va ló sí tá sá ba vissza for gat ták. Az al kal ma zott mód szer rel
az ön kor mány za tok sa ját erõ biz to sí tá sa nél kül va ló sí tot -
ták (va ló sít ják) meg he lyi je len tõ sé gû köz cé lú ví zi lé te sít -

mé nyek lét re ho zá sát. Az ÁSZ ko ráb bi je len té sei nyo mán
2002-ben mó do sí tot ták a Kr2.-t és meg pró bál ták pon to sí -
ta ni a köz mû fej lesz té si tá mo ga tás igény be vé te lét és fel -
hasz ná lá sát, de az al kal ma zott jog sza bály-mó do sí tá sok -
nak nem volt kel lõ ered mé nye. A Je len tés1.-ben le írt mód -
szer nek egyes ön kor mány za tok ban való al kal ma zá sát az
ÁSZ to vább vizs gál ta és an nak ered mé nye i rõl a Je len tés2.
szá molt be. Mind két Je len tés ja vas la tot tett az ÁSZ sze rint
jog ta la nul igény be vett tá mo ga tá sok vissza vo ná sá ra, il let -
ve ren de zé sé re. A kér dé ses össze ge ket a Je len té sek ön kor -
mány za tok ra le bont va, konk rét össze gek meg ha tá ro zá sá -
val tar tal maz ták. Egyes ön kor mány za tok mind két vizs gá -
lat ban érin tet tek vol tak. Az ÁSZ az ál ta la meg ál la pí tott
sza bály ta lan sá gok meg szün te té sé re szá mos ja vas la tot tett
a Kor mány és az érin tett mi nisz te rek szá má ra. 

Ezek kö zött – a pénz ügy mi nisz ter szá má ra tett ja vas lat -
ként – sze re pelt az ÁSZ ál tal ki mu ta tott össze gû jog ta la nul 
igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tá sok vissza vo ná sa
és a ké sõb bi jo go su lat lan tá mo ga tá sok meg aka dá lyo zá sa.
Emel lett in dít vá nyoz ta, hogy a pénz ügy mi nisz ter a zár -
szám adás ke re té ben te gyen ja vas la tot a jog ta la nul igé nyelt 
köz mû fej lesz té si tá mo ga tá sok ren de zé sé re. Az ÁSZ ér te -
lem sze rû en a Kor mány ra és an nak tag ja i ra bíz ta a „vissza -
vo nás” és a „ren de zés” jogi esz kö ze i nek mi ként jét. Et tõl
el té rõ en, más ja vas la ta i ban a konk rét jogi esz köz igény be -
vé te lét meg ne vez ve kez de mé nyez te meg fe le lõ tar tal mú
ren de let ki adá sát vagy mó do sí tá sát, il let ve tör vény mó do -
sí tá sá nak kez de mé nye zé sét. 

5. A Je len té sek ben fog lalt ja vas la tok nak a Kor mány és
an nak tag jai rész ben tet tek ele get (amint erre a Je len tés2. a
fi gyel met fel is hív ta). Az Or szág gyû lés az ÁSZ sze rint
jog ta la nul igé nyelt vagy igény be vett tá mo ga tá sok vissza -
vo ná sa, il let ve ren de zé se ese té ben – a pénz ügy mi nisz ter
ja vas la tá ra és a Kor mány elõ ter jesz té se nyo mán – a
Ztv1.-ben és a Ztv2.-ben, va la mint a töb bi vizs gált jog sza -
bály ban al kal ma zott meg ol dást ve zet te be. En nek lé nye ge, 
hogy a Ztv.-k meg ál la pít ják a jog ta la nul igény be vett köz -
mû fej lesz té si tá mo ga tás ÁSZ je len té se ken ala pu ló brut tó
(az összes vizs gált ön kor mány za tot fel öle lõ) össze gét,
mellyel egy idõ ben erre néz ve vissza fi ze té si kö te le zett sé -
get ír nak elõ, míg az egyes ön kor mány za tok ra esõ összeg
meg ha tá ro zá sá ra mi nisz te ri ren de let (az R1. és az R2.) szá -
má ra ad nak fel ha tal ma zást. Emel lett fel ha tal maz zák a
Kor mányt, hogy a vissza fi ze tés üte me zé se kér dé sé ben
hoz zá for du ló ön kor mány za tok ese té ben an nak üte me zé -
sé rõl ren de let ben dönt sön. En nek alap ján szü le tett meg a
Kr1. és a Kr3. 

IV.

1. A Ztv1. és a Ztv2., va la mint a fel ha tal ma zá sa nyo mán 
szü le tett ren de le tek ese tén több sza bá lyo zá si moz za nat,
több egy más hoz kap cso ló dó sza bály ké pe zi a je len al kot -
má nyos sá gi vizs gá lat tár gyát. 
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1.1. A vizs gált sza bá lyok elsõ cso port já ba a Ztv1. és a
Ztv2. azon ren del ke zé sei tar toz nak, me lyek a köz mû fej -
lesz té si tá mo ga tá sok kal össze füg gés ben az ÁSZ je len té sei 
alap ján hi ányt ál la pí ta nak meg (elsõ sza bá lyo zá si moz za -
nat). A hi ány tör vény ben tör té nõ rög zí té se azon a „té nyen” 
ala pul, hogy e tá mo ga tá sok igény be vé te le jog sze rût len
volt (má so dik moz za nat). A kö vet ke zõ (har ma dik) moz za -
nat sze rint a hi ányt az érin tett ön kor mány za tok nak kell
vissza fi zet ni ük. A ne gye dik moz za nat ban a tör vé nyek fel -
ha tal maz zák a mi nisz te re ket olyan ren de let ki adá sá ra,
mely a konk rét ön kor mány za tok konk rét kö te le zett sé ge it
tar tal maz za. Az ötö dik moz za na tot ma guk a ren de le tek
(R1. és R2.) ké pe zik, vé gül a ha to dik faj ta ma ga tar tá si sza -
bály-tí pust a Kr1. és a Kr3. tar tal maz zák, amennyi ben rög -
zí tik a vissza fi ze té si kö te le zett ség idõ be li bon tá sát (üte me -
zé sét). Az in dít vá nyo zók a Ztv2. 7. § (20) be kez dé sé ben
adott fel ha tal ma zás alap ján meg al ko tott Kr3.-at ki fe je zet -
ten nem tá mad ták. A fel ha tal ma zó ren del ke zés al kot mány -
el le nes sé gé re irá nyu ló in dít vá nyok, a bí rói út igény be vé -
te lét, va la mint a jog or vos lat hoz való jo got kor lá to zó jog -
sza bá lyi for ma al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló meg in do kolt és ha tá ro zott in dít vá nyo zói ké rel -
mek alap ján az Al kot mány bí ró ság – ed di gi gya kor la tá val
össze füg gés ben – az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot „szo ros
tár gyi össze füg gés” okán a Kr3.-ra is ki ter jesz tet te.
[54/1992. (X. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 266, 268.;
28/1994. (V. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 134, 137.;
34/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 177, 181.;
67/1997. (XII. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 411, 416.;
33/2002. (VII. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 173, 182.;
17/2006. (I. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 281.]

Az al kot mány jo gi pa nasz ként elõ ter jesz tett in dít -
vánnyal össze füg gés ben az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke -
zõ ket ál la pí tot ta meg. A Fõ vá ro si Ité lõ táb la al kot mány jo gi 
pa nasz alap ja ként be nyúj tott 9.Pf.21.002/2006/4. sz. jog -
erõs íté le té ben a fel pe res ön kor mány za tok és az ÁSZ kö -
zöt ti jog vi tát bí rál ta el. A jog erõs íté let el uta sí tot ta a fel pe -
re sek ke re se ti ké rel mét, mely a Je len tés1.-ben sze rep lõ el -
len õr zé si meg ál la pí tá sok va lót lan sá gá nak ki mon dá sá ra
irá nyult. Az íté let ben al kal ma zott jog sza bá lyok a Ptk. 1. és 
7. §, 339. és 360. §-ai, va la mint az Ál la mi Szám ve võ szék -
rõl szó ló 1989. évi XXXVIII. tör vény (a to vábbiakban:
ÁSztv.) 19. §-a vol tak. A bí ró ság a je len ügy alap ját ké pe -
zõ jog sza bá lyo kat és jog sza bá lyi ren del ke zé se ket a per ben 
nem al kal maz ta. Az Abtv. 48. § (1) be kez dé se ér tel mé ben
„Az Al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se mi att
al kot mány jo gi pa nasszal for dul hat az Al kot mány bí ró ság -
hoz az, aki nek a jog sé rel me az al kot mány el le nes jog sza -
bály al kal ma zá sa foly tán kö vet ke zett be, és egyéb jog or -
vos la ti le he tõ sé ge it már ki me rí tet te, il le tõ leg más jog or -
vos la ti le he tõ ség nincs szá má ra biz to sít va.” Az al kot -
mány jo gi pa nasz elõ ter jesz té sé nek alap ve tõ fel té te le, hogy 
a kér dé ses jog sza bályt a pa nasz alap já ul szol gá ló dön tés
meg ho za ta la so rán al kal maz ták. En nek hi á nyá ban a be ad -
vány al kot mány jo gi pa nasz nak nem te kint he tõ. Az Al kot -
mány bí ró ság azon ban fi gye lem mel volt arra, hogy az al -

kot mány jo gi pa nasz nak ne ve zett be ad vány ban elõ ter jesz -
tett ké re lem jog sza bály al kot mány el le nes sé gé nek utó la -
gos vizs gá la tá ra irá nyu ló be ad vány ként el bí rál ha tó, to váb -
bá arra is, hogy az ilyen ként való el bí rá lást több in dít vá -
nyo zó is kér te. Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az
 alkotmányjogi pa nasz ként elõ ter jesz tett be ad vá nyo kat
 eddigi gya kor la tá nak meg fe le lõ en [2/1998. (II. 4.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1998, 41, 43.] jog sza bály alkotmány -
ellenessé gének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló be ad vány -
ként bí rál ta el. 

1.2. Több in dít vá nyo zó fel ve tet te, hogy a tá ma dott tör -
vé nyek és jog sza bá lyok lé nye gé ben az ÁSZ ál lás pont já -
nak, meg ál la pí tá sa i nak vál toz ta tás nél kü li át vé te lé vel szü -
let tek meg. Ez a meg ol dás ami att sér ti az ön kor mány za ti
jo ga i kat, mert sem az ÁSZ ál lás fog la lá sai el len, sem a jog -
sza bá lyok el len nem él het nek jog or vos lat tal. Az Al kot -
mány bí ró ság az ÁSZ jog ál lá sá val és ál lás fog la lá sa i nak
jogi mi nõ sí té sé vel kap cso la tos kér dé se ket az
1251/E/1995. AB ha tá ro zat ban (a to vábbiakban: Abh1.)
te kin tet te át. A ha tá ro zat el uta sí tot ta azt az in dít ványt,
mely azt ki fo gás ol ta, „hogy az Ál la mi Szám ve võ szék rõl
szó ló 1989. évi XXXVIII. tör vény [...] 25. § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott szám ve võ sé gi el len õr zé si meg ál la pí -
tás nem te kint he tõ ha tá ro zat nak, a té ves nek mi nõ sít he tõ
meg ál la pí tá sok el len pe dig az el len õr zött szerv csu pán
ész re vé telt te het, fel leb be zé si vagy fe lül vizs gá la ti ké rel -
met vi szont nem nyújt hat be. Ezt a sza bá lyo zást az ön kor -
mány zat ket tõs vo nat ko zás ban is al kot mány el le nes nek
tart ja. Meg foszt ja az el len õr zött szer vet az Al kot mány
57. § (5) be kez dés ál tal min den ki szá má ra min den ál la mi
dön tés el len biz to sí tott jog or vos lat gya kor lá sá nak le he tõ -
sé gé tõl. Egy ben tör vény ho zói mu lasz tást is lát ab ban,
hogy az ÁSztv. nem ren del ke zik a szám ve võ szé ki meg ál -
la pí tá sok szer ve ze ten kí vü li fe lül vizs gá la tá ról. Be ad vá -
nyá ban az in dít vá nyo zó al kot mány bí ró sá gi in téz ke dést is
kér an nak ér de ké ben, hogy a fel fo gá sa sze rint jog ta la nul
el vett ál la mi hoz zá já ru lást az ön kor mány zat vissza kap has -
sa.” (ABH 1996, 572, 573.)

Az Abh1. rög zí tet te, hogy az Al kot mány 32/C. §-a sze -
rint az ÁSZ „az Or szág gyû lés pénz ügyi-gaz da sá gi el len õr -
zõ szer ve” és az ál ta la tör vény es sé gi, cél sze rû sé gi és ered -
mé nyes sé gi szem pon tok alap ján vég zett „el len õr zé sek rõl
je len tés ben tá jé koz tat ja az Or szág gyû lést.” Az ÁSztv. 1. §
(1) be kez dé se azt is rög zí ti, hogy az ÁSZ „csak az Or szág -
gyû lés nek és a tör vé nyek nek van alá ren del ve.” A ha tá ro -
zat to váb bi meg ál la pí tá sai sze rint az ÁSZ a rá vo nat ko zó
sza bá lyo zás alap ján ál la mi szerv, de nem jár el ha tó ság -
ként, nem hoz a vizs gált szerv re kö te le zõ ha tá ro za tot, vagy 
más el ne ve zé sû, de ha tá ro zat nak te kin ten dõ dön tést (a
vizs gá lat tar ta ma alat ti kár meg elõ zés cél já ból anya gi- és
pénz esz kö zök zá ro lá sa, va la mint a pénz esz kö zök fel hasz -
ná lá sá nak ide ig le nes fel füg gesz té se ki vé te lé vel). Az Al -
kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az ÁSztv. 25. §
(1) be kez dé sé ben fog lalt „el len õr zé si meg ál la pí tás” fo gal -
ma így nem von ha tó az Al kot mány 57. § (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott egyik dön tés tí pus fo ga lom kö re alá sem,
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 vagyis ezek nem az érin tet tek re kö te le zõ en ki ha tó bí rói, ál -
lam igaz ga tá si vagy más ha tó sá gi dön té sek. Az el len õr zé si
meg ál la pí tás az ÁSztv. ér tel mé ben nem tar tal maz mást,
mint a vizs gált szerv gaz dál ko dá sá ról ki ala kí tott szám ve -
võ szé ki vé le ményt. (ABH 1996, 572, 574.) 

1.3. Ál lás pont ját az Al kot mány bí ró ság ak ként össze -
gez te, hogy ami att nem le het és nem is len ne ér tel me az
ÁSZ el len õr zé si meg ál la pí tá sa el len jog or vos la ti jo got
biz to sí ta ni, mert mint vé le ményt ki fe je zés re jut ta tó meg ál -
la pí tás, nem ha tó sá gi ak tus. (Abh1., ABH 1996, 574.) Mi -
vel az el len õr zést vég zõ sze mély meg ál la pí tá sai is le het -
nek té ve sek, ezért meg en ge di az ÁSztv., hogy a vizs gált
szerv ve ze tõ je az el len õr zé si meg ál la pí tá sok ra ész re vé te -
le ket te hes sen. Ez a jog nem azo nos a jog or vos lat jog in téz -
mé nyé vel, de az ÁSZ-nak a tör vény elõ írá sa sze rint az ész -
re vé te lek re re a gál nia kell. A je len ügy ben vizs gált jog sza -
bá lyok ál tal elõ írt vissza fi ze té si kö te le zett ség és az
Abh1.-ben vizs gált al kot má nyos sá gi prob lé ma kö zöt ti lé -
nye ges kü lönb ség ab ban mu tat ha tó ki, hogy az Abh1.-ben
egy, fel adat mu ta tó alap ján igé nyel he tõ ön kor mány za ti
nor ma tív tá mo ga tás alap já ul szol gá ló tény szá mí tás meg -
íté lé se volt kér dé ses (fi gye lem be ve he tõ-e az igény lés nél
az óvo dá ba még be nem ira tott, csak fel vé tel re elõ jegy zett
gyer mek). To váb bi alap ve tõ el té rés, hogy je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság nem az ÁSZ ál lás fog la lá sá nak vagy Je -
len té se i nek al kot má nyos sá gi vizs gá la tát vé gez te el, ha nem 
az azok ban fog lalt meg ál la pí tá sok vég re haj tá sa ér de ké ben
szü le tett ál la mi dön té sek al kot má nyos sá gát vizs gál ta.

2. A zár szám adá si tör vény el fo ga dá sa és meg al ko tá sa
az ál la mi költ ség ve tés vég re haj tá sá ról szó ló be szá mo ló
Or szág gyû lés ál ta li jó vá ha gyá sát je len ti. Az Or szág gyû lés
a költ ség ve té si tör vény ben (app rop ri á ció) ad fel ha tal ma -
zást a Kor mány nak a költ ség ve tés vég re haj tá sá ra. A vég -
re haj tá sért a Kor mány az Or szág gyû lés nek fe le lõs ség gel
tar to zik. A zár szám adá si tör vény ben fog lalt jó vá ha gyás
en nek az ál ta lá nos fel ha tal ma zás nak a mi kén ti fel hasz ná -
lá sá ról ho zott dön tést je len ti. Tar tal mát, jogi ha tá sát te -
kint ve fel men tés (fel ment vény) jel le gû, hi szen meg ho za -
ta lá val az Or szág gyû lés men te sí ti a Kor mányt az adott évi
költ ség ve tés vég re haj tá sá ért vi selt fe le lõs sé ge alól. Ezt fe -
je zik ki a zár szám adá si tör vé nyek ben rend sze rint az
1. §-ban sze rep lõ, a költ ség ve tés vég re haj tá sát a be vé te li-,
a ki adá si- és a ket tõ kö zöt ti kü lönb ség ered mé nye ként je -
lent ke zõ hi ány szá mok kal együtt jó vá ha gyó for du la tai. Ez
a ren del ke zés a zár szám adá si tör vény köz pon ti ren del ke -
zé se, eb bõl kö vet ke zik az összes töb bi. 

An nak el le né re, hogy az össze ha son lít ha tó ság el vé nek
ér vé nye sí té se cél já ból az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi 
XXXVIII. tör vény (a to vábbiakban: Áht.) 18. §-a ér tel mé -
ben „a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról szó ló zár szám adást
költ ség ve té si éven ként, az el fo ga dott költ ség ve tés sel
össze ha son lít ha tó mó don, az év utol só nap ján ér vé nyes
szer ve ze ti, be so ro lá si rend nek meg fe le lõ en kell el ké szí te -
ni”, a Ztv1. és a Ztv2. szá mos to váb bi ren del ke zést is tar -
tal maz. Ilyen ki egé szí tõ ren del ke zés nek te kint he tõk a

vizs gált köz mû fej lesz té si tá mo ga tá sok vissza fi ze té sé rõl
ren del ke zõ sza bá lyok is, hi szen azok nem csak a kér dé ses
költ ség ve té si év, ha nem rész ben az azt meg elõ zõ idõ sza -
kok ki adá sa i ról szól nak. E sza bá lyok ban az Al kot mány bí -
ró ság meg íté lé se sze rint a fel men té si (fel ment vé nyi) moz -
za nat is más ként ér vé nye sül. A köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tá so kat vég sõ so ron az ál lam ház tar tá si szer ve zet köz pon ti
szin tû szer ve a MÁK utal ta (fo lyó sí tot ta). Ezek rõl a – Kor -
mány fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó – ki adá sok ról ál la pí tott
meg a Je len tés1. és a Je len tés2. sza bály ta lan sá go kat, s
emi att az Or szág gyû lés a fel men tést lé nye gé ben a Kor -
mány szá má ra nem adta meg, va gyis vissza me nõ leg nem
fo gad ta el e ki adá sok tel je sí té sét. Az el nem fo ga dás kö vet -
kez mé nye ként ren del te el ezen ki adá sok nak, a tá mo ga tott
köz mû fej lesz té sek kel érin tett he lyi ön kor mány za tok tól
tör té nõ vissza vo ná sát.

3. Az Or szág gyû lés az ÁSZ ál tal jo go su lat lan köz mû fej -
lesz té si tá mo ga tás ként meg ha tá ro zott brut tó össze ge ket te -
hát a Ztv1.-ben és a Ztv2.-ben – mint vissza fi ze tés sel ter helt
össze ge ket – rög zí tet te, és fel ha tal ma zást adott az egyes ön -
kor mány za to kat érin tõ konk rét össze gek mi nisz te ri ren de -
let ben való meg ha tá ro zá sá ra, va la mint fel ha tal maz ta a Kor -
mányt, hogy ren de let ben rög zít se az adott ön kor mány za to -
kat ter he lõ vissza fi ze té si kö te le zett sé gek idõ be ni üte me zé -
sét. Ez zel a sza bá lyo zá si meg ol dás sal a jog al ko tó az Áht.
64/D. §-ában rög zí tett el já rá si rend tõl el té rõ meg ol dást vá -
lasz tott. Az Áht. sze rin ti sza bá lyo zás az ön kor mány za tok
ál tal igé nyelt vagy igény be vett köz pon ti tá mo ga tá sok el -
len õr zé sé re, a jog ta la nul igény be vett tá mo ga tá sok vissza té -
rí té sé re vo nat ko zik, és egye di el len õr zé sek le foly ta tá sát, to -
váb bá egye di (ön kor mány za ton kén ti) vissza té rí té si ha tá ro -
za tok ki adá sát írja elõ. Az Áht. el já rá si rend jé tõl való el té -
rést in do kol hat ta az, hogy a kér dé ses tá mo ga tá sok jo go sult -
jai nem az ön kor mány za tok, ha nem az igény lõ ma gán sze -
mé lyek vol tak. Ez azon ban ép pen a vissza fi ze té si kö te le -
zett ség kér dé sét il le tõ en ag gá lyos. Nem csak ami att, mert –
mi köz ben nyil ván va ló volt, hogy a köz mû fej lesz té si tá mo -
ga tá sok igény lé se kö rü li sza bály ta lan sá gok nak több sze rep -
lõ je volt – a vissza fi ze tést ki zá ró lag a be ru há zás sal érin tett
te le pü lé si ön kor mány za tok ra ter hel ték, ha nem azért is, mert 
a tá mo ga tá sok ki fi ze té sé rõl a MÁK dön tött, és a fo lyó sí tást
is ez az ál la mi szerv vé gez te. 

4. A tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ma xi ma li zá lá sá ra
ki ala kí tott rend szer mû köd te té sé hez több, a ma gán sze mé -
lyek ál tal alá írt szer zõ dés és nyi lat ko zat meg kö té sé re volt
szük ség. Ez a be ru há zás-fi nan szí ro zá si meg ol dás, te hát
egy sa já tos, több sze rep lõs pub lic-pri va te-part ners hip
(PPP) konst ruk ció volt, mely ben a fi nan szí ro zá si vi szo -
nyok és kap cso la tok nem szû kül tek le az ál la mi köz pon ti
költ ség ve tés és a he lyi ön kor mány za ti költ ség ve tés kö zöt ti 
kap cso lat ra. A tá mo ga tá sok jog el le nes sé gé nek me ga la po -
zá sa kép pen a Je len té sek több ször utal nak a szer zõ dé sek
vagy nyi lat ko za tok rész be ni ér vény te len sé gé re. Va la mely
szer zõ dés pol gá ri jog sze rin ti ér vény te len sé gé nek meg ál -
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la pí tá sá ra azon ban csak a ha tás kör rel és il le té kes ség gel
ren del ke zõ bí ró sá gok jo go sul tak. Azt is kü lön meg kell
em lí te ni, hogy a ma gán sze mé lye ket meg il le tõ köz mû fej -
lesz té si tá mo ga tá sok irán ti igény lé sek össze gyûj té se,
össze sí té se, a MÁK-hoz való el jut ta tá sa és a meg ér ke zett
tá mo ga tás ma gán sze mé lyek nek való ki fi ze té se a te le pü lé si 
ön kor mány zat jegy zõ jé nek ál lam igaz ga tá si fel adat kö ré be
tar to zott. Ezt a tényt az ÁSZ is is mer te, a Je len tés2. ezt kü -
lön is hang sú lyoz za (30. o.). Így – amennyi ben fenn is áll -
tak a fel tárt sza bály ta lan sá gok a tá mo ga tá sok kö rül – a tá -
ma dott jog sza bá lyok a jegy zõk ál lam igaz ga tá si és nem ön -
kor mány za ti fel adat kör ben vég zett sza bály ta lan (vagy az
ÁSZ sze rint sza bály ta lan) te vé keny sé gé ért von nak el az
ön kor mány za ti költ ség ve tés bõl je len tõs pénz össze ge ket.

V.

1. Az in dít vá nyo zók a vizs gált jog sza bá lyok al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és azok meg sem mi sí -
té sét szá mos al kot má nyos ren del ke zés alap ján kér ték. Mi -
vel a vizs gált jog sza bá lyi ren del ke zé sek a ren de le tek ben
meg ha tá ro zott ön kor mány za tok szá má ra egye di pénz fi ze -
té si kö te le zett sé get ál la pí ta nak meg, az Al kot mány bí ró ság
a kér dé ses ren del ke zé sek vizs gá la tát el sõ ként az Al kot -
mány 43. § (2) be kez dé se alap ján vé gez te el. Ez az al kot -
má nyi sza bály elsõ for du la tá ban rög zí ti, hogy a he lyi ön -
kor mány za ti jo go kat és kö te le zett sé ge ket tör vény ha tá roz -
za meg, a má so dik for du lat sze rint az ön kor mány zat ha tás -
kö ré nek jog sze rû gya kor lá sa bí ró sá gi vé de lem ben ré sze -
sül, míg a har ma dik for du lat sze rint jo gai vé del mé ben az
ön kor mány zat az Al kot mány bí ró ság hoz for dul hat. 

1.1. Az Al kot mány 43. § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa
kap csán el sõ ként te hát azt kel lett vizs gál ni, hogy az egyes
ön kor mány za tok ra néz ve egye di pénz-vissza fi ze té si kö te -
le zett ség mi nisz te ri ren de le tek ben tör té nõ, il let ve a vissza -
fi ze té si ha tár idõk és a vissza fi ze tés rész let sza bá lya i nak
kor mány ren de let ben való meg ha tá ro zá sa, to váb bá az erre
le he tõ sé get adó tör vé nyi fel ha tal ma zá sok össz hang ban
van nak-e ez zel az al kot má nyi ren del ke zés sel. E kér dés el -
dön té se so rán az Al kot mány bí ró ság fi gye lem mel volt az
elõ zõ ek ben rész le te sen is mer te tett kö rül mé nyek re, il let ve
a vissza fi ze té si kö te le zett ség jel le gé re is. A te le pü lé si ön -
kor mány za tok ál lam ház tar tá si rend sze ren be lül tör té nõ fi -
nan szí ro zá sá nak, a ré szük re jut ta tan dó tá mo ga tá sok ter ve -
zé sé nek, meg ál la pí tá sá nak és el szá mo lá sá nak, va la mint az 
eset le ge sen a köz pon ti költ ség ve tés ré szé re tör té nõ vissza -
fi ze tés fel té te le i nek, és az arra vo nat ko zó ál ta lá nos kö te le -
zett ség nek a rész le tes sza bá lyai az Áht.-ben ta lál ha tók
meg. A je len ügy ben vizs gált jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ugyan ak kor olyan tá mo ga tá sok vissza fi ze té sét ren de lik el,
me lyek jo go sult jai nem az ön kor mány za tok vol tak. El len -
tét ben te hát az Áht. 64-64/A., va la mint 64/B. §-ai ban, to -
váb bá a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl szó ló 1992. évi LXXXIX. tör vény (a to váb -
biakban: Cct.) 1–9. §-ai ban sza bá lyo zott tá mo ga tá sok kal,

e pénz össze gek nek soha nem vol tak va ló di cím zett jei vagy 
jo go sult jai az ön kor mány za tok. Ezek a tá mo ga tá sok an nak 
el le né re nem vol tak ön kor mány za ti tá mo ga tá sok, hogy
olyan köz mû be ru há zá sok fi nan szí ro zá sá hoz hasz nál ták
fel õket, me lyek ben az ön kor mány za tok az adott te rü let re
meg ala kult ví zi köz mû-tár su la tok kal kö zö sen, társ be ru há -
zó ként vet tek részt. A tá mo ga tá si igé nyek össze gyûj té sé -
ben és a tá mo ga tá sok nak az érin tet tek hez való el jut ta tá sá -
ban a te le pü lé si ön kor mány za tok jegy zõi ál lam igaz ga tá si
fel adat kö rük ben tet tek ele get. A vissza fi ze té si kö te le zett -
ség ál ta lá nos szin tû elõ írá sá val a Ztv1. és a Ztv2. egy tel je -
sen új, ori gi ná lis kö te le zett sé get ke let kez te tett, hi szen az
Áht. 64/B. §-a az ön kor mány za ti (az ön kor mány zat nak
járó) tá mo ga tá sok jog sze rût len fel hasz ná lá sa ese té re rög -
zí ti az adott tá mo ga tá si összeg vissza fi ze té sé nek ál ta lá nos, 
tör vé nyi szin tû kö te le zett sé gét. Ezt az új kö te le zett sé get
„bon tot ta le”, konk re ti zál ta egyes ön kor mány za tok felé az
R1. és R2., va la mint a Kr1. és a Kr3. Az ön kor mány za ti
szer vek hez te le pí tett ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö -
rök „gya kor lá sa ugyan ak kor nem tar to zik a he lyi ön kor -
mány zás kö ré be. […] E ha tás kö rük ben az ön kor mány zat
szer vei nin cse nek alá ren del ve a kép vi se lõ-tes tü let nek. A
kép vi se lõ-tes tü let a ha tás kör rel fel ru há zott tiszt ség vi se lõ -
jé tõl, köz tiszt vi se lõ jé tõl a ha tás kört nem von hat ja el, e ha -
tás kö re ik gya kor lá sá ra uta sí tást nem ad hat, nem jo go sult
ha tó sá gi ha tá ro za ta ik fe lül vizs gá la tá ra.” [56/1996.
(XII. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 204, 212.] Mi vel ezen
ál lam igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sa a Kor mány irá nyí tá sa
alatt áll, a kép vi se lõ-tes tü let nek az e te vé keny ség gya kor -
lá sá hoz szük sé ges szer ve ze ti, sze mé lyi és anya gi fel té te lek 
biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ön kor mány za ti fel adat- és ha tás -
kö re nem ke let kez tet va la mi fé le ál ta lá nos ál lam ház tar tá si
helyt ál lá si kö te le zett sé get, hi szen – mi ként azt az Al kot -
mány bí ró ság maga szö gez te le – a he lyi kép vi se lõ-tes tü let
e fel adat- és ha tás kö rök gya kor lá sá ra uta sí tást nem ad hat
és nem jo go sult a ha tá ro za tok fe lül vizs gá la tá ra sem. A te -
le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek a köz mû fej lesz té si tá -
mo ga tá si igé nyek össze gyûj té sé re, to váb bí tá sá ra és a tá -
mo ga tá sok ér de kel tek hez való el jut ta tá sá ra vo nat ko zó fel -
adat kö re ab ban az eset ben is fenn állt és fenn áll, ha a be ru -
há zást tel jes egé szé ben a ví zi köz mû tár su la tok út ján va ló -
sít ják meg. Ezen a jegy zõi fel adat kö rön nem vál toz ta tott
az sem, hogy a vizs gált jog sza bá lyok ban érin tett be ru há zá -
sok ban a te le pü lé si ön kor mány za tok is részt vet tek. A fen -
ti ek ben ír tak ki eme lik a Ztv1.-ben és a Ztv2.-ben sza bá lyo -
zott vissza fi ze té si kö te le zett ség ori gi ná lis, új sze rû jel le gét.

1.2. Az ön kor mány za ti kö te le zett sé gek nek tör vény ben
tör té nõ sza bá lyo zá sá val össze füg gés ben az 1/2001. (I. 17.) 
AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró ság al kot mány el le nes -
nek ta lál ta és meg sem mi sí tet te a jog al ko tás ról szó ló 1987.
évi XI. tör vény (a to vábbiakban: Jat.) 10. § a) pont já ba
fog lalt azon sza bályt, mely le he tõ vé tet te, hogy he lyi ön -
kor mány za tok szá má ra ren de let al ko tá si fel ada tot kor -
mány ren de let is meg ál la pít son. A ha tá ro zat sze rint: „Más
a hely zet azon ban a kor mány ren de let tel kap cso lat ban. Az
Al kot mány bí ró ság már a 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro za tá -
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ban ki fej tet te, hogy a tör vé nyen kí vül más jog sza bály a he -
lyi au to nó mi át nem kor lá toz hat ja, il le tõ leg nyo ma té ko san
utalt arra, hogy ...az ön kor mány za tok alap jo gai ele ve az ál -
ta lá nos tör vé nyek ke re tei kö zött ér ten dõk. (ABH 1993, 48, 
71.) Va gyis ez zel egy ér tel mû en ki fe je zés re jut tat ta: Az
alap jo gok sza bá lyo zá sa el sõ sor ban a Kor mánnyal és az ál -
lam igaz ga tás sal szem ben nyújt al kot má nyos ga ran ci át az
ön kor mány za tok szá má ra. [56/1996. (XII. 12.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1996, 204, 207.] Nyil ván va ló ezért az is, hogy ez 
a biz to sí ték enyész ne el ak kor, ha a Kor mány ren de le te is
he lyi ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zó (kö te le zõ) ren del ke -
zé se ket tar tal maz hat na.” Az 1/2001. (I. 17.) AB ha tá ro zat
a ren de let al ko tá si fel ha tal ma zást egy ér tel mû en ön kor -
mány za ti kö te le zett ség nek (fel adat nak) te kin tet te, mi köz -
ben fi gye lem be vet te az Al kot mány 44/A. § (1) be kez dés
a) pont ja alap ján a he lyi ön kor mány za to kat az ön kor -
mány za ti ügyek ben meg il le tõ igaz ga tá si és sza bá lyo zá si
au to nó mia jel le gét. Ez az au to nó mia a Kor mány nak vagy a 
köz pon ti köz igaz ga tás szer ve i nek az ön kor mány za ti au to -
nó mia kö ré be tör té nõ be avat ko zá sa el len nyújt el sõ sor ban
vé del met [77/1995. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
390, 394.], így az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy
a Jat. 10. § a) pont já ban fog lalt ren del ke zés el len té tes az
Al kot mány 43. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak kal. Mint a ha -
tá ro zat ki mond ta: „Az Ötv. – köz vet le nül az Al kot mány
43. § (2) be kez dé sé re épü lõ – 16. § (1) be kez dé sé nek ab -
ban a ren del ke zé sé ben te hát, amely sze rint a kép vi se -
lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza bá lyo zott he lyi tár sa dal -
mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá tör vény fel ha tal ma zá -
sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra ön kor mány za ti ren de le tet 
al kot, a tör vény szó va ló ban tör vényt és nem a vég re haj tó
ha ta lom (Kor mány, mi nisz ter) nor má it is ma gá ban fog la ló
jog sza bályt je lent. Nyil ván va ló an el len té tes ez zel – s az
Al kot mány 43. § (2) be kez dé sé nek tar tal má val is – a Jat.
10. § a) pont já ban írt kor mány ren de let.” (ABH 2001, 31,
36.) Ha son ló kép pen, ön kor mány za ti jog al ko tá si kö te le -
zett ség (fel adat kör) kor mány ren de let ben tör té nõ meg ál la -
pí tá sa mi att sem mi sí tet te meg az Al kot mány bí ró ság a
17/2006. (V. 17.) AB ha tá ro zat ban a la kás cé lú ál la mi tá -
mo ga tá sok ról szó ló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let egyes
ren del ke zé se it, és az e ren de let meg al ko tá sá ra fel ha tal ma -
zást adó tör vé nyi ren del ke zé se ket. E ha tá ro zat meg erõ sí -
tet te az 1/2001. (I. 17.) AB ha tá ro zat ban fog lalt ál lás pon -
tot. (ABH 2006, 281, 288–289.) Az idé zett al kot mány bí ró -
sá gi ha tá ro za tok ál ta lá nos jel le gû, va la mennyi ön kor -
mány zat ra ki ter je dõ kö te le zett ség nek (fel adat nak) tör vé -
nyi szin ten tör té nõ meg ha tá ro zá sá ról szól tak. A Ztv1.-ben
és a Ztv2.-ben rög zí tett kö te le zett sé gek azon ban egy részt
már ke let ke zé sük ide jén is mert, konk ré tan meg ha tá ro zott
vagy meg ha tá roz ha tó ön kor mány za ti kör re ter jed tek csak
ki, más részt nem ön kor mány za ti fel adat el lát ást, vagy ha -
tás kör gya kor lást fo gal maz tak meg, ha nem egy faj ta pol gá -
ri jo gi-ál lam ház tar tá si „helyt ál lá si” kö te le zett sé get. Ezért
az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tai alap ján nem ítél het te
meg ki me rí tõ en a je len ügy ben vizs gált jog sza bá lyok al -
kot mány el le nes sé gét.

1.3. Az Al kot mány 43. § (2) be kez dé sé nek má so dik for -
du la ta sze rint az ön kor mány zat ha tás kö ré nek jog sze rû
gya kor lá sa bí ró sá gi vé de lem ben ré sze sül. Ezen al kot má -
nyi ren del ke zés rõl az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ ket
ál la pí tot ta meg. „Ezek a[z Al kot mány 43. § (2) be kez dé sé -
be és az Ötv. 3. §-ába fog lalt] ren del ke zé sek az Al kot -
mány bí ró ság és a bí ró sá gok ön kor mány za ti jo gok vé del -
mé vel kap cso la tos ha tás kö re i nek al kot má nyi alap ját te -
rem tik meg. Az ön kor mány za ti jo gok al kot mány bí ró sá gi
és bí ró sá gi vé del mé re vo nat ko zó ren del ke zé sek – e jog vé -
del mi funk ció el lá tá sá ra irá nyu ló – al kot mány bí ró sá gi és
bí ró sá gi ha tás kö rö ket meg ál la pí tó tör vé nyi ren del ke zé sek
ál tal nye rik el tar tal mu kat, te hát az Al kot mány 43. § (2) be -
kez dé se a tör vény ho zás szá má ra fel adat meg ha tá ro zó ren -
del ke zés.” [3/2003. (II. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 57,
59.] Az Al kot mány bí ró ság eb ben a ha tá ro za tá ban meg ál -
la pí tot ta, hogy az Ötv. 105. § har ma dik mon da tá ban fog -
lalt elõ írás, amely a kör jegy zõ sé gi ki je lö lés rõl ho zott bel -
ügy mi nisz te ri dön tés el len nem biz to sít to váb bi jog or vos -
la tot, lé nye gé ben ki zár ja a kör jegy zõ sé gi ki je lö lést tar tal -
ma zó dön tés bí ró ság elõt ti meg tá ma dá sát, „az Al kot mány
43. § (2) be kez dé sét azért sér ti, mert meg aka dá lyoz za a bí -
ró sá gi jog vé de lem, mint az ön kor mány za to kat meg il le tõ
alap ve tõ jog igény be vé te lé nek le he tõ sé gét. A bí rói jog vé -
del met ki zá ró ren del ke zés le he tet len né te szi an nak a ga -
ran ci á lis jel le gû al kot má nyos kö ve tel mény nek az ér vé -
nye sü lé sét, amely az ön kor mány za ti rend szer mû kö dé si
alap el ve ként ha tá roz za meg az ön kor mány za tok igaz ság -
szol gál ta tás ál ta li jog vé del mét.” (ABH 2003, 59.) A ha tá -
ro zat meg erõ sí ti, hogy „[é]ppen a jog sze rû ség bi zo nyí tá sa
ér de ké ben szük sé ges a bí ró sá gi el já rás, de szük ség van az
ön kor mány za tok bí rói jog vé del mé re az ál lam igaz ga tá si,
il let ve kor mány za ti szer vek eset leg té ves vagy al kot mány -
el le nes dön té sé vel szem ben is. A bí rói el já rás te hát al kot -
má nyos ga ran ci át je lent. Ez fe lel meg az Al kot mány 43. §
(2) be kez dé sé nek, de ezt a bí rói kont rollt zár ja ki az Ötv.
105. §-ának har ma dik mon da ta.” (ABH 2003, 60.) 

A fen ti ek alap ján te hát meg ál la pít ha tó, hogy az Al kot -
mány 43. § (2) be kez dé se és a bí rói utat biz to sí tó 57. §
(1) be kez dé se össze füg ge nek egy más sal, a 43. § (2) be kez -
dé se az ön kor mány za ti ha tás kö rök jog sze rû gya kor lá sá val
össze füg gõ bí rói vé de lem meg fo gal ma zá sá val az 57. §
(1) be kez dé sé ben ír tak nak e kér dés kör re való konk re ti zá -
lá sa ként is meg ra gad ha tó. Amint az Al kot mány bí ró ság
ko ráb ban utalt rá, a Vgt. ren del ke zé sei ér tel mé ben a te le -
pü lé si ön kor mány zat a víz gaz dál ko dá si te vé keny sé gek,
mint köz fel ada tok (köz szol gál ta tá sok) kö ré ben kö te les
gon dos kod ni a szenny vi zek nek szenny víz el ve ze tõ mû vel
való össze gyûj té sé rõl, tisz tí tá sá ról, a tisz tí tott szenny víz
el ve ze té sé rõl, il le tõ leg a más mó don össze gyûj tött szenny -
víz, to váb bá a szenny víz iszap ár ta lom men tes el he lye zé sé -
nek meg szer ve zé sé rõl. Mi vel a szenny víz el ve ze tés rõl való 
gon dos ko dás, az ah hoz szük sé ges ví zi köz mû vek meg épí -
té se, majd a meg épült köz mû vek üze mel te té se tör vé nyen
ala pu ló kö te le zõ ön kor mány za ti fel ada tot ké pez, a fel adat
el lá tá sá nak meg szer ve zé se so rán az ön kor mány za tok
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(a kép vi se lõ-tes tü le tek és szer ve ik) szá mos dön tést hoz tak, 
dön töt tek a ví zi köz mû meg épí té sé nek és mû köd te té sé nek
mi ként jé rõl (jogi for má já ról), szer zõ dé se ket kö töt tek, jog -
nyi lat ko za to kat tet tek, tá mo ga tá so kat nyúj tot tak a be ru há -
zás ban részt ve võ ma gán sze mé lyek nek, va gyis a be ru há zá -
sok el in dí tá sa és meg szer ve zé se so rán szá mos jogi esz közt 
al kal maz tak. E jogi esz kö zök al kal ma zá sa, e dön té sek
meg ho za ta la a kö te le zõ ön kor mány za ti fel adat kör höz kap -
cso ló dó he lyi ön kor mány za ti ha tás kör gya kor lás nak szá -
mí tot tak. Ezek re egy ér tel mû en ki ter jed a 43. § (2) be kez -
dés bí rói utat biz to sí tó ren del ke zé sé nek a ha tá lya ak kor is,
ha az adott be ru há zást az ön kor mány zat mel lett rész ben ví -
zi köz mû tár su lat rész vé te lé vel vé gez ték. A ví zi köz mû tár -
su la tok kal való kö zös be ru há zás, a társ be ru há zói jog vi -
szony lét re ho zá sa is ön kor mány za ti dön tés alap ján tör tént, 
ugyan úgy, aho gyan a köz pon ti tá mo ga tá sok igény be vé te -
lé nek ma xi ma li zá lá sá ra ki dol go zott ÖKOTÁM rend szer
al kal ma zá sa is az ön kor mány za ti dön tés ho zók el ha tá ro zá -
sán ala pult. Az Ötv. 81. § (1) be kez dé se alap ján az ön kor -
mány zat a fel ada ta i hoz iga zo dó an vá laszt ja meg a gaz dál -
ko dás for má it. A he lyi la kos ság szük ség le te i bõl és a jog -
sza bá lyok ból adó dó fel ada ta it több mó don, sa ját költ ség -
ve té si szer ve út ján, más gaz dál ko dó szer ve zet tá mo ga tá sá -
val, szol gál ta tá sok vá sár lá sá val, il let ve egyéb mó don lát -
hat ja el. Az e for mák kö zöt ti vá lasz tás, a fel adat el lát ás
mód já nak a meg ha tá ro zá sa, ön kor mány za ti dön tés nek
(ha tás kör gya kor lás nak) te kint he tõ.

2. Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja a fi gyel met arra, hogy
az Al kot mány alap ján nem kép zel he tõ el a he lyi ön kor -
mány za tok fe let ti ál la mi el len õr zés ket tõs (egy bí rói jog -
vé del met is me rõ és egy azt nél kü lö zõ) rend sze re. A köz -
igaz ga tá si hi va ta lok az Ötv. 98–99. §-ai ban sza bá lyo zott,
és az ön kor mány za tok ha tás kö re i ben ho zott dön té se ik
kap csán a bí rói jog vé del met egy ér tel mû en biz to sí tó rend -
sze ré ben még csak nem is jo go sul tak az ön kor mány zat ra
néz ve kö te le zõ dön tést hoz ni, an nak meg ho za ta lát ke re set -
tel kér he tik a bí ró ság tól. Az Áht. 64/D. §-ában sza bá lyo -
zott ha tó sá gi jo gal kal ma zói te vé keny ség ben az ön kor -
mány zat a MÁK ál tal ho zott dön tés el len bí ró ság hoz for -
dul hat. A je len ügy ben vizs gált ál lam ház tar tá si sza bá lyo -
zás ezt a bí ró sá gi jog vé del met nem biz to sít ja. 

2.1. A Ztv1. 7. § (7) be kez dés b) pont ja rög zí ti, hogy az
ÁSZ ál tal vég zett el len õr zé sek meg ál la pí tá sai sze rint a he -
lyi ön kor mány za to kat köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí -
men össze sen 792,3 mil lió fo rint jog ta la nul igény be vett
köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té se ter he li. Az
összeg ön kor mány za tok sze rin ti rész le te zé sét kü lön
PM–BM ren de let (az R1.) tar tal maz za. Va gyis azt, hogy
mely ön kor mány za to kat mek ko ra vissza fi ze té si kö te le -
zett ség ter hel, azt egy jog sza bály, egy mi nisz te ri ren de let
tar tal maz za. A Ztv1. 7. §-ának idõ köz ben mó do sí tott
(20) be kez dé sé ben fel ha tal ma zást ka pott a Kor mány, hogy 
a (7) be kez dés b) pont já ban sze rep lõ köz mû fej lesz té si tá -
mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé rõl – az érin tett ön -
kor mány zat ké ré se alap ján – kü lön ren del kez zen. Az ön -

kor mány za tok ezi rá nyú igé nyü ket az em lí tett ren de let ki -
hir de té sét kö ve tõ 30 na pon be lül a he lyi ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter nek je lez het ték. A Kor mány az ön -
kor mány za tok pénz ügyi hely ze tét fi gye lem be véve – a he -
lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter és az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján – az igény be -
je len té sek ha tár ide jét kö ve tõ 30 na pon be lül dön tött a tá -
mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé rõl, amely nek vég sõ
ha tár ide je 2015. de cem ber 31. 

Az egyes vissza fi ze té si kö te le zett sé gek rõl a Kor mány
és a mi nisz te rek ren de le tek ben (jog sza bá lyi for má ban)
dön töt tek, nem pe dig egye di ha tó sá gi ha tá ro za tok ban. A
Ztv1. 7. § (7) be kez dé sé nek b) pont ja az zal, hogy az ÁSZ
meg ál la pí tá sai alap ján az ön kor mány za to kat ter he lõ köz -
mû fej lesz té si tá mo ga tá sok mi at ti vissza fi ze té si kö te le zett -
sé get nor ma tív for má ban rög zí tet te, lé nye gé ben el von ta az 
érin tett he lyi ön kor mány za tok ha tás kör gya kor lá sá hoz
kap cso ló dó egyik alap ve tõ ga ran ci át, a bí rói jog vé de lem
le he tõ sé gét. Az R1. és a Kr1. ugyan is for má ját te kint ve
jog sza bály, nem egye di köz igaz ga tá si dön tés, an nak fe lül -
vizs gá la tá ra a bí ró sá gok nem ren del kez nek ha tás kör rel. 

Ha son ló meg ol dás ta lál ha tó a Ztv2.-ben is. A Ztv2. 7. §
(18) be kez dé sé ben az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy az
ön kor mány za ti út- és szenny víz csa tor na be ru há zá sok hoz
2002–2005. évek ben az ÁSZ vizs gá la ta (a Je len tés2.)
alap ján jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tás mi att az ön kor mány za to kat 3112,0 mil lió fo rint vissza -
fi ze té si kö te le zett ség ter he li. A 7. § (20) be kez dé sé ben
„fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a (18) be kez dés ben
sze rep lõ köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek
üte me zé sé rõl – az érin tett ön kor mány zat ké ré se alap -
ján – kü lön ren del kez zen. Az ön kor mány za tok ez irá nyú
igé nyü ket a PM–ÖTM R. ki hir de té sét kö ve tõ 30 na pon be -
lül az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter nek je -
lez he tik. A Kor mány az ön kor mány za tok pénz ügyi hely -
ze tét fi gye lem be véve – az ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz -
té se alap ján – az igény be je len té sek ha tár ide jét kö ve tõ 30
na pon be lül dönt a tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé -
sé rõl, amely nek vég sõ ha tár ide je 2015. de cem ber 31.
 lehet.”

A Ztv1.-hez ha son ló an járt te hát el a Ztv2. is, ami azt je -
len tet te, hogy a Kor mány mind két eset ben lé nye gé ben jog -
sza bállyal (a Kr1.-gyel és a Kr3.-mal) bí rál ta el a rész let fi -
ze té si ké rel me ket, az egyes rész le tek és az idõ be li üte me -
zés is ren de let ben ke rült meg ha tá ro zás ra. Az itt al kal ma -
zott jog sza bá lyi for ma te hát szin tén ki zár ta, hogy az érin -
tett ön kor mány za tok igény be ve gyék a szá muk ra az Al kot -
mány 43. § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott bí rói jog vé de lem
le he tõ sé gét. Az Al kot mány bí ró ság arra is rá mu tat, hogy
meg le he tõ sen szo kat lan meg ol dás nak tart ja, hogy a Kr1.
és a Kr3. – mint kor mány ren de le tek – lé nye gé ben az R1. és 
az R2. vég re haj tá si ren de le te i ként funk ci o nál nak, va gyis a 
Kor mány tag ja i nak ren de le te it a Kor mány ren de le te hajt ja
vég re. 
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2.2. A vizs gált jog sza bá lyok ban al kal ma zott meg ol dás
az Al kot mány 43. § (2) be kez dé sé be üt kö zés mi att még az
aláb bi ak mi att is al kot mány el le nes. 

Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ -
ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról szó ló 2001. évi LXXV. tör -
vény 29. §-ával mó do sí tot ta az Áht. szá mos sza bá lyát. A
he lyi ön kor mány za tok költ ség ve té si kap cso la ta i ra vo nat -
ko zó sza bá lyo zás mó do sí tá sá val a köz pon ti költ ség ve tés -
bõl és az ál lam ház tar tás más al rend sze re i bõl szár ma zó he -
lyi ön kor mány za ti tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek és el -
szá mo lá sá nak fe lül vizs gá la tá ban a tör vény a Kor mány
szá má ra is ha tás kört biz to sí tott. A Kor mány e ha tás kö rét
ere de ti leg az Ál lam ház tar tá si Hi va tal (a to vábbiakban:
ÁHH) és a te rü le ti ál lam ház tar tá si hi va ta lok út ján vé gez te, 
az ál lam szer ve ze ti vál to zá sok mi att ma ez a ha tás kör a
MÁK-ot il le ti. Az ÁHH-k e fel ada ta lé nye gé ben ha son ló
lett az adó ha tó ság ál ta lá nos – ön kor mány za ti kör ben is
vég zett – el len õr zé sé hez. A 2001. évi LXXV. tör vénnyel
be ve ze tett új sza bá lyok (az Áht. új 64–64/E. §-ai) a köz -
pon ti költ ség ve tés bõl szár ma zó he lyi ön kor mány za ti tá -
mo ga tá sok igény be vé te lé nek és el szá mo lá sá nak egy faj ta
fe lül vizs gá la ti rend sze rét ve zet ték be.

A sza bá lyo zás cél ja an nak biz to sí tá sa volt, „hogy az ön -
kor mány za tok csak a jog sza bá lyi fel té te lek tel je sü lé se ese -
tén ve hes sék igény be a költ ség ve té si pénz esz kö zö ket, va -
la mint azok fel hasz ná lá sá ról el szá mol tat ha tók le gye nek,
ha a tá mo ga tá so kat cél jel leg gel kap ták. Ugyan ak kor bõ -
vül jön az ön kor mány za tok le he tõ sé ge a nor ma tív hoz zá já -
ru lá sok nál az év kö zi mó do sí tá sok kal a ka mat fi ze té sek el -
ke rü lé sé re, to váb bá pót igény lést is be nyújt has sa nak.” Az
ön kor mány za tok el szá mo lá sá nak fe lül vizs gá la tá ra az Áht. 
új sza bá lyai egy sa já tos, de egy ér tel mû en ha tó sá gi jel le gû
sza bá lyo zást ve zet tek be, mely nek lé nye ge az volt, hogy
el té rés ese tén – az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról szó ló 1957. évi IV. tör vény (a mai sza bá lyok sze rint 
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to -
vábbiakban: Ket.) ren del ke zé se i hez il lesz ke dõ en – egye di
ha tó sá gi ha tá ro zat ban ál la pít ja meg az ön kor mány zat
több let jo go sult sá gát, il let ve a ka mat tal nö velt vissza fi ze -
té si kö te le zett sé gét. Az ön kor mány zat az ere de ti sza bá -
lyok sze rint az el sõ fo kú ha tá ro zat el len fel leb bez he tett a
má sod fo kon el já ró ÁHH-hoz. A má sod fo kú ha tá ro zat vég -
re hajt ha tó vá vált, amellyel szem ben az ön kor mány zat jog -
sza bály sér tés ese tén a bí ró ság hoz for dul ha tott. A ma ha tá -
lyos sza bá lyok sze rint a kincs tár (a MÁK) ál tal ho zott ha -
tá ro zat el len az ön kor mány zat nem fel leb bez het, de a ha tá -
ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát kér he ti [Az Áht. 64/D. §
(3) be kez dé se alap ján al kal ma zan dó Ket. 109. §-a].

Ez a faj ta kincs tá ri fe lül vizs gá la ti ha tás kör te hát a he lyi
ön kor mány zat ál tal jog ta la nul igény be vett tá mo ga tá sok -
kal össze füg gés ben egye di ha tó sá gi ha tá ro za tok meg ho za -
ta lát írja elõ, me lyek el len jog or vos lat nak van he lye. A
Ket. sza bá lya i tól el té rõ el já rá si sza bá lyo kat az Áht.
64/D. §-a, az „anya gi jogi” sza bá lyo kat (va gyis az el len õr -
zés alap já ul szol gá ló fel té te le ket, a vizs gá lan dó tá mo ga tá -

sok kö rét, a jog el le nes ma ga tar tá so kat) és a ka mat fi ze tés
rész le tes sza bá lya it az Áht. 64/B. §-a tar tal maz za. E ren -
del ke zés sze rint, ha a he lyi ön kor mány zat a 64–64/A. §-ok
ha tá lya alá nem tar to zó köz pon ti költ ség ve tés bõl szár ma -
zó tá mo ga tást (va gyis nem fel adat mu ta tók sze rin ti nor ma -
tív tá mo ga tást vagy hoz zá já ru lást, il let ve más, a köz pon ti
költ ség ve té si kap cso la tok ból szár ma zó, nor ma tív mó don
el osz tott for rást) vagy an nak egy ré szét jog ta la nul vet te
igény be, azt nem a meg je lölt fel adat ra hasz nál ta fel, il let ve 
a jog sza bály ban rög zí tett arányt meg ha la dó mér té kû tá mo -
ga tást vett igény be, vagy a tá mo ga tá sok igény lé sé hez va -
lót lan ada tot szol gál ta tott, a tá mo ga tás ról ha la dék ta la nul
kö te les le mon da ni, és a tá mo ga tást a köz pon ti költ ség ve tés 
ja vá ra vissza fi zet ni. Ezt a kö te le zett sé gét az ön kor mány zat 
vagy ön ként vagy pe dig az Áht. 64/D. §-ában sza bá lyo zott
kincs tá ri el len õr zés ered mé nye ként ho zott ha tá ro zat alap -
ján gya ko rol ja. 

2.3. Meg ál la pít ha tó te hát, hogy az Áht. olyan el len õr zé -
si és fe lül vizs gá la ti rend szert ve ze tett be, mely ben az arra
fel jo go sí tott ál la mi szerv az el len õr zés meg ál la pí tá sa in túl
az érin tett he lyi ön kor mány zat ra néz ve kö te le zõ egye di
ha tó sá gi ha tá ro zat ban ír hat ja elõ a vissza fi ze té si kö te le -
zett sé get és az ab ban sze rep lõ össze get, mellyel szem ben
az ön kor mány zat bí ró ság hoz for dul hat. Eb ben a fe lül vizs -
gá la ti jog kör ben (amint arra az Al kot mány bí ró ság már
utalt) biz to sí tott az Al kot mány 43. § (2) be kez dé sé ben elõ -
írt bí rói jog vé de lem ga ran ci á ja. Az Al kot mány bí ró ság
tisz tá ban van az zal, hogy az Áht. is mer te tett ren del ke zé sei
az ön kor mány za tok ál tal igé nyelt és szá muk ra meg ál la pí -
tott tá mo ga tá sok ra vo nat koz nak. Ép pen e sza bá lyok léte
mel lett al kot mány el le nes, hogy a je len el já rás ban vizs gált
sza bá lyok nem csak mel lõz ték en nek – a bí rói jog vé del met
ga ran tá ló el já rás nak – a tá mo ga tá sok vissza fi ze té se kap -
csán tör té nõ igény be vé te lét, ha nem a vissza fi ze tést rá adá -
sul olyan össze gek re ír ták elõ, me lyek nem az ön kor mány -
za to kat il let ték meg. A Kr1.-en ala pu ló köz mû fej lesz té si
tá mo ga tás nak egy ér tel mû en a ma gán sze mély ál tal meg -
sze rez he tõ jö ve de lem jel le gét is mer te el a 173/B/1996. AB 
ha tá ro zat is. (ABH 1999, 728, 731.)

Az Áht. 64/D. §-ában sza bá lyo zott el já rás a jog al ko tó
szá má ra is is mert meg ol dás volt. A Ztv1. 7. § (19) be kez -
dé se az Áht. 64/D. §-a sze rin ti el já rás ra uta lás sal kéri fel a
MÁK-ot, hogy a 2002. má jus 22-ét kö ve tõ en meg ál la pí tott 
köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lá sok hoz kap cso ló dó köz mû -
fej lesz té si tá mo ga tás ön kor mány zat nak való át uta lá sát kö -
ve tõ egy hó na pon be lül sza bály sze rû sé gi fe lül vizs gá lat ke -
re té ben – szük ség sze rint hely szí nen – el len õriz ze a tá mo -
ga tás ma gán sze mé lyek ré szé re tör té nõ ki fi ze té sét. Erre a
fe lül vizs gá lat ra a Ztv1. sze rint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi
CXL. tör vény sza bá lya it kell al kal maz ni. Sza bály ta lan ság
ese tén a jog ta la nul igény be vett összeg el vo nás ra ke rül a
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ hó nap net tó fi nan -
szí ro zá sa so rán. Va gyis a még ki nem fi ze tett köz mû fej -
lesz té si tá mo ga tá sok MÁK ál ta li át uta lá sát kö ve tõ en ha tó -
sá gi el já rás ke re té ben kell el len õriz ni a ki fi ze té sek sza -
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bály sze rû sé gét, szem ben a már ki fi ze tett tá mo ga tá sok kal,
me lye ket ren de le ti úton „szer zett vissza” az ál la mi költ -
ség ve tés.

2.4. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor nem te kin ti a
köz pon ti költ ség ve tés és a he lyi ön kor mány za tok költ ség -
ve té se és gaz dál ko dá sa kö zöt ti kap cso lat rend szer ben a
jog sza bá lyi for ma al kal ma zá sát fel tét le nül min den eset ben 
ag gá lyos nak vagy ép pen al kot mány el le nes nek. A je len
ügy ben vizs gált vissza fi ze té si kö te le zett ség ese tén azon -
ban az ön kor mány za ti ha tás kör gya kor lás jog sze rû sé ge
kér dé ses, nem pe dig a fo lya ma tos ön kor mány za ti fi nan szí -
ro zás fel adat mu ta tói vagy ép pen e mu ta tók kor rek ci ói, va -
gyis a tény sze rû sé ge, il let ve tény ada tai. Az ön kor mány za ti 
ha tás kör gya kor lás jog sze rû sé ge mel lett szá mos, az ál lam -
szer ve zet tõl füg get len kül sõ jog alany ma ga tar tá sá nak jog -
sze rû sé ge vagy ép pen jog sze rût len sé ge is kér dé ses vagy
vizs gá lan dó. 

3. Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a Ztv1. és a
Ztv2. azon ren del ke zé se it, me lyek az egyes ön kor mány za -
to kat ter he lõ vissza fi ze té si kö te le zett sé gek ren de le ti úton
tör té nõ meg ál la pí tá sá ra fel ha tal ma zást ad tak, va la mint a
fel ha tal ma zás alap ján ki adott, a je len ha tá ro zat ren del ke zõ 
ré szé nek 2. és 5. pont já ban meg je lölt ren de le te ket és ren -
de le ti sza bá lyo kat, mint az Al kot mány 43. § (2) be kez dé -
sé be fog lalt, a he lyi ön kor mány za tok bí rói vé de lem hez
való jo gá val el len té tes ren del ke zé se ket, meg sem mi sí tet te.
Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za, hogy a ha tá ro zat ren -
del ke zõ ré szé ben sze rep lõ jog sza bá lyok, jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek meg sem mi sí té sé vel az Or szág gyû lés és a Kor -
mány ál tal e jog sza bá lyok ban al kal ma zott meg ol dá sok al -
kot má nyos sá gá ról fog lalt ál lást. Az al kot mány el le nes ség
meg ál la pí tá sa nem je len ti az ÁSZ je len té se i ben fog lal tak
meg ala po zott sá gá nak meg kér dõ je le zé sét és nem je lent he ti 
az „ÖKOTÁM 2000” be ru há zás-szer ve zé si rend szer he -
lyes sé ge fe lõ li ál lás fog la lást. Az Al kot mány bí ró ság je len
ha tá ro za tá val nem a Ztv1.-ben és a Ztv2.-ben sze rep lõ
össze gek al kot má nyos sá gá ról vagy meg ala po zott sá gá ról,
ha nem a vizs gált köz mû fej lesz té si tá mo ga tá sok vissza fi -
ze té sé re ki ala kí tott jogi meg ol dás Al kot mánnyal össze -
egyez tet he tõ vol tá ról dön tött. 

A meg sem mi sí tett ren del ke zé sek az Al kot mány bí ró ság -
ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény (a to vábbiakban:
Abtv.) 42. § (1) be kez dé se alap ján e ha tá ro zat köz zé té te le
nap ján vesz tik ha tá lyu kat. A Ztv1. 7. § (7) be kez dés
b) pont ja ese té ben az Al kot mány bí ró ság azért ha tá roz ta
meg a meg sem mi sí tett jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé -
sét ké sõb bi idõ pont ban, mert a tá ma dott 7. § (7) be kez dés a 
b) pon ton kí vül to váb bi ren del ke zé se ket is tar tal maz, me -
lye ket az in dít vá nyok ban nem tá mad nak. E nem tá ma dott
ren del ke zé sek re néz ve az Al kot mány bí ró ság nem ál la pí -
tott meg al kot mány el le nes sé get, ezért a jog biz ton ság ra te -
kin tet tel úgy ha tá roz ta meg a ha tály vesz tés nap ját, hogy az 
Or szág gyû lés nek le gyen ele gen dõ ide je a 7. § (7) be kez dé -
sé nek a mó do sí tá sá ra. A Ztv2. 7. § (19) be kez dé se ese tén
ilyen prob lé ma nem me rült fel. 

4. Az in dít vá nyo zók az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot
más al kot má nyos ren del ke zé sek szem pont já ból is kez de -
mé nyez ték. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze -
rint, ha az adott ren del ke zés al kot mány el le nes sé gét az Al -
kot mány va la mely té te le alap ján már meg ál la pí tot ta, az in -
dít vá nyok ban fel hí vott to váb bi al kot má nyi ren del ke zé sek -
kel fenn ál ló el len té tet már nem vizs gál ja. [61/1997.
(XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
(V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.; 56/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002.
(VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199, 213.; 4/2004.
(II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 66, 72.; 9/2005.
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.; 1/2008.
(I. 11.) AB ha tá ro zat, MK 2008. 4. szám, 117, 129.] Mi vel
az Al kot mány bí ró ság a Ztv1., a Ztv2. a Kr1., a Kr3. az R1.
és az R2. e ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1–5. pont ja i ban
írt ren del ke zé se i nek al kot mány el le nes sé gét a fen ti ek sze -
rint már meg ál la pí tot ta és e jog sza bá lyi ren del ke zé se ket
meg sem mi sí tet te, az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok -
ban fel hí vott to váb bi al kot má nyi ren del ke zé sek kel fenn ál -
ló el len té tet már nem vizs gál ta.

5. Az in dít vá nyo zók kér ték a 110/2002. (V. 14.) Korm.
ren de let tel mó do sí tott Kr2. 1. § (2) be kez dé se és 3. §
(4) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát és
meg sem mi sí té sét is. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a Kr2.-t a ma gán sze mé lyek köz mû fej lesz té si tá mo -
ga tá sá ról szó ló 262/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let (a to -
vábbiakban: Kr4.) 8. § (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he -
lyez te. Ugyan ezen ren de let 8. § (3) be kez dé se azon ban
úgy ren del ke zik, hogy a ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg -
ál la pí tott és írás ban kö zölt köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lá -
sok után járó köz mû fej lesz té si tá mo ga tás igény be vé te lé -
nél – bi zo nyos ki vé tel lel – a 110/2002. (V. 14.) Korm. ren -
de let tel mó do sí tott Kr2. elõ írá sa it kell al kal maz ni. Az Al -
kot mány bí ró ság nak az Abtv. 1. § b) pont ja sze rin ti, jog -
sza bály al kot mány el le nes sé gé nek utó la gos vizs gá la tá ra
irá nyu ló ha tás kö ré ben csak ha tály ban lévõ jog sza bály
vizs gá la tá ra van le he tõ sé ge. Az Al kot mány bí ró ság gya -
kor la ta sze rint az utó la gos és el vont nor ma kont roll ra irá -
nyu ló in dít vány ese té ben nem ke rül sor a már ha tá lyon kí -
vü li nor ma ér de mi al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra, ha an nak 
egye dü li el já rás jo gi kö vet kez mé nye – az al kot mány el le -
nes ség meg ál la pí tá sa ese tén – a nor ma ha tály vesz té sé nek
ki mon dá sa le het ne. [1449/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH
1994, 561, 564.; 1239/B/1990. AB vég zés, ABH 1991,
905.] Ha tá lyon kí vül he lye zett nor ma al kot má nyos sá gi
vizs gá la tá ra az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az
Abtv. 38. §-a sze rin ti bí rói kez de mé nye zés, va la mint az
Abtv. 48. §-ában sza bá lyo zott al kot mány jo gi pa nasz alap -
ján ke rül het sor, va la mint ezen túl me nõ en – akár abszt rakt
nor ma kont roll-el já rás ke re té ben is – ak kor, ha a ha tá lyon
kí vül he lye zett nor mát az in dít vánnyal érin tett konk rét el -
já rá sok ban a ha tá lyon kí vül he lye zést kö ve tõ en al kal maz -
ni kell. Ez utób bi nak ti pi kus pél dá ját je len tik az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la tá ban az öt éven be lül el vég zen dõ
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adó el len õr zé si ügyek ben még al kal ma zan dó adó jog sza bá -
lyok. [Össze fog la ló an: 7/1994. (II. 18.) AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 68, 69.; 842/H/1993. AB ha tá ro zat, ABH
1995, 844, 846.; meg erõ sí tet te: 50/2003. (XI. 5.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2003, 566, 590.] Te kin tet tel arra, hogy a Kr2.
ren del ke zé se it, a Kr4. ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg ál -
la pí tott és írás ban kö zölt köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lá sok
után járó köz mû fej lesz té si tá mo ga tás igény be vé te lé nél to -
vább ra is al kal maz ni kell, az Al kot mány bí ró ság az is mer -
te tett gya kor la tá nak meg fe le lõ en a Kr2. ren del ke zé se i nek
al kot má nyos sá gi vizs gá la tát el vé gez te. En nek so rán azon -
ban meg ál la pí tot ta, hogy a 110/2002. (V. 14.) Korm. ren -
de let tel mó do sí tott Kr2. tá ma dott ren del ke zé sei az in dít vá -
nyok ban fel ho zott in dok ból nem al kot mány el le ne sek. 

Az in dít vá nyo zók sze rint a Kr2. 1. § (2) be kez dé se ki -
zár ja azt a ma gán sze mélyt, mint jo go sul tat, az ál ta la köz -
mû fej lesz té si tá mo ga tás ra be fi ze tett pénz 15%-a vissza -
igény lé sé nek le he tõ sé gé bõl, aki sze gény és a meg él he té sé -
hez má sok tól tá mo ga tás hoz jut. A Kr2. mó do sí tott ren del -
ke zé se ugyan is nem te kin tet te tá mo ga tá si alap nak azt az
össze get, amit más va la ki (pl. ala pít vány) fi zet be a ma gán -
sze mély he lyett a ví zi köz mû tár su lat hoz. Az in dít vá nyo zó
sze rint ez zel az Al kot mány 70/A. § (1) és (2) be kez dé sé be
üt kö zõ ne ga tív diszk ri mi ná ció va ló sul meg, mert a jog al -
ko tó a ma gán sze mély be vé te lé nek for rá sa alap ján kü lön -
böz te ti meg a jo go sul ta kat egy más tól. A Kr2. 3. § (4) be -
kez dé sé nek az al kot mány el le nes sé gét is hát rá nyos meg kü -
lön böz te tés re ala poz ták az in dít vá nyo zók, mert e ren del -
ke zés sze rint a tá mo ga tás irán ti igény nem en ged mé nyez -
he tõ más ra, és így e ti la lom kap csán az egyéb ként jo go -
sult nak mi nõ sü lõ ma gán sze mé lyek egy ré sze a meg va ló -
sult köz cé lú be ru há zás tá mo ga tá sá ra be fi ze tett pén zük
15%-ának vissza igény lé si le he tõ sé gé tõl el es nek, mi vel
kér ték an nak át uta lás sal tör té nõ ki fi ze té sét vagy az össze -
get más ra en ged mé nyez ték.

„Az Al kot mány bí ró ság ki ala kult gya kor la ta sze rint az
Al kot mány 70/A. §-ában fog lalt ren del ke zést a jog egyen -
lõ ség ál ta lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö ve tel -
mény ként ér tel mez te. E ha tá ro za ta i ban az Al kot mány bí ró -
ság ki fej tet te, hogy az Al kot mány e ren del ke zé se az azo -
nos sza bá lyo zá si kör be vont jog ala nyok kö zöt ti olyan al -
kot má nyos in dok nél kül tett meg kü lön böz te tést tilt ja,
amely nek kö vet kez té ben egyes jog ala nyok hát rá nyos
hely zet be ke rül nek. Ki mond ta, hogy az al kot má nyi ti la -
lom el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben tett 
meg kü lön böz te té sek re ter jed ki, ab ban az eset ben, ha a
meg kü lön böz te tés nem alap ve tõ al kot má nyos jog te kin te -
té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás al kot mány el le nes sé ge
ak kor ál la pít ha tó meg, ha az az em be ri mél tó ság hoz való
jo got sér ti. Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta so rán
ez utób bi kör ben ak kor ítél te al kot mány el le nes nek a jog -
ala nyok kö zöt ti meg kü lön böz te tést, ha a jog al ko tó ön ké -
nye sen, éssze rû in dok nél kül tett kü lönb sé get az azo nos
sza bá lyo zá si kör alá vont jog ala nyok kö zött.” [9/1990.
(IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990.
(X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77–78.; 61/1992.

(XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280, 281–282.;
35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197,
203–204.; 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
130, 138–140.; 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 325, 342–344.; 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 230, 241–242.; meg erõ sí tet te: a 31/2007.
(V. 30.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. má jus, 399, 402–403.]
Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Kr2. vizs gált 
ren del ke zé sei és az Al kot mány 70/A. § (1) és (2) be kez dé -
sé be fog lalt ti la lom kö zött nem ál la pít ha tó meg ér té kel he tõ 
al kot mány jo gi össze füg gés. A vizs gált ren del ke zé sek va -
la mennyi jo go sult ra néz ve tar tal maz nak elõ írá so kat, az,
hogy egyes ma gán sze mé lyek va gyo ni hely ze té ben el té ré -
sek van nak, nem a Kr2. is mer te tett sza bá lya i ból fa kad. Az
ér de mi al kot mány jo gi össze füg gés hi á nya pe dig az Al kot -
mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az in dít vány el uta -
sí tá sá hoz ve zet. [985/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1991,
652, 653–654.; 19/2004. AB ha tá ro zat, ABH 2004, 312,
343.; 72/2006. (XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 819,
843.].

6. Ugyan csak el uta sí tot ta az Al kot mány bí ró ság a Ztv1.
7. § (6) be kez dés a) pont ja al kot mány el le nes sé gé nek meg -
ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vá nyo kat. Az in dít vá nyo zók en -
nek a ren del ke zés nek az al kot mány el le nes sé gét a Ztv1.
7. § (7) be kez dés b) pont ja al kot mány el le nes sé gé vel
együtt, ugyan azon al kot má nyi ren del ke zé sek alap ján ál lí -
tot ták. A Ztv1. 7. § (6) be kez dés a) pont ja sze rint a he lyi
ön kor mány za to kat az Áht. 64/B. §-ának (1) be kez dé se
alap ján a köz pon to sí tott elõ irány zat jog cí men egyenle -
gében 1325,5 mil lió fo rint vissza fi ze té se ter he li, amely
összeg ön kor mány za tok sze rin ti rész le te zé sét a PM–BM
R. (va gyis az R1.) tar tal maz za. Ez a ren del ke zés rész ben
– az al kot mány el le nes nek bi zo nyult és az Al kot mány bí ró -
ság ál tal pro fu tu ro meg sem mi sí tett – Ztv1. 7. § (7) be kez -
dés b) pont já hoz ha son ló ren del ke zést tar tal maz. A két
sza bály kö zöt ti össze füg gést meg erõ sí ti az is, hogy a 7. §
(7) be kez dé se a (6) be kez dés ben [és így an nak a) pont já -
ban] írt kö te le zett sé gek rész le te zé sé rõl ren del ke zik. A
Ztv1. 7. § (7) be kez dés b) pont já ból a ki fe je zet ten a köz -
mû fej lesz té si tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
rész be ni meg sem mi sí té sén túl a tá gabb köz pon ti tá mo ga -
tá si kört ma gá ban fog la ló Ztv1. 7. § (6) be kez dés a) pont -
já nak meg sem mi sí té sét az Al kot mány bí ró ság nem tar tot ta
in do kolt nak. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rén kí vül esik
az egyes zár szám adá si tény szá mok al kot má nyos sá gá nak
vagy al kot mány el le nes sé gé nek vizs gá la ta, vagy ép pen a
rész le ges meg sem mi sí tés mi att azo nos szin tû (vagy ép pen
egy tör vé nyen be lü li) tör vé nyi ren del ke zé sek kö zöt ti össz -
hang meg te rem té se. En nek az össz hang nak a meg te rem té -
se a jog al ko tó, je len eset ben az Or szág gyû lés fel adat- és
ha tás kö rét ké pe zi, és töb bek kö zött ép pen erre te kin tet tel
ren del ke zett az Al kot mány bí ró ság úgy, hogy a Ztv1. meg -
sem mi sí tett ren del ke zé sei ké sõb bi idõ pont ban vesz tik ha -
tá lyu kat. Az Al kot mány bí ró ság e dön té se össz hang ban
van az el sõ ként a 38/1993. (VI. 11.) AB ha tá ro zat ban rög -
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zí tett alap el vé vel, mely sze rint „a ha tá lyos jo got le he tõ leg
kí mél ni kell.” [ABH 1993, 256, 267.; 1103/B/1990. AB
ha tá ro zat, ABH 1993, 539, 542.; 22/1995. (III. 31.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1995, 108, 113.; 19/2004. (V. 26.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2004, 321, 347.] Az Al kot mány bí ró ság fi gye -
lem mel volt arra is, hogy a Ztv1. 7. § (6) be kez dés a) pont -
já nak a meg sem mi sí té se a he lyi ön kor mány za to kat érin tõ
egyes köz pon ti tá mo ga tá sok el szá mo lá sá nak kö ré ben jog -
bi zony ta lan sá got idéz ne elõ. Erre te kin tet tel is – az
1098/B/2006. AB ha tá ro zat ban (ABK 2007. ok tó ber, 988,
999.) al kal ma zott meg ol dást kö vet ve – az Al kot mány bí ró -
ság a jog ál la mi ság és jog biz ton ság el vé re fi gye lem mel a
kér dé ses ren del ke zés meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá -
nyo kat el uta sí tot ta.

7. A Ztv2. 7. § (19) be kez dé sé be fog lalt ren del ke zé se ket 
több in dít vá nyo zó is tá mad ta, alap ve tõ en ami att, hogy
azok a köz mû fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te lé re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat vissza me nõ le ges ha tállyal mó do sít -
ják, il let ve ren del ke zé se ik el lent mon dá so sak, és ezért sér -
tik a jog biz ton ság alap el vét. A Ztv2. 7. § (19) be kez dé se a
2002. má jus 22-ét kö ve tõ en meg ál la pí tott, ltp. meg ta ka rí -
tás ból meg fi ze tett köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lá sok után
igé nyelt köz mû fej lesz té si tá mo ga tá sok kal kap cso lat ban
tar tal maz ren del ke zé se ket. Elõ ír ja, hogy a MÁK csak ab -
ban az eset ben fo lyó sít hat köz mû fej lesz té si tá mo ga tást, ha
az ön kor mány zat jegy zõ je és az érin tett ma gán sze mély – a
Ztv1. 7. § (18) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl – nyi lat ko zik
ar ról, hogy a tá mo ga tás alap ja a ma gán sze mély ál tal az ltp.
szám lá ra el he lye zett sa ját meg ta ka rí tá sa. Ez zel a ren del ke -
zés sel a Ztv2. va ló ban ki egé szí ti a Kr2.-be fog lalt, a tá mo -
ga tá sok igény be vé te lé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, de ezt a
ki egé szí tést az Al kot mány bí ró ság az aláb bi ak sze rint ér té -
kel te. A Kr2. 2. § (1) be kez dé se már ko ráb ban is akép pen
szólt, hogy „E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból a köz -
mû fej lesz té si tá mo ga tás jo go sult ja az a ma gán sze mély, aki 
a köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lást – ál lam pol gár sá gá tól
füg get le nül – la kó in gat lan köz mû ve sí té se ér de ké ben, an -
nak tu laj do no sa ként, bér lõ je ként vagy hasz ná ló ja ként elsõ 
íz ben fi ze ti meg, és azt akár rész ben, akár egész ben ko ráb -
ban más mó don még nem szá mol ta el.” Az Al kot mány bí -
ró ság meg íté lé se sze rint az „az, aki (...) fi ze ti meg” ki fe je -
zés egy ér tel mû vé te szi, hogy a ma gán sze mély ál tal tel je sí -
tett ki fi ze tés rõl van szó. Eh hez ké pest „a ma gán sze mély
ál tal a la kás-ta ka rék pénz tá ri szám lá ra el he lye zett sa ját
meg ta ka rí tá sa” tör vé nyi for du lat nem tar tal maz új don sá -
got, mind össze ki fe je zet ten rög zí ti, hogy az ál lam ezt a jut -
ta tást a ma gán sze mé lyek ál tal tény le ge sen tel je sí tett hoz -
zá já ru lás után kí ván ja biz to sí ta ni. Az Al kot mány bí ró ság a
Kr2. és a ké sõb bi Kr4. sze rin ti köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tást, a 922/B/2000. AB ha tá ro zat ban (ABH 2001, 1444,
1452.) vizs gált tá mo ga tás hoz (me zõ gaz da sá gi aszály kár -
ral össze füg gõ tá mo ga tás) ha son ló an ex gra tia tí pu sú jut -
ta tás nak te kin ti. A 11/2003. (IV. 9.) AB ha tá ro zat ban rög -
zí tet tek sze rint „[a]z ex gra tia jut ta tá sok nál [...] a jog al ko -
tót te hát szé les körû mér le ge lé si jog il le ti meg mind a jo go -

sul ti kör, mind a jut ta tás mér té ke és egyéb jel lem zõ je meg -
ha tá ro zá sa te kin te té ben, azon ban ek kor is irány adó ak a
9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1990, 46.), il let -
ve a 16/1991. (IV. 20.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1991, 58.)
meg fo gal ma zott el vek és kö ve tel mé nyek” (ABH 2003,
153, 166.) E jut ta tá sok nál te hát alap ve tõ al kot má nyos kö -
ve tel mény a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má nak min -
den ko ri fi gye lem be vé te le, de az Al kot mány bí ró ság meg -
íté lé se sze rint en nek a Ztv2. 7. § (19) be kez dé sé nek is mer -
te tett elsõ for du la ta ele get tesz. Ugyan így a be kez dés má -
so dik for du la ta, mely sze rint a köz mû fej lesz té si tá mo ga tás 
az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás meg fi ze té sé re szol gá ló ltp.
szer zõ dés le jár tát kö ve tõ en igé nyel he tõ, és a tá mo ga tás
alap ja nem ha lad hat ja meg a meg ál la pí tott és írás ban kö -
zölt köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lás össze gét, szin tén nem
te kint he tõ al kot mány el le nes nek az in dít vá nyo zók ál tal ál -
lí tott ok ból, mert ez a sza bály sem vissza me nõ le ges ha tá -
lyú sza bá lyo zást va ló sít meg, ha nem egy, már ko ráb ban
rög zí tett el vet (a ki fi ze tés idõ ará nyos sá gát és a tény le ges
be fi ze tés hez iga zo dó vol tát) pon to sít ja.

8. Az Al kot mány bí ró ság ezek után meg vizs gál ta a Ztv1.
7. § (18) és (19) be kez dé sé vel szem ben elõ ter jesz tett in dít -
vá nyo kat is. Az em lí tett két ren del ke zés az egyik in dít vá -
nyo zó in dít vány ki egé szí té sé ben sze re pel, mint al kot mány -
el le nes ren del ke zés. Az in dít vá nyo zó alap ve tõ en azért tart ja 
al kot mány el le nes nek a meg je lölt ren del ke zé se ket, mert
azok a köz mû fej lesz té si tá mo ga tás ra jo go sult ma gán sze mé -
lyek jo ga i ba való be avat ko zást va ló sít ják meg. Mi köz ben
több al kot má nyos ren del ke zést is fel so rol, me lyek kel – ál lí -
tá sa sze rint – el len té tes len ne a két tör vé nyi ren del ke zés, az
in dít vány nem tar tal maz za az al kot mány el le nes ség in do kát. 
Emel lett ez az in dít vá nyo zó ja vas la tot is tesz a két tör vé nyi
ren del ke zés mó do sí tá sá ra és a Pol gá ri Tör vény könyv vel
tör té nõ har mo ni zá ci ó já ra is. Az Al kot mány bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy az in dít vány e ré szé ben nem fe lel meg az
Abtv. 22. § (2) be kez dé sé ben az in dít vá nyok kal szem ben
tá masz tott kö ve tel mé nyek nek, azaz a ké re lem alap já ul szol -
gá ló okot nem je lö li meg. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó
gya kor la ta sze rint ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja
azo kat az in dít vá nyo kat, ame lyek nem fe lel nek meg az
Abtv. ál tal elõ írt kö ve tel mé nyek nek. [472/B/2000. AB ha -
tá ro zat, ABH 2001, 1655.; 494/B/2002. AB vég zés, ABH
2002, 1783.; 630/B/2003. AB vég zés, ABH 2004, 2113,
2114.; 31/2007. (V. 30.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. má jus,
399, 406.] Ezért az Al kot mány bí ró ság a Ztv1. 7. § (18) és
(19) be kez dé sei al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
és e ren del ke zé sek meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt,
mint el bí rá lás ra al kal mat lant, vissza uta sí tot ta. A Ztv1. 7. §
(18) és (19) be kez dé sei ki egé szí té sé re, va gyis e tör vé nyi
ren del ke zé sek mó do sí tá sá ra irá nyu ló in dít vány ról az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy arra sem az Al kot mány
32/A. § (1) és (2) be kez dé se, sem az Abtv. 1. §-a vagy az
Abtv. 1. § h) pont ja alap ján meg al ko tott egyéb tör vény alap -
ján sem ren del ke zik ha tás kör rel. Az Al kot mány bí ró ság
ezért ezt az in dít ványt az Ügy rend 29. § b) pont ja al kal ma -
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zá sá val – mely sze rint az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt
vissza uta sít ja, ha meg ál la pít ha tó, hogy az el já rás ra nincs az
Al kot mány bí ró ság nak ha tás kö re – vissza uta sí tot ta.

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

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mánybí 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: 4/B/2006.

Dr. Bi ha ri Mi hály al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé -
nek 1–5. pont ja sze rin ti meg sem mi sí tés sel, va la mint az zal, 
hogy a meg sem mi sí tett jog sza bá lyok el len té te sek az Al -
kot mány 43. § (2) be kez dé sé nek a he lyi „ön kor mány zat
ha tás kö ré nek jog sze rû gya kor lá sa bí ró sá gi vé de lem ben ré -
sze sül” for du la tá val.

A meg sem mi sí tés alap já ul szol gá ló al kot má nyi ren del -
ke zés ki zá ró lag azt rög zí ti, hogy a he lyi ön kor mány za ti
ha tás kö rök jog sze rû gya kor lá sa bí rói vé de lem ben ré sze -
sül. En nek alap ján te hát biz to sí ta ni kell, hogy a he lyi ön -
kor mány zat ha tás kö rei jog sze rû gya kor lá sá nak vé del mé -
ben bí ró ság hoz for dul has son. A bí ró ság hoz való for du lás
mód ját, egyes for má it a tör vény ho zó nak kell meg te rem te -
nie. Ép pen ezért a 43. § (2) be kez dés érin tett for du la ta a
„tör vény ho zás szá má ra fel adat meg ha tá ro zó” ren del ke zés.
[37/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 238, 249.;
3/2003. (II. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 57, 59.]

A 43. § (2) be kez dés hi vat ko zott szö veg ré sze a tör vény -
ho zót kö te le zi, hogy konk rét bí ró sá gi ha tás kö ri sza bá lyo -
kat te le pít sen, s ez ál tal meg te remt se a he lyi ön kor mány za ti 
ha tás kö rök gya kor lá sá nak bí ró sá gi jog vé del mét. E ren del -
ke zés bõl azon ban nem ve zet he tõ le az, hogy a törvény -
hozó kö te les len ne az ál ta la al ko tott (zár szám adá si) tör vé -
nyek nek ön kor mány za to kat érin tõ ren del ke zé se i vel szem -
ben ren des bí ró sá gi fe lül vizs gá la tot biz to sí ta ni. Nem ve -
zet he tõ le to váb bá az sem, hogy a tör vé nyi fel ha tal ma zá -
son nyug vó ren de le tek he lyi ön kor mány za to kat érin tõ ren -

del ke zé se i vel szem ben bí ró sá gi fe lül vizs gá la tot kel le ne
ga ran tál ni.

Az al kot má nyo zó szán dé ka nem irá nyult arra, hogy a
43. § (2) be kez dé se alap ján (zár szám adá si) tör vé nyek tar -
tal má val, il let ve jog sza bá lyok kal szem ben biz to sít son bí -
ró sá gi fe lül vizs gá la tot. Ezt tá maszt ja alá az Al kot mány
43. § (2) be kez dé sé nek meg al ko tá sá hoz kap cso ló dó mi -
nisz te ri in do ko lás is. Esze rint: „Fon tos ön kor mány za ti
alap elv, hogy az ön kor mány za ti jo gok, il le tõ leg az ön kor -
mány zat jog sze rû ha tás kör gya kor lá sa bí ró sá gi vé de lem -
ben ré sze sül nek. Az ál la mi tör vény es sé gi el len õr zést gya -
kor ló szerv a bí ró ság tól kér he ti a jog sér tõ ön kor mány za ti
dön tés meg sem mi sí té sét; és az ön kor mány zat is a bí ró ság -
hoz for dul hat a jog sér tõ ál lam igaz ga tá si dön tés el len.”

A 43. § (2) be kez dé sé nek hi vat ko zott szö veg ré sze alap -
ján a tör vény ho zó még ak kor sem kö te les a (zár szám adá si) 
tör vé nyek kel szem ben bí ró sá gi jog vé del met biz to sí ta ni,
ha azok a he lyi ön kor mány za tok szá má ra nor ma tív for má -
ban egye di kö te le zett sé get ál la pí ta nak meg. Nem le het a
költ ség ve tés és zár szám adás egyes té te le it meg sem mi sí te -
ni pusz tán azért, mert egye di, konk rét dön té se ket tar tal ma -
zó nor má ban je len tek meg.

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la tá ban a jog sza bá -
lyi for má ba fog lalt egye di dön tést ér dem ben csak ak kor
vizs gál ta, ha ezt a meg ol dást vissza élés sze rû nek, disz -
funk ci o ná lis nak ta lál ta; egyéb ként ha tás kö ré nek hi á nyát
ál la pí tot ta meg. [52/1993. (X. 7.) AB ha tá ro zat, ABH
1993, 407, 408–409.; 439/B/1999. AB vég zés, ABH 2000, 
1167, 1170–1171.; 939/B/2001. AB vég zés, ABH 2002,
1775, 1776.; 5/2007. (II. 27.) AB ha tá ro zat, ABK 2007.
feb ru ár, 88, 90.] A költ ség ve tés vég re haj tá sát szol gá ló zár -
szám adá si tör vényt azon ban nem le het vissza élés sze rû nek
mi nõ sí te ni pusz tán azért, mert nor ma tív for má ban egye di
kö te le zett sé ge ket ál la pít meg. Az Al kot mány bí ró ság sze -
rint ugyan is a költ ség ve té si tör vény „csak el fo ga dá sá nak
mód ját te kint ve tör vény, tar tal ma sze rint vi szont egye di
pénz ügyi dön té sek so ro za ta”. [4/2006. (II. 15.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2006, 101, 108.] E meg ál la pí tás nyil ván va ló an
ér vé nyes a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról szó ló zár szám -
adás ra is [pl. a Ztv1. 7. § (7) be kez dé se, il let ve Ztv2. 7. §
(18) be kez dé se konk ré tan meg ha tá ro zott vagy konk ré tan
meg ha tá roz ha tó ön kor mány za ti kör re vo nat ko zó an költ -
ség ve té si tá mo ga tás vissza fi ze té si kö te le zett sé get ál la pít
meg]. A zár szám adá si tör vény nek te hát alap ve tõ sa já tos -
sá ga, hogy nor ma tív for má ban egye di dön té se ket tar tal -
maz, me lyek kel szem ben – je len leg – nincs bí ró sá gi jog vé -
de lem re le he tõ ség. Nem ele gen dõ in dok ezért a meg sem -
mi sí tés re az, hogy a zár szám adá si tör vény ben fog lalt egye -
di kö te le zett sé gek kel szem ben nincs bí ró sá gi fe lül vizs gá -
la ti le he tõ ség.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom.

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró
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Az Alkotmánybíróság
43/2008. (IV. 17.) 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 or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le -
sí té sé vel kap cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gás tár gyá ban 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 
379/2007. (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.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to vábbiakban:
OVB) a 379/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet -
te egy or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívét. Az 
alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt: „Egyet -
ért-e az zal, hogy a Csjt. 2. sza ka szá ban meg ha tá ro zott há -
zas ság kö tés a Lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, va la -
mint az egy há zak ról szó ló 1990. évi IV. tör vény ál tal meg -
ha tá ro zott egy ház, val lás fe le ke zet, val lá si kö zös ség meg -
bí zott ja elõtt is meg köt he tõ le gyen?”. Az OVB ha tá ro za tá -
nak in do ko lá sa sze rint az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben
meg ha tá ro zott for mai, va la mint a meg tár gya lás ra ja va solt
kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get
tesz. A 379/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 2007. évi 130. szá má ban, 2007. ok tó ber 1-jén je lent
meg. A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény
(a to vábbiakban: Ve.) 130. § (1) be kez dé se sze rint az
OVB-nek 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 be nyúj ta -
ni. A ha tá ro zat el len 2007. ok tó ber 16-án, ha tár idõn be lül
két ma gán sze mély kö zö sen nyúj tott be ki fo gást az Al kot -
mány bí ró ság hoz. Az Al kot mány bí ró ság a Ve. 130. §
(3) be kez dé sé re te kin tet tel a ki fo gást so ron kí vül bí rál ta el.

2. A ki fo gást be nyúj tók sze rint az OVB tá ma dott ha tá -
ro za ta „or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyát” hi te le sí tet te, amit jog sza bály sér tõ nek és al kot mány -
el le nes ítél tek. A ki fo gás ban ki fej tet ték, hogy az OVB-nek 
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl

szó ló 1998. évi III. tör vény (a to vábbiakban: Nsztv.) 10. §
b) és c) pont ja alap ján meg kel lett vol na ta gad nia az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, „te kin tet tel arra, hogy (…) az ál -
lam és egy ház szét vá lasz tá sá nak (…) meg szün te té se (a ki -
zá ró la gos ál la mi köz re mû kö dés mel lõ zé se) tu laj don kép -
pen bur kolt al kot mány-mó do sí tást je lent”. A ki fo gást te -
võk sze rint a fel tett kér dés nem is egy ér tel mû, egy részt a
tör vény pon tos meg je lö lé sé nek hi á nyá ban, va la mint azért,
mert nem ál la pít ha tó meg, hogy „az egy ház, val lás fe le ke -
zet, val lá si kö zös ség meg bí zott ja (…) szö veg rész alatt kit
kell ér te ni, e meg bí zást en nek a sze mély nek ki adja, il let ve
ki jo go sít ja fel a há zas ság kö tés nél tör té nõ köz re mû kö dés -
re, a há zas ság meg kö té sét e meg bí zott hova (mibe) jegy zi
be”.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sá nál fi gye lem be vett jog sza bá lyok:

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:
„28/B. § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -

nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.

(…)
28/D. § Or szá gos népi kez de mé nye zést leg alább 50 000

vá lasz tó pol gár nyújt hat be. Az or szá gos népi kez de mé nye -
zés arra irá nyul hat, hogy az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar -
to zó kér dést az Or szág gyû lés tûz ze a na pi rend jé re. Az or -
szá gos népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott kér dést
az Or szág gyû lés kö te les meg tár gyal ni.”

2. Az Nsztv. érin tett ren del ke zé sei:
„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 ta ni,
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,
(…)
17. § A népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel -

mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést.
18. § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ak kor ta gad ja

meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
c) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról szó ló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

3. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„117. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -

bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(…)
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130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(…)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.

(…)
131. § Az or szá gos népi kez de mé nye zés so rán a

117–121. § és a 130. § (1) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se it kell meg fe le lõ en al kal maz ni.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az Al -
kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 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 jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot -
mány bí ró ság 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 vé nyek nek
meg fe le lõ en járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré -
ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el fel ada tát [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

A ki fo gás be nyúj tói az OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tett
kér dés jog sza bály- és al kot mány el le nes sé gét ab ban lát ták,
hogy az nem fe lel meg az Nsztv.-ben a nép sza va zá si kér -
dés sel szem ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek nek. Te -
kin tet tel arra, hogy az OVB 379/2007. (IX. 27.) OVB ha tá -
ro za tá ban nem nép sza va zás, ha nem népi kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívét hi te le sí tet te, ezért az Al kot mány bí ró ság
a ki fo gást te võk nek az Nsztv. 10. § b) és c) pont já nak sé -
rel mé re ala pí tott ki fo gá sa it ér dem ben nem vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság a kér dés egy ér tel mû sé gét vi ta tó
ki fo gás sal kap cso lat ban az aláb bi a kat jegy zi meg. A népi
kez de mé nye zés ese tén „az Or szág gyû lés nek a kér dés na -
pi rend re tû zé sé re, meg vi ta tá sá ra és ha tár idõn be lü li dön -
tés re van kö te le zett sé ge, (…) a dön tés tar tal mát a népi kez -
de mé nye zés nem ha tá roz za meg. (…) A népi kez de mé nye -
zés nek – el len tét ben a nép sza va zás sal – (…) nem kell
konk rét jog al ko tá si kö te le zett sé get meg fo gal maz nia”
[42/2002. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 316, 318.].
Az Nsztv. 17. §-ában meg fo gal ma zott, az egy ér tel mû ség re 
és pon tos ság ra vo nat ko zó kö ve tel mény nek te hát ele get
tesz az a kér dés, amely bõl az Or szág gyû lés szá má ra nyil -
ván va ló, hogy mi lyen tör vény ho zá si tárgy kör re vo nat ko -
zik. A je len ügy ben a kez de mé nye zõ ál tal meg fo gal ma zott

kér dés bõl – az Al kot mány bí ró ság sze rint – egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó, hogy az Or szág gyû lés nek mit kell meg tár -
gyal nia, a ki fo gás te hát eb ben a kér dés ben nem meg ala po -
zott.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság 379/2007. (IX. 27.) OVB ha tá ro -
za tát hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
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.,
elõ adó 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: 1263/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
44/2008. (IV. 17.) 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 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 
391/2007. (X. 10.) 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.
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INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to vábbiakban:
OVB) 391/2007. (X. 10.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön tött,
hogy meg ta gad ja an nak az or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek a hi te le sí té sét, ame lyen a
kö vet ke zõ kér dés sze re pel: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a
je len kér dés ben meg tar tott nép sza va zást kö ve tõ év ja nu ár
1-jé tõl po li ti kai pár tok po li ti kai hir de té se ket ki zá ró lag a
vá lasz tás ra jo go sul tak lak cí mé re pos tá zott le vél kül de mé -
nyek út ján te hes se nek köz zé?”.

Ha tá ro za tá nak in do ko lá sá ban az OVB hi vat ko zott arra,
hogy a kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III. tör vény
(a to vábbiakban: Nsztv.) 13. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott kö ve tel mény nek, amely sze rint a nép sza va zás ra fel -
tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. Az OVB ál lás pont ja
sze rint a „po li ti kai hir de tés” fo gal ma nem tisz tá zott; nem
ha tá roz ha tó meg egy ér tel mû en, hogy a po li ti kai pár tok ál -
tal foly ta tott kam pá nyok mely ele mei tar toz ná nak ebbe a
fo ga lom kör be.

Az OVB hi vat ko zott arra is, hogy a kez de mé nye zés
diszk ri mi na tív jel le gû, mert a kez de mé nye zés meg fosz ta -
ná a pár to kat az Al kot mány 3. §-ában fog lalt jo go sult sá -
gok tól, a kor lá to zás azon ban nem ter jed ne ki a ma gán sze -
mé lyek vagy egyéb szer ve ze tek po li ti kai hir de té se i re.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2007. évi 137.
szá má ban, 2007. ok tó ber 15-i dá tum mal je lent meg.

2. Az OVB ha tá ro za ta el len a kez de mé nye zõ nyúj tott be 
ki fo gást. A ki fo gás 2007. ok tó ber 19-én ér ke zett az Al kot -
mány bí ró ság hoz. A ki fo gást a vá lasz tá si el já rás ról szó ló
1997. évi C. tör vény (a to vábbiakban: Ve.) 130. §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti zen öt na pos ha tár idõn
be lül le het elõ ter jesz te ni. A ki fo gás ha tár idõn be lül ér ke -
zett. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást a Ve. 130. § (3) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en so ron kí vül bí rál ta
el.

A ki fo gást tevõ sze rint a „po li ti kai hir de tés” egy ér tel mû 
fo ga lom, és a kér dés meg en ged he tõ sé gé nek vizs gá la ta so -
rán nem kö ve tel mény, hogy az tar tal maz za a köz is mert fo -
gal mak je len té sét. Hi vat ko zott arra is, hogy a pár tok Al -
kot mány ban rög zí tett sza bad sá ga re la tív, és a kez de mé -
nye zés csak bõ ví te ni cé loz za a pár tok te vé keny sé gét kor lá -
to zó sza bá lyo kat.

II.

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:

 „2. § (…)

(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 gya ko rol ja.

(…)

3. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a pár tok az Al kot -
mány és az al kot má nyos jog sza bá lyok tisz te let ben tar tá sa
mel lett sza ba don ala kul hat nak és sza ba don te vé keny ked -
het nek.

(2) A pár tok köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban 
és ki nyil vá ní tá sá ban.

(…)

28/C. § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy
vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

(…)

61. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy a
köz ér de kû ada to kat meg is mer je, il le tõ leg ter jessze.

(…)

70/A. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén
tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve az
ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze -
te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le -
mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le -
té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül.”

2. Az Nsztv. hi vat ko zott 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 vá -
la szol ni.”

3. A Ve. hi vat ko zott ren del ke zé se:

„130. § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (…)

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

4. A rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör -
vény (a to vábbiakban: Mé di atv.) vo nat ko zó ren del ke zé se:
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„2. § E tör vény al kal ma zá sá ban: (…)
39. Po li ti kai hir de tés: olyan mû sor szám, amely párt, po -

li ti kai moz ga lom
a) vá lasz tá so kon való rész vé te lé nek, si ke res sze rep lé sé -

nek, je lölt jé nek, nép sza va zá si kez de mé nye zé sé nek tá mo -
ga tá sá ra szó lít fel, be fo lyá sol,

b) ne vét, te vé keny sé gét, cél ja it, jel sza vát, emb lé má ját, a 
róla al ko tott ké pet nép sze rû sí ti.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott, ezért az Al kot mány bí ró -
ság az OVB ha tá ro za tát – a je len ha tá ro za tá ban fog lalt in -
do kok alap ján – hely ben hagy ta.

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 szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont já nak meg fe le lõ en 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 se so rán
az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek megfele -
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 ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a
kér dés sér ti-e az Nsztv. 13. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kö ve tel ményt, mi sze rint a kér dést úgy kell meg fo gal -
maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

Az Al kot mány bí ró ság – az OVB je len ügy ben vizs gált
ha tá ro za tá nak meg ho za ta lát kö ve tõ en – a 27/2008.
(III. 12.) AB ha tá ro za tá ban (a to vábbiakban: Abh.) azt
vizs gál ta, hogy le het-e nép sza va zást tar ta ni ab ban a kér -
dés ben, hogy „Egyet ért-e Ön az zal, hogy tör vény tilt sa
meg po li ti kai hir de tés saj tó és sza bad té ri rek lám hor do zó
út ján tör té nõ köz zé té te lét?”. E ha tá ro za tá ban az Al kot -
mány bí ró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy a „po li ti kai hir de -
tés” fo gal má nak sze re pel te té se nem sér ti az egy ér tel mû ség 
kö ve tel mé nyét. Rá mu ta tott, hogy a fo ga lom ter mi nus
tech ni kus a jog rend szer ben (Mé di atv. 2. § 39. pont), és a
tör vé nyi meg ha tá ro zás, va la mint a kér dés ben sze rep lõ fo -
ga lom köz na pi ér te lem ben be vett je len té se kö zött nincs lé -
nye ges el té rés, így nincs ok an nak fel té te le zé sé re, hogy a
köz em ber szá má ra e sza vak ele ve ér tel mez he tet le nek len -
né nek (MK 2008, 40. szám, 1934, 1936. o.).

A je len ügy kap csán vizs gált kér dés a „po li ti kai hir de -
tés” fo gal mát az Abh.-ban vizs gált nép sza va zá si kez de mé -
nye zés sel azo nos össze füg gés ben hasz nál ja. Erre te kin tet -
tel az Al kot mány bí ró ság je len ügy kap csán is azt ál la pí tot -
ta meg, hogy a kér dés meg fe lel az egy ér tel mû ség kö ve tel -
mé nyé nek.

3. Az Al kot mány bí ró ság vizs gál ta, hogy a kér dés ben
tar tott ered mé nyes és ügy dön tõ nép sza va zás al kot mány el -
le nes jog al ko tás ra kény sze rí ti-e az Or szág gyû lést.

3.1. Az OVB ha tá ro za ta sze rint a kér dés diszk ri mi na tív
jel le gû, mert amíg a pár to kat meg foszt ja a hir de tés le he tõ -
sé gé tõl, ad dig ez a kor lá to zás nem ter jed ki a ma gán sze mé -
lyek re és más szer ve ze tek re.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban fog lal ko zott
az Al kot mány 70/A. §-ában meg ha tá ro zott diszk ri mi ná -
ció-ti la lom je len tés tar tal má ról. E ha tá ro za tok ban meg ál la -
pí tot ta, hogy „a jog nak min den kit egyen lõ ként (egyen lõ
mél tó sá gú sze mély ként) kell ke zel nie, azaz az em be ri mél -
tó ság alap jo gán nem es het csor ba, azo nos tisz te let tel és
kö rül te kin tés sel, az egyé ni szem pon tok azo nos mér té kû fi -
gye lem be vé te lé vel kell a jo go sult sá gok és a ked vez mé -
nyek el osz tá sá nak szem pont ja it meg ha tá roz ni” [9/1990.
(IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.]. Ezért az Al -
kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé nek vo nat ko zá sá ban sze -
mé lyek kö zöt ti, al kot mány sér tõ hát rá nyos meg kü lön böz -
te tés ak kor ál la pít ha tó meg, ha va la mely sze mélyt vagy
em ber cso por tot más, azo nos hely zet ben lévõ sze mé lyek -
kel vagy cso port tal tör tént össze ha son lí tás ban ke zel nek
hát rá nyo sabb mó don [21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 
1990, 73, 78.; 32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
146, 162.; 43/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 744,
745.]. A meg kü lön böz te tés pe dig ak kor al kot mány el le nes, 
„ha a jog sza bály a sza bá lyo zás szem pont já ból azo nos cso -
port ba tar to zó (egy más sal össze ha son lít ha tó) jog ala nyok
kö zött tesz kü lönb sé get anél kül, hogy an nak al kot má nyos
in do ka len ne” (191/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
592, 593.).

A po li ti kai pár tok nak az Al kot mány 3. § (2) be kez dé se
ér tel mé ben alap ve tõ fel ada ta van a nép aka rat ki ala kí tá sá -
ban, amely a párt nép sze rû sí té se, hir de tés köz zé té te le nél -
kül nem va ló sít ha tó meg. Ilyen al kot má nyos fel ada ta más
szer ve ze tek nek, sze mé lyek nek nin csen. Emi att a po li ti kai
hir de tés szem pont já ból a pár tok más szer ve ze tek kel, sze -
mé lyek kel nem tar toz nak azo nos sza bá lyo zá si kör be, ezért 
az Al kot mány 70/A. § (1) be kez dé sé nek sé rel me nem me -
rül fel.

3.2. Ezt kö ve tõ en az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta,
hogy a kér dés ben tar tott ered mé nyes, ügy dön tõ nép sza va -
zás olyan tör vény meg al ko tá sá hoz ve zet ne-e, amely al kot -
mány el le ne sen kor lá toz ná a pár tok Al kot mány 3. §-ában
rög zí tett jo ga it, va la mint a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad -
sá got [Al kot mány 61. § (1) be kez dés].

Az Al kot mány 3. § (2) be kez dé se ér tel mé ben a po li ti kai
pár tok „köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki -
nyil vá ní tá sá ban”, ez ál tal sa já tos köz ve tí tõ sze re pet töl te -
nek be az ál lam és a tár sa da lom kö zött [2179/B/1991. AB
ha tá ro zat, ABH 1994, 518, 520.; 22/1999. (VI. 30.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1999, 176, 191.]. Ez a pár tok nak nem csu pán 
joga, ha nem al kot má nyos kö te le zett sé ge is [1/2002.
(I. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 33, 37.]. A köz ve tí tõ sze -
rep hez szük ség sze rû en hoz zá tar to zik, hogy a párt is mer -
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tes se és nép sze rû sít se a te vé keny sé gét a vá lasz tó pol gá rok
szá má ra, és ez zel be fo lyá sol ja a nép aka rat ki ala ku lá sát. A
24/1992. (IV. 21.) AB ha tá ro zat rá mu ta tott: „Az Al kot -
mány 3. § (1) be kez dé se a pár tok ala pí tá sá nak és mû kö dé -
sé nek sza bad sá gát az ál ta lá nos ren del ke zé sek kö ré ben ön -
ál ló, ne ve sí tett alap jog ként ha tá roz za meg és ré sze sí ti al -
kot má nyos vé de lem ben. Ez az elõ írás azon ban a pár tok
sza bad te vé keny sé gét, s an nak al kot má nyos vé del mét az
Al kot mány és az al kot má nyos jog sza bá lyok ke re tei kö zött
biz to sít ja” (ABH 1992, 126, 128.).

A pár tok nép aka rat ki ala kí tá sá ban be töl tött sze re pé hez
hoz zá tar to zik az, hogy te vé keny sé gét nyil vá nos hir de tés
út ján is mer tes se és nép sze rû sít se. A je len ügy ben vizs gált
kér dés ben tar tott ügy dön tõ és ered mé nyes nép sza va zás
alap ján ho zott tör vény ezt a jo got nem csu pán kor lá toz za,
ha nem – mi vel a hir de tést ki zá ró lag pos tai úton en ge di
meg – a nyil vá nos hir de tés le he tõ sé gé tõl tel je sen el zár ja a
pár to kat. Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí -
tot ta meg, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés alap ján
meg al ko tott tör vény sér te né az Al kot mány 3. § (1) és
(2) be kez dé se it.

Az Al kot mány 61. § (1) be kez dé se alap ján a Ma gyar
Köz tár sa ság ban min den ki nek joga van a sza bad vé le -
mény nyil vá ní tás ra. Ez a jog vé de lem ben ré sze sí ti a po li ti -
kai vé le mé nyek köz lé sét és a po li ti kai hir de té sek meg je le -
ní té sét. A kér dés alap ján tar tott ered mé nyes nép sza va zás
vi szont a po li ti kai tar tal mú tö meg kom mu ni ká ció be til tá sá -
ra kö te lez né az Or szág gyû lést, ezért a po li ti kai hir de tést a
kér dés ben fog lal tak sze rint kor lá to zó tör vény a sza bad vé -
le mény nyil vá ní tás hoz való jog arány ta lan és ezért al kot -
mány el le nes kor lá to zá sát is ered mé nyez né.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az OVB hi -
te le sí tést meg ta ga dó ha tá ro za tát hely ben hagy ta, és – fi -
gye lem mel az OVB ha tá ro za tá nak Ma gyar Köz löny ben
való meg je le né sé re – el ren del te e ha tá ro za tá 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.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1279/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
45/2008. (IV. 17.) 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 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 
462/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tát – a je len ha tá ro zat ban
ki fej tett to váb bi in do kok alap ján – 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 to vábbiakban:
OVB) a 462/2007. (X. 24.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön -
tött, hogy 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 ívé nek hi te le sí té sét
meg ta gad ja. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze -
re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy a so ron kö vet ke zõ, kü lön bö zõ szin -
tû (me gyei jogú vá ro si, me gyei köz gyû lés ben, fõ vá ro si
köz gyû lés ben, to váb bá 100 la kos fe let ti he lyi ön kor mány -
za tok tes tü le te i ben) ön kor mány za ti vá lasz tá so kon az ön -
kor mány za ti tes tü le te ket al ko tó kép vi se lõk szá ma egy sé -
ge sen, az 1990. évi LXIV. tör vény ben fog lal tak nak fe lé re
csök ken jen oly mó don, hogy tört szám ese tén a pá rat lan
szám felé kell ke re kí te ni?”

Az OVB meg ta gad ta az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.
Meg ál la pí tot ta, hogy a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép -
sza va zás az 1500 fõ alat ti te le pü lé se ken a kép vi se lõ-tes tü -
le tek lét szá mát olyan mér ték ben csök ken te né, hogy az Al -
kot mány 42. §-ában fog lalt ön kor mány zás hoz való jog lé -
nye ges tar tal má nak sé rel mé vel jár na. Sér te né to váb bá a
vá lasz tó jog egyen lõ sé gét is, mert a ja va solt szá mí tá si mód
fi gye lem be vé te lé vel a 100–1500 lé lek szá mú te le pü lé se -
ken egy aránt há rom fõs kép vi se lõ-tes tü le tet le het ne meg -
vá lasz ta ni.

A nép sza va zást kez de mé nye zõ ma gán sze mély – a tör -
vény ben írt ha tár idõn be lül – ki fo gást ter jesz tett elõ az
OVB ha tá ro za tá val szem ben. Rá mu tat arra, hogy a ha tá -
lyos tör vény ben nincs 1500-as lé lek szám. Meg íté lé se sze -
rint nem sé rül ne az Al kot mány 42. §-ába fog lalt ön kor -
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mány zás hoz való jog, el len ke zõ leg: az erõ söd ne az igen
költ sé ges és ke zel he tet len nagy lét szá mú kép vi se lõ-tes tü -
le tek fe lé re csök ken té sé vel. Ál lás pont ja sze rint a 100 és
1300 fõ kö zöt ti te le pü lé se ken pon to san ele gen dõ a 3 kép -
vi se lõ és a pol gár mes ter, így va ló ban a leg rá ter met teb bek
ke rül nek a tes tü le tek be.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást az Al kot mány, az or -
szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló
1998. évi III. tör vény (a to vábbiakban: Nsztv.), a vá lasz tá -
si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to vábbiakban:
Ve.), va la mint a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol -
gár mes te rek vá lasz tá sá ról szó ló 1990. évi LXIV. tör vény
(a to vábbiakban: Övtv.) aláb bi ren del ke zé sei alap ján vizs -
gál ta meg.

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„42. § A köz ség, a vá ros, a fõ vá ros és ke rü le tei, va la -

mint a me gye vá lasz tó pol gá ra i nak kö zös sé gét meg il le ti a
he lyi ön kor mány zás joga. A he lyi ön kor mány zás a vá lasz -
tó pol gá rok kö zös sé gét érin tõ he lyi köz ügyek ön ál ló, de -
mok ra ti kus in té zé se, a he lyi köz ha ta lom nak a la kos ság ér -
de ké ben való gya kor lá sa.”

„44. § (1) A vá lasz tó pol gá rok a he lyi ön kor mány zást az
ál ta luk vá lasz tott kép vi se lõ tes tü let út ján, il le tõ leg he lyi
nép sza va zás sal gya ko rol ják.”

„70. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel
ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt meg il -
let az a jog, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán
vá lasz tó és vá laszt ha tó le gyen, va la mint or szá gos nép sza -
va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve gyen.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del -
ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt és az Eu ró pai
Unió más tag ál la má nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
la kó hellyel ren del ke zõ nagy ko rú ál lam pol gá rát meg il le ti
az a jog, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és a pol -
gár mes te rek vá lasz tá sán vá laszt ha tó és – amennyi ben a
vá lasz tás, il let ve a nép sza va zás nap ján a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén tar tóz ko dik – vá lasz tó le gyen, va la mint he -
lyi nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve -
gyen. Pol gár mes ter ré és fõ vá ro si fõ pol gár mes ter ré ma gyar 
ál lam pol gár vá laszt ha tó.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den me ne kült ként,
be ván do rolt ként vagy le te le pe dett ként el is mert nagy ko rú
sze mélyt meg il let az a jog, hogy a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lõk és a pol gár mes te rek vá lasz tá sán – amennyi ben
a vá lasz tás, il let ve a nép sza va zás nap ján a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén tar tóz ko dik – vá lasz tó le gyen, va la mint a
he lyi nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve -
gyen.”

„71. § (1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõ ket, az Eu ró pai
Par la ment kép vi se lõ it, a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ -
ket, va la mint a pol gár mes tert és a fõ vá ro si fõ pol gár mes tert 

a vá lasz tó pol gá rok ál ta lá nos és egyen lõ vá lasz tó jog alap -
ján, köz vet len és tit kos sza va zás sal vá laszt ják.”

2. Az Övtv. ren del ke zé sei:
„8. § A 10 000 vagy en nél ke ve sebb la ko sú te le pü -

lés – kis lis tás vá lasz tá si rend szer ben (42. §) – egy vá lasz -
tó ke rü le tet al kot, amely ben a kép vi se lõk szá ma

a) 100 la ko sig 3,
b) 600 la ko sig 5,
c) 1 300 la ko sig 7,
d) 3 000 la ko sig 9,
e) 5 000 la ko sig 11,
f) 10 000 la ko sig 13.
9. § (1) A 10 000-nél több la ko sú te le pü lé sen és fõ vá ro si 

ke rü let ben a kép vi se lõ ket ve gyes vá lasz tá si rend szer ben
(43–45. §) vá laszt ják.

(2) Az egyé ni vá lasz tó ke rü le tek és a kom pen zá ci ós lis -
tás man dá tu mok szá ma:

a) 25 000 la ko sig 10 egyé ni vá lasz tó ke rü let és 7 lis tás
man dá tum;

b) 50 000 la ko sig 14 egyé ni vá lasz tó ke rü let és 9 lis tás
man dá tum;

c) 60 000 la ko sig 15 egyé ni vá lasz tó ke rü let és 10 lis tás
man dá tum;

d) 70 000 la ko sig 16 egyé ni vá lasz tó ke rü let és 11 lis tás
man dá tum.

(3) Min den to váb bi 10 000 la kos után eggyel nõ az
egyé ni vá lasz tó ke rü let ben, és min den to váb bi 15 000 la -
kos után eggyel nõ a kom pen zá ci ós lis tán vá lasz tott kép vi -
se lõk szá ma.”

„10. § (2) A me gyei köz gyû lé si vá lasz tás te kin te té ben
min den me gyé ben két vá lasz tó ke rü let van, kü lön a 10 000
vagy en nél ke ve sebb la ko sú, és kü lön a 10 000-nél több la -
ko sú te le pü lé sek szá má ra.”

„4. szá mú mel lék let az 1990. évi LXIV. tör vény hez

Me gyei köz gyû lés tag ja i nak szá ma

Me gye név  A köz gyû lés
 tag ja i nak szá ma

10 000  la kos
  fe let ti 

te le pü lé sek re ju tó 
kép vi se lõ

10 000  la kos 
alat ti  

te le pü lé sek re jutó
  kép vi se lõ

 Ba ra nya  40  11  29

 Bács-Kis kun  46  19  27

 Bé kés  40  18  22

 Bor sod-Aba új-Zemp lén  59  19  40

 Csong rád  40  15  25

 Fej ér  40  6  34

 Gyõr-Mo son-Sop ron  41  9  32

 Haj dú-Bi har  40  16  24

 He ves  40  10  30

 Jász-Nagy kun-Szol nok  40  18  22

 Ko má rom-Esz ter gom  40  18  22

 Nóg rád  40  10  30

 Pest  80  42  38

 So mogy  40  9  31

 Sza bolcs-Szat már-Be reg  48  9  39

 Tol na  41  15  26
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Me gye név  A köz gyû lés
 tag ja i nak szá ma

10 000  la kos
  fe let ti 

te le pü lé sek re ju tó 
kép vi se lõ

10 000  la kos 
alat ti  

te le pü lé sek re jutó
  kép vi se lõ

 Vas  40  11  29

 Veszp rém  40  16  24

 Zala  40  5  35

3. Az Nsztv. ren del ke zé sei:
„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 ta ni,
(…).”

4. A Ve. 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(…)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az Al -
kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi XXXII. tör vény (a to -
vábbiakban: 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 rõl szó ló dön té se so rán az Al kot mány nak és az irány -
adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en járt-e el [63/2002.
(XIII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot -
mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kö ré ben el jár va is al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el
[25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az Al kot mány
42. §-ának a sé rel mét vizs gál ta. Az alá írás gyûj tõ ív hi te le -
sí té sét meg ta gad va az OVB azt ál la pí tot ta meg, hogy a
kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás az 1500 fõ alat -
ti te le pü lé se ken a kép vi se lõ-tes tü le tek lét szá mát olyan
mér ték ben csök ken te né, hogy az az Al kot mány 42. §-ában
fog lalt ön kor mány zás hoz való jog lé nye ges tar tal má nak
sé rel mé vel jár na.

Az Al kot mány 42. §-a alap ján a köz ség, a vá ros, a fõ vá -
ros és ke rü le tei, va la mint a me gye vá lasz tó pol gá ra i nak kö -
zös sé gét meg il le ti a he lyi ön kor mány zás joga. A he lyi ön -

kor mány zás a vá lasz tó pol gá rok kö zös sé gét érin tõ he lyi
köz ügyek ön ál ló, de mok ra ti kus in té zé se, a he lyi köz ha ta -
lom nak a la kos ság ér de ké ben való gya kor lá sa. He lyi ön -
kor mány za ti rend sze rünk te le pü lés cent ri kus, a la kos sá got
szol gá ló alap ve tõ ön kor mány za ti köz szol gál ta tá sok ról el -
sõ sor ban a te le pü lé si ön kor mány za tok gon dos kod nak. A
köz sé gi ön kor mány za tok fel adat- és ha tás kö re is szé les. A
mint egy ezer la ko sú köz sé gi ön kor mány za tok fel ada ta i -
nak mennyi sé ge már olyan, ami há rom kép vi se lõ vel ne he -
zen vagy egy ál ta lán nem old ha tó meg, pél dá ul ki zár ja a
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges bi zott sá gok lét re ho zá sát,
mû kö dé sét. En nek kö vet kez té ben mind össze há rom ön -
kor mány za ti kép vi se lõ vá lasz tá sa ese tén – vál to zat lan fel -
adat- és ha tás kör rel – sé rül het e köz sé gek ön kor mány zás -
hoz való al kot má nyos alap jo ga.

2. Az Al kot mány bí ró ság a to váb bi ak ban az OVB ha tá -
ro za ta in do ko lá sá nak azt a ré szét vizs gál ta, amely sze rint a 
kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás sér te né a vá -
lasz tó jog egyen lõ sé gét, mert a ja va solt szá mí tá si mód fi -
gye lem be vé te lé vel a 100–1500 lé lek szá mú te le pü lé se ken
egy aránt há rom fõs kép vi se lõ-tes tü le tet le het ne meg vá -
lasz ta ni. A ki fo gás meg ala po zot tan utal arra, hogy az
Övtv.-ben nincs 1500 la ko sú ka te gó ria, he lye sen az
1300-ig ter je dõ la kos szá mú te le pü lé sek rõl van szó. A ki -
fo gás sze rint a 100 és 1300 fõ kö zöt ti te le pü lé se ken pon to -
san ele gen dõ a há rom kép vi se lõ és a pol gár mes ter.

Az Al kot mány 71. § (1) be kez dé se alap ján az or szág -
gyû lé si kép vi se lõ ket, az Eu ró pai Par la ment kép vi se lõ it, a
he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ ket, va la mint a pol gár mes -
tert és a fõ vá ro si fõ pol gár mes tert a vá lasz tó pol gá rok ál ta -
lá nos és egyen lõ vá lasz tó jog alap ján, köz vet len és tit kos
sza va zás sal vá laszt ják.

Az Al kot mány bí ró ság a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé nek el -
vét, an nak gya kor la ti ér vé nye sü lé sét az or szág gyû lé si kép -
vi se lõk vá lasz tá sá val össze füg gés ben vizs gál ta, a
22/2005. (VI. 17.) AB ha tá ro zat sze rint: „Az Al kot mány -
bí ró ság – hi va tal ból el jár va – meg ál la pít ja: az Or szág gyû -
lés jog al ko tói fel ada tá nak el mu lasz tá sá val al kot mány el le -
nes hely ze tet idé zett elõ az ál tal, hogy nem te rem tet te meg
ma ra dék ta la nul az Al kot mány 71. § (1) be kez dé sé be fog -
lalt egyen lõ vá lasz tó jog alap el vé bõl kö vet ke zõ kö ve tel -
mé nyek ér vé nye sü lé sét biz to sí tó jog sza bá lyi fel té te le ket.”
(ABH 2005, 246.)

Az Al kot mány 71. § (1) be kez dé se alap ján a vá lasz tó jog 
egyen lõ sé gé nek a kö ve tel mé nye az ön kor mány za ti kép vi -
se lõk és pol gár mes te rek (a fõ pol gár mes ter) vá lasz tá sá ra is
vo nat ko zik. Az Övtv. a vá lasz tó jog egyen lõ sé gé nek el vét
a la kos ság szám hoz iga zo dó szá mú ön kor mány za ti kép vi -
se lõk meg vá lasz tá sá nak a sza bá lya i val old ja meg a 10 000
alat ti la kos szá mú te le pü lé sek ese tén (kis lis tás rend szer).
Az Övtv. alap ján ez a kö vet ke zõ:

„8. § A 10 000 vagy en nél ke ve sebb la ko sú te le pü -
lés – kis lis tás vá lasz tá si rend szer ben (42. §) – egy vá lasz -
tó ke rü le tet al kot, amely ben a kép vi se lõk szá ma

a) 100 la ko sig 3,
b) 600 la ko sig 5,
c) 1 300 la ko sig 7,
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d) 3 000 la ko sig 9,
e) 5 000 la ko sig 11,
f) 10 000 la ko sig 13.”
Az OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás sze rint

„a 100 és 1300 fõ kö zöt ti te le pü lé se ken pon to san ele gen dõ 
a 3 kép vi se lõ és a pol gár mes ter.”

Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján azt kel lett
vizs gál nia, ho gyan ér vé nye sül az Al kot mány 71. § (1) be -
kez dé sé be fog lalt vá lasz tó jog egyen lõ sé gé nek elve a ja va -
solt meg ol dás ese tén. A leg utób bi, a 2006. évi ön kor mány -
za ti vá lasz tás ada ta it fi gye lem be véve a ja va solt szá mí tá si
mód alap ján a kö vet ke zõ szá mú kép vi se lõ ket le het ne vá -
lasz ta ni:

a) 100 la ko sig 3 kép vi se lõ (109 köz ség),
b) 600 la ko sig 3 kép vi se lõ (1070 köz ség),
c) 1300 la ko sig 3 kép vi se lõ (791 köz ség). (A ja va solt

szá mí tá si mód sze rint 7-nek a fele 3,5, de tört szám ese tén a 
pá rat lan szám felé kell ke re kí te ni. Együt te sen 1970 köz -
ség ben len ne 3 ön kor mány za ti kép vi se lõ.)

A ja vas lat el fo ga dá sa ese tén vég ered mény ben a köz sé -
gek mint egy két har ma dá ban azo nos szá mú 3 ön kor mány -
za ti kép vi se lõt le het ne vá lasz ta ni. Az ön kor mány za ti kép -
vi se lõk szá má nak ja va solt csök ken té se azt ered mé nyez né,
hogy az egyes köz sé gek ben szá mot te võ el té rés ala kul na ki
a vá lasz tó jog ban: a vá lasz tó pol gá rok va la mennyi 1300 la -
kos alat ti köz ség ben egy for mán csak há rom kép vi se lõt vá -
laszt hat ná nak. Te hát 3 ön kor mány za ti kép vi se lõt vá lasz ta -
ná nak a 20 la ko sú köz ség ben és az 1299 la ko sú köz ség ben
is. Ez olyan nagy ará nyú kü lönb ség a sza va za tok sú lyá ban,
ami al kot má nyo san nem in do kol ha tó, és sú lyo san sér te né
az Al kot mány 71. § (1) be kez dés be fog lalt vá lasz tó jog
egyen lõ sé gé nek el vét.

3. A to váb bi ak ban az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta,
hogy tart ha tó-e kö te le zõ ere jû or szá gos nép sza va zás az
alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés ben. Az Al kot mány
28/C. § (5) be kez dé se sze rint nem le het or szá gos nép sza -
va zást tar ta ni:

„a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a
köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló tör vé nyek
tar tal má ról,

b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -
sé gek rõl, il let ve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör vé -
nyek tar tal má ról,

c) az Al kot mány nép sza va zás ról, népi kez de mé nye zés -
rõl szó ló ren del ke zé se i rõl,

d) az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi és
szer ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg szün te té si) kérdé -
sekrõl,

e) az Or szág gyû lés fel osz lá sá ról,
f) a Kor mány prog ram já ról,
g) ha di ál la pot ki nyil vá ní tá sá ról, rend kí vü li ál la pot és

szük ség ál la pot ki hir de té sé rõl,
h) a Ma gyar Hon véd ség kül föl di vagy or szá gon be lü li

al kal ma zá sá ról,

i) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek fel osz la -
tá sá ról,

j) a köz ke gye lem gya kor lá sá ról.”
Az Al kot mány 28/B. § (1) be kez dé se alap ján or szá gos

nép sza va zás és népi kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû -
lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. A vá lasz ha tó ön kor -
mány za ti kép vi se lõk szá má nak meg ha tá ro zá sa nem vi tat -
ha tó an az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó tárgy kör – az
Övtv. sza bá lyoz za – és olyan tárgy kör, ami nem sze re pel
az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dé sé ben meg ál la pí tott, or -
szá gos nép sza va zás ra és népi kez de mé nye zés re nem bo -
csát ha tó, tárgy kö rök kö zött.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré vel össze füg gés ben a
15/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro za tá ban ki emel te: „Az Al kot -
mány el sõbb sé gé nek a tör vény ho zás sal szem be ni biz to sí -
tá sa az Al kot mány bí ró ság leg fõbb fel ada ta. Az al kot má -
nyos szem pon tok ér vény re jut ta tá sa tör tén het elõ ze te sen, a 
jogi nor ma meg szü le té se elõtt, il let ve utó lag, a jog sza bály
ki hir de té sét kö ve tõ en. Elõ for dul hat azon ban – pél dá ul a
két száz ezer vá lasz tó pol gár ál tal kez de mé nye zett ered mé -
nyes ügy dön tõ nép sza va zás ese té ben –, hogy a nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dés alap ján va la mely alap jo got nyil -
ván va ló mó don sú lyo san sér tõ vagy tö me ges egyé ni jog sé -
rel met oko zó jog sza bály meg al ko tá sá ra lesz kö te les a tör -
vény ho zó ha ta lom. Eb ben az eset ben a nép sza va zás ra bo -
csá tan dó kér dés hi te le sí té si el já rás ban tör té nõ elõ ze tes al -
kot má nyos sá gi vizs gá la ta nyújt hat meg fe le lõ vé del met.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dés alap ján ál ta lá ban nem ál la pít ha tó
meg, hogy a jog al ko tó pon to san mi lyen tar tal mú jogi nor -
ma al ko tá sá ra lesz kö te les. Az al kot mány sér tõ nor ma lét -
re jöt tét el ke rü len dõ a tör vény ho zó kö te les a jog sza bályt
olyan tar ta lom mal el fo gad ni, amely meg fe lel ugyan a kér -
dés ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, de egy szers mind össz -
hang ban áll az alap tör vény ren del ke zé se i vel.

A ma gyar jog rend szer több olyan jog in téz ményt is mer,
amely a nép sza va zás hoz való po li ti kai alap jog Al kot -
mány nak meg fe le lõ gya kor lá sát se gí ti. Az Al kot mány ren -
del ke zé sei, és kü lö nö sen a 8. § alap ján al kot má nyos vé de -
lem ben ré sze sü lõ alap ve tõ jo gok ér vé nye sü lé se azon ban
nem te he tõ at tól füg gõ vé, hogy az erre jo go sult in téz mé -
nyek a nép sza va zá si el já rás ké sõb bi sza ka sza i ban él nek-e
az Al kot mány ban, il let ve az Abtv.-ben biz to sí tott le he tõ -
sé gek kel és Al kot mány bí ró ság hoz for dul nak-e.

Az Al kot mány egé sze és az al kot má nyos ren del ke zé sek
[el sõ sor ban az Al kot mány 8. § (2) be kez dés, a 28/C. §
(3) be kez dés, va la mint a 77. § (2) be kez dés] össze füg gé -
sei, va la mint azok együt tes vizs gá la ta alap ján meg ál la pít -
ha tó, hogy az Al kot mány bí ró ság – al kot má nyos ren del te -
té sé vel össz hang ban – a ki fo gás és az OVB ha tá ro zat ke re -
te in be lül adott ügy ben meg vizs gál hat ja a kér dést ab ból a
szem pont ból is, hogy az an nak alap ján le foly ta tott nép sza -
va zás ered mé nye nyil ván va ló mó don nem kö te le zi-e a jog -
al ko tót alap jog lé nye ges tar tal mát sér tõ tör vény meg al ko -
tá sá ra.” (ABH 2003, 208, 212–213.)

Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za ta és az el le ne
be nyúj tott ki fo gás ke re tei kö zött vizs gál ta, hogy a ja vas lat
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sze rint le foly ta tott nép sza va zás ered mé nye mi lyen tar tal -
mú tör vény meg al ko tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést.

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá -
sát, az ön kor mány za ti kép vi se lõ szá má nak ja va solt csök -
ken té sét, az Al kot mány 42. §-ának és a vá lasz tó jog egyen -
lõ sé gé nek sé rel mé vel in do kol ta.

Az Al kot mány bí ró ság nem vizs gál ta át fo gó an az ön kor -
mány za ti kép vi se lõi vá lasz tás sza bá lyo zá sá nak al kot má -
nyos sá gát a kép vi se lõk szá má nak fe lé re csök ken té se ese -
tén, ha nem az OVB ha tá ro za ta és a ki fo gás ke re tei kö zött
rész ben te kin tet te azt át a vá lasz tó jog egyen lõ sé ge szem -
pont já ból.

Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za: az Al kot mány
71. § (1) be kez dé sé ben fog lalt egyen lõ vá lasz tó jog kö ve -
tel mé nyét az ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sá nak
sza bá lyo zá sá nál is ér vé nye sí te ni kell. Az Al kot mány bí ró -
ság ál lás pont ja sze rint a 22/2005. (VI. 17.) AB ha tá ro zat -
ban (ABH 2005, 246.) fog lal tak irány adók a he lyi ön kor -
mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sá nál is, fi gye lem be véve az
egyes ön kor mány za ti tí pu sok sa já tos sá ga it.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta: ha a ja va solt sza -
bá lyo zást ér vé nyes és ered mé nyes or szá gos nép sza va zás tá -
mo gat ná, az zal olyan tör vény meg al ko tá sá ra kö te lez né az
Or szág gyû lést, amely nyil ván va ló an al kot mány el le nes, az
Al kot mány 71. § (1) be kez dé sé be üt kö zõ. Az al kot mány el -
le nes ség az 1300 alat ti la kos ság szá mú köz sé gek ben a sza -
va za tok el té rõ sú lyá ban je lent ke zõ, ezen ke resz tül a vá lasz -
tó jog egyen lõ sé gét és ará nyos sá gát is sér tõ, az egyes köz sé -
gek ben kü lö nö sen nagy mér té kû kü lönb sé gek mi att ál la pít -
ha tó meg, ami al kot má nyo san nem in do kol ha tó. Te kin tet tel
arra, hogy az így ér vé nyes és ered mé nyes or szá gos nép sza -
va zás nyil ván va ló an al kot mány el le nes tör vény meg al ko tá -
sá ra is kö te lez né az Or szág gyû lést, 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 – az OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ta.

 Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mánybí 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 elõ adó 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: 1331/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
46/2008. (IV. 17.) 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 ki fo gá sok 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 
489/2007. (XII. 18.) 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.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a to vábbiakban:
OVB) 489/2007. (XII. 18.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön -
tött, hogy a Ma gyar Szo ci á lis Zöld Párt ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
hi te le sí té sét meg ta gad ja. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke -
zõ kér dés sze re pel: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a pár tok és
ala pít vá nya ik az ál lam költ ség ve té sé bõl ne kap has sa nak
sem mi lyen tá mo ga tást a je len kér dés ben meg tar tott nép -
sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl?”

Az OVB ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye zés el len té tes
az Al kot mány 3. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak kal, mert gá -
tol ná a pár tok mû kö dé sét, a nép aka rat ki ala kí tá sá val és ki -
nyil vá ní tá sá val kap cso la tos al kot má nyos fel ada ta ik tel je -
sí té sét. Az OVB hi vat ko zott arra is, hogy a kér dés ben az
Al kot mány 28/C. § (5) be kez dé sé nek a) pont já ra te kin tet -
tel sem le het nép sza va zást tar ta ni.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2007. évi
180. szá má ban, 2007. de cem ber 21. dá tum mal je lent meg.

2. A ha tá ro zat el len a kez de mé nye zõ nyúj tott be ki fo -
gást. A ki fo gás 2008. ja nu ár 4-én ér ke zett az Al kot mány -
bí ró ság hoz. A ki fo gást a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997.
évi C. tör vény (a to vábbiakban: Ve.) 130. §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti zen öt na pos ha tár idõn be lül
le het elõ ter jesz te ni. A ki fo gás ha tár idõn be lül ér ke zett. Az
Al kot mány bí ró ság a ki fo gást a Ve. 130. § (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak nak meg fe le lõ en so ron kí vül bí rál ta el.

A ki fo gás sze rint a kér dés ben tar tott nép sza va zás nem
aka dá lyoz za meg a pár to kat al kot má nyos fel ada ta ik el lá tá -
sá ban, mert a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil vá ní tá sá -
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ban tör té nõ köz re mû kö dés nem költ ség ve té si tá mo ga tás
függ vé nye; kö te le zett sé ge i nek a párt an nak hi á nyá ban is
ele get te het. A ki fo gást tevõ hi vat ko zik arra is, hogy a kér -
dés bõl nem kö vet ke zik a költ ség ve té si tör vény mó do sí tá -
sa, és a kér dés nem arra irá nyul, hogy a vá lasz tó pol gá -
rok pon to san ha tá roz za nak meg jö võ be li költ ség ve tés ben
sze rep lõ egyes ki adá so kat. A kér dés ben tar tan dó ered mé -
nyes nép sza va zás ból ugyan is költ ség ve té si több let ke let -
ke zik, amely nem okoz al kot má nyos sá gi prob lé mát.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sá nál fi gye lem be vett jog sza bá lyok: 

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei: 
„2. § (…) 
(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 gya ko rol ja. (…) 

3. § (…)
(2) A pár tok köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban 

és ki nyil vá ní tá sá ban.
(…)
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 kö te le zõ. (…) 

(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni: 
a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a

köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, va la -
mint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl szó ló tör vé nyek
tar tal má ról,” 

2. 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...) 

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás nem 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 szó ló 1989. évi XXXII. tör vény 1. §
h) pont já nak meg fe le lõ en 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 se so rán
az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek megfele -
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 ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban vizs -
gál ta az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott til tott tárgy kör je len tés tar tal mát. Az
51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „az
Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ
ren del ke zés konk rét tör vé nyek, töb bek kö zött a költ ség ve -
tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról szó ló tör vény tar tal -
mát von ja ki a nép sza va zás jog in téz mé nye alól. A költ ség -
ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról szó ló tör vény az
adott al kot má nyi ren del ke zés köz vet len vég re haj tá sa ként
meg je le nõ tör vény ho zá si tárgy kört je len ti. Az Al kot mány
19. § (3) be kez dés d) pont já ban, va la mint a 32/C. § (1) be -
kez dé sé ben sze rep lõ költ ség ve tés és an nak vég re haj tá sa
(zár szám adás) for du lat tel jes egé szé ben meg egye zik az
Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ ki -
fe je zé sek kel. A költ ség ve tés rõl szó ló tör vény fo gal má ba
sem mi kép pen sem tar toz hat bele az összes olyan jog sza -
bály, amely nek pénz ügyi-költ ség ve té si von za ta van. A
költ ség ve tés vég re haj tá sá ról for du lat pe dig sem mi kép pen
nem je len ti va la mennyi, a költ ség ve tés ér vé nye sí té sét
szol gá ló tör vény tar tal mát, ha nem ki fe je zet ten a zár szám -
adá si tör vény re utal” (ABH 2001, 392, 394–395.). A ha tá -
ro zat ér tel mé ben az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dés
a) pont já ban sze rep lõ, a költ ség ve té si tör vény re vo nat ko -
zó ki zá ró ok alap ján va la mely kér dés ak kor nem bo csát ha -
tó nép sza va zás ra, ha a kér dés a költ ség ve té si tör vény mó -
do sí tá sát tar tal maz za, vagy a kér dés bõl ok sze rû en kö vet -
ke zik a til tott tárgy kör ként meg je lölt tör vé nyek meg vál -
toz ta tá sa, il let ve ha a kér dés arra irá nyul, hogy a vá lasz tó -
pol gá rok pon to san ha tá roz za nak meg jö võ be li költ ség ve -
té si tör vény ben sze rep lõ egyes ki adá so kat (ABH 2001,
392, 395.).

Az Al kot mány bí ró ság 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za ta 
ér tel mé ben an nak meg íté lé sé nél, hogy az alá írás gyûj tõ
íven sze rep lõ kér dés, il let ve a meg tar tan dó nép sza va zás a
költ ség ve té si tör vény ben sze rep lõ egyes be vé te li vagy ki -
adá si té te lek kel köz vet len és je len tõs kap cso lat ban áll-e, a
költ ség ve tés egyes ele me i nek akár po zi tív, akár ne ga tív
meg ha tá ro zá sát je len ti-e, az Al kot mány bí ró ság – az Al -
kot mány sza bá lyai és az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban
ki ala kult el vek alap ján – ese ten kén ti mér le ge lés alap ján
dönt. A vizs gá lat nál az Al kot mány bí ró ság az al kot mány -
jo gi szem pon to kat ve szi ala pul, nem a költ ség ve tés sel
kap cso la tos pénz ügyi jogi meg fon to lá so kat (ABH 2005,
165, 171.).

A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2007. évi CLXIX. tör vény 1. szá mú mel lék le te Or szág -
gyû lés címû fe je ze té nek 7. és 8. címe tar tal maz pár tok és
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párt ala pít vá nyok tá mo ga tá sá ra ki adá si elõ irány za tot. Je len 
eset ben a nép sza va zá si kez de mé nye zés ki fe je zet ten en nek
a ki adá si elõ irány zat nak egy jö võ be li költ ség ve té si tör -
vény ben sze rep lõ meg ha tá ro zá sá ra irá nyul; arra, hogy a
költ ség ve té si tör vény a jö võ ben ne jut tat has son a pár tok -
nak és ala pít vá nya ik nak tá mo ga tást. Emi att a kér dés ben az 
Al kot mány 28/C. § (5) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
nem tart ha tó nép sza va zás.

Mi vel az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy a
kér dés ben az Al kot mány 28/C. § (5) be kez dé sé nek
a) pont já ra fi gye lem mel nem le het nép sza va zást tar ta ni,
nem vizs gál ta, hogy a nép sza va zás al kot mány el le ne sen
kor lá toz ná-e a pár tok Al kot mány 3. §-ában rög zí tett jo ga it, 
és el le he tet le ní te né-e az ott meg ha tá ro zott kötelezettsé -
geik tel je sí té sét.

3. Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro -
za tá nak Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren -
del te e ha tá ro za tá 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.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 9/H/2008.

Az Al kot mány bí ró ság
47/2008. (IV. 17.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la ta iránt be nyúj tott in dít vá nyok tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ 

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a faj tisz ta
ebek te nyész té si sza bá lya i ról szó ló 64/1998. (XII. 31.)
FVM ren de let 3. § 8. pont ja, 4. § (2) be kez dés c) pont ja,
5. § (6) be kez dé se, 13. § (2)–(6) be kez dé se, va la mint
1. szá mú mel lék le té nek 2. pont 2.1.1. al pont ja al kot mány -
el le nes, ezért azo kat a je len ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap -
já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a faj tisz ta ebek te nyész té si
sza bá lya i ról szó ló 64/1998. (XII. 31.) FVM ren de let egé -
sze, címe, 1. §-a, 3. § 1., 2. és 7. pont ja, 4. § (1) be kez dé se,
4. § (2) be kez dés d) és e) pont ja, 5. § (1) be kez dés má so dik
mon da ta, 8. § (3) be kez dé se, 10. § (4) be kez dé se, 1. szá mú
mel lék le té nek 1. pont ja, va la mint 3. pont 3.5. al pont ja al -
kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít vá -
nyo kat elutasítja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a faj tisz ta ebek te nyész té si
sza bá lya i ról szó ló 64/1998. (XII. 31.) FVM ren de let 2. §-a
al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít -
vá nyok tár gyá ban az el já rást meg szün te ti.

4. Az Al kot mány bí ró ság a faj tisz ta ebek te nyész té si
sza bá lya i ról szó ló 64/1998. (XII. 31.) FVM ren de let egé -
sze, 3. § hi ány zó 9. pont ja, 3. § 10. pont ja, 4. §-a, 1. szá mú
mel lék le té nek 3. pont 3.6. al pont ja, va la mint 2. szá mú
mel lék le te te kin te té ben, to váb bá egye bek ben az in dít vá -
nyo kat vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vá nyo zó for dult a
faj tisz ta ebek te nyész té si sza bá lya i ról szó ló 64/1998.
(XII. 31.) FVM ren de let (a to vábbiakban: FVMr.) al kot -
má nyos sá gá nak vizs gá la ta iránt.

1.1. Az egyik in dít vá nyo zó ere de ti in dít vá nyá ban az
FVMr. egé sze al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát
kér te, mi vel az „jog és esély egyen lõt len sé get te remt” és el -
len té tes az egye sü lé si jog ról szó ló 1989. évi II. tör vénnyel
(a to vábbiakban: Egytv.), il let ve an nak alap el vé vel: az
egye sü lé si sza bad ság gal. Az in dít vá nyo zó sze rint ugyan is
eb te nyész tés re és törzs köny ve zés re min den olyan tár sa -
dal mi szer ve zet jo go sult, amely az Egytv. alap ján jött lét -
re. En nek oka, hogy a ku tyák törzs köny ve zé sé rõl és te -
nyész té sük kel kap cso la tos egyes szol gál ta tá sok díj ár ól
szó ló 11/1975. (VII. 21.) MÉM–ÁH együt tes ren de let
(a to vábbiakban: MÉMr.) alap ján csak a Ma gyar Eb te -
nyész tõk Or szá gos Egye sü le te (a to vábbiakban: MEOE)
volt erre jo go sult. A MÉMr. ha tá lyon kí vül he lye zé se foly -
tán azon ban 1989. feb ru ár 5-tõl – más jog sza bá lyi ren del -
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ke zés hi á nyá ban – bár mely egye sü let jo go sult tá vált eb -
törzs könyv ve ze té sé re. Az FVMr. a tár sa dal mi szer ve ze tek 
azon jo gát kor lá toz za, hogy eb törzs könyv ve ze tést és
egyéb eb te nyész tés sel össze füg gõ szak mai fel ada tot lás sa -
nak el. Az FVMr. alap ján ugyan is az eb te nyész té si és
törzs könyv ve ze té si fel ada to kat csak olyan tár sa dal mi
szer ve zet lát hat ja el, amely meg fe lel az FVMr.-ben meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, va la mint ame lyet a mi nisz -
ter te nyész tõ szer ve zet ként is mer el (el is mert te nyész tõ
szer ve zet). Ez zel az FVMr. az Egytv. 1. §-ában meg ha tá -
ro zott egye sü lé si jo got sér ti, mi vel arra ad le he tõ sé get,
hogy a mi nisz té ri um be avat koz zon az „egye sü le tek éle té -
be”. Ez – az Egytv.-n kí vül – a jo gál la mi sá got is sér ti. Hi -
vat ko zott az in dít vá nyo zó a ren de let vég re hajt ha tat lan sá -
gá ra és éssze rût len sé gé re is, kü lö nös te kin tet tel arra, hogy
a ku tya te nyész tés sel fog lal ko zó tár sa dal mi szer ve ze tek
kö zött konf lik tust ger jeszt, mi vel ver seny re kény sze rí ti a
tár sa dal mi szer ve ze te ket a törzs köny ve zé si jog meg szer -
zé sé ért. Az in dít vá nyo zó elõ ad ta to váb bá, hogy a MEOE,
va la mint – ugyan csak az in dít vá nyo zó ál tal kép vi -
selt – Ma gyar Ku tyá sok Szö vet sé ge kö zöt ti szer zõ dés
alap ján a MEOE ve ze ti a Ma gyar Eb törzs köny vet, va la -
mint kép vi se li Ma gyar or szá got a nem zet kö zi ki no ló gi ai
szö vet ség ben, a Fé dé ra ti on Cy no lo gi que Internatio -
nale-ban (a to vábbiakban: FCI). Így az ál ta luk ve ze tett
törzs köny ve ket az FCI is el is me ri. Az in dít vá nyo zó egyik
in dít vány-ki egé szí té sé ben arra is hi vat ko zott, hogy az
FVMr. ez zel a szer zõ dés sel is el len té tes. Az in dít vá nyo zó
ki fej tet te, hogy az FVMr. vég re hajt ha tat lan és éssze rût len, 
mert a gya kor lat ban – az in dít vá nyo zó sze rint el sõ sor ban
gaz da sá gi okok ból – nem ki vi te lez he tõ az „egy faj ta-egy
törzs könyv” elv, ame lyet az FVMr. 3. §-a mond ki. Az in -
dít vá nyo zó ezen kí vül „a ren de let alap ve tõ hi bá já nak”
tart ja, hogy az olyan Ki no ló gi ai szö vet ség rõl ren del ke zik,
amely tag ja az FCI-nek. Ez az in dít vá nyo zó sze rint el len -
té tes a MEOE és az FCI kö zött fenn ál ló tag szer zõ dés sel.
Emel lett az FVMr. nem ren de zi egy ér tel mû en, hogy az eb
el adá sa ese tén an nak hi bá já ért ki vi se li a fe le lõs sé get. A
Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vénnyel
(a to vábbiakban: Ptk.) is el len té tes, amely a tu laj don jo got
védi. Az FVMr. pél dá ul az ál tal „csor bít ja a tu laj do nos ren -
del ke zé si jo gát”, hogy „be avat ko zást en ged a te nyész tés -
ve ze tõ nek, te nyész tõi prog ra mot ír elõ (12. §)”. Kü lön in -
do ko lás nél kül hi vat ko zik az in dít vá nyo zó arra is, hogy az
FVMr. sér ti az Al kot mány 70/A. § (3) be kez dé sé ben fog -
lalt esély egyen lõ sé get. Mind ezek alap ján kér te az in dít vá -
nyo zó, hogy „az Al kot mány ba és az Egytv.-be üt kö zõ
esély egyen lõt len sé get te rem tõ mi nisz te ri ren de le tet” az
Al kot mány bí ró ság sem mi sít se meg.

1.2. In dít vá nyá hoz az in dít vá nyo zó szá mos in dít -
vány-ki egé szí tést csa tolt. Ezek ben jel lem zõ en meg is mét li
ere de ti in dít vá nyi ké rel me it, va gyis az FVMr. meg sem mi -
sí té sét kéri az Egytv.-vel való el len té te mi att (egyik in dít -
vány-ki egé szí té se sze rint az Egytv. 17. §-ával, va la mint
2. §-ával el len té tes az FVMr., mi vel az FVMr. alap ján a
mi nisz ter arra kap le he tõ sé get, hogy az eb te nyész té si cél -

lal lét re jött tár sa dal mi szer ve ze tek fe lett köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi fel ügye le tet gya ko rol jon, to váb bá hogy be avat koz -
zon mû kö dé si és szak mai kér dé sek be). In dít vá nyi ké rel -
me it vál to zat la nul konk rét al kot má nyos ren del ke zés meg -
je lö lé se nél kül ter jesz tet te elõ. 

Az in dít vá nyo zó elõ ször 2001. áp ri li si in dít vány-ki egé -
szí té sé ben hi vat ko zott az FVMr. Al kot mánnyal való el len -
té té re. [„Az egye sü lé si jog al kot mány dek la rál ta alap jog.
An nak kor lá to zá sa dur va Al kot mány sér tés”, il let ve
„[n]yil ván va ló, hogy az még in kább sér ti az Al kot mány
dek la rál ta egye sü lé si sza bad sá got, ha a mi nisz té ri um kí -
ván ja meg szab ni be jegy zett egye sü le tek nek, hogy mi lyen
te vé keny sé get foly tat hat nak. Az egye sü lé si jo got csak tör -
vény kor lá toz hat ja a bot rá nya i ról el hí re sült mi nisz té ri um
(…) sem mi kép pen sem”.]

Az in dít vá nyo zó to váb bi ér vei az FVMr. al kot mány el -
le nes sé gé re vo nat ko zó an, hogy az FVMr. hi bá san vet te át
az ál lat te nyész tés rõl szó ló 1993. évi CXIV. tör vény ben
(a to vábbiakban: Átv.) a ha szon ál la tok te nyész tõ szer ve -
ze te i re vo nat ko zó sza bá lyo zást. Utalt arra is, hogy a Ptk.
65. §-a sze rin ti köz tes tü le tek lát hat nak csak el köz fel ada -
tot, így a te nyész tõi egye sü le tek és szer ve ze tek egye sü let -
ként való meg ha tá ro zá sa az Átv.-ben és az FVMr.-ben is
„té ves”.

Az in dít vá nyo zó in dít vány-ki egé szí té se i ben meg je le nik 
az az érv is, hogy az FVMr. „nem zet kö zi sza bá lyo zást
sért”, mi vel az FVMr. nem vet te fi gye lem be az FCI Alap-
és Mû kö dé si Sza bály za tát. Utalt arra is, hogy az FVMr.
eb ben az össze füg gés ben nem is élet sze rû, mi vel a MEOE
nem fog ki lép ni az FCI-bõl, így az FVMr. sze rin ti szer ve -
zet nem sze rez het tag sá got az FCI-ben. (Az FCI ugyan is az 
„egy or szág – egy szer ve zet” el ven mû kö dik.) Ki fej tet te
to váb bá, hogy az FVMr. „a gya kor lat ban meg va ló sul ni ak -
kor sem fog, ha az Al kot mány bí ró ság nem sem mi sí ti meg,
mert a vo nat ko zó FCI (nem zet kö zi) sza bá lyo zá sok nak
nem fe lel meg. Arra azon ban tö ké le te sen al kal mas, hogy
jog bi zony ta lan hely ze tet te remt sen”. 

1.3. Az in dít vá nyo zó 2004. áp ri li si in dít vány-ki egé szí -
té sé ben ki fej tet te, hogy az FVMr. meg al ko tá sá ra a mi nisz -
ter nem ka pott fel ha tal ma zást. Az Átv. 49. § (1) be kez dés
17. pont ja alap ján ugyan is a mi nisz ter ki zá ró lag a gaz da sá -
gi ha szon szer zés cél já ból te nyész tett egyéb ál lat fa jok te -
kin te té ben ka pott fel ha tal ma zást a te nyész tés és törzs -
köny ve zés ren de le ti sza bá lyo zá sá ra. Ebbe a kör be nem so -
rol ha tók a kedv te lés bõl tar tott ál la tok, mi vel azo kat – az
Átv. fo ga lom-meg ha tá ro zá sá ból ki in dul va – nem le het
gaz da sá gi ha szon szer zés cél já ból tar tott ál la tok nak te kin -
te ni. Ez a sza bá lyo zá si mód sér ti a jog al ko tás ról szó ló
1987. évi XI. tör vény (a to vábbiakban: Jat.) 15., 19.,
44–45. §-át, va la mint az Al kot mány 37. § (3) be kez dé sét.

1.4. Az in dít vá nyo zó a ké sõb bi ek ben is fenn tar tot ta
azon ko ráb bi in dít vá nyi ké rel mét, hogy a mi nisz ter fel ha -
tal ma zás nél kül bo csá tot ta ki az FVMr.-t, az zal az in dok -
kal, hogy az FVMr. sza bá lyo zá si tár gya nem tar to zik az
Átv. ha tá lya alá, ezért az nem is ad ha tott fel ha tal ma zást a
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mi nisz ter nek az FVMr. ki bo csá tá sá ra. Hi vat ko zott az in -
dít vá nyo zó arra is, hogy az egye sü lé si jog az Al kot mány
63. § (1) be kez dé se alap ján „alap ve tõ sza bad ság jog”, ami -
nek kor lá ta it az Egytv. 2. §-a ha tá roz za meg. Ugyan csak
alap jog a tu laj don hoz való jog. Az in dít vá nyo zó sze rint
alap jo got vég re haj tá si ren de let ben nem kor lá toz hat a jog -
al ko tó. Az in dít vá nyo zó emel lett azt ki fo gá sol ja, hogy a
mi nisz ter az Átv., va la mint az FVMr. ha tá lya alá nem tar -
to zó szer ve ze tek re is ki kí ván ja ter jesz te ni a ren de let ha tá -
lyát, ez zel sért ve az Al kot mány 63. § (1) be kez dé se sze rin -
ti egye sü lé si jo got. Az FVMr. 135/2004. (IX. 18.) FVM
ren de let tel mó do sí tott ren del ke zé sei az Al kot mány 37. §
(3) be kez dé sét sér tik, mi vel az Átv. 49. § (1) be kez dés
a) 2., 3., 7–8. [az FVMr. szö ve ge sze rint he lye sen: 49. §
(1) be kez dés a) 7–8.] pont ja alap ján a mi nisz ter nem ka -
pott fel ha tal ma zást azok ki bo csá tá sá ra. 

Az FVMr. 3. § (2) be kez dé sét (he lye sen: 2. pont ját)
azért tart ja az in dít vá nyo zó az Al kot mány 2. § (1) be kez -
dé sét sér tõ nek, mi vel a ki no ló gi ai szö vet ség ki zá ró la gos
jo gai ér tel mez he tet le nek, „a nor ma ter je del me, így az ala -
nyi kör nem be ha tá rol ha tó”, ez ál tal jog bi zony ta lan sá got
ered mé nyez. Sér ti a jog for rá si hi e rar chi át is, mi vel a ki no -
ló gi ai szö vet ség – mint tár sa dal mi szer ve zet – az Egytv.
ha tá lya alá is tar to zik. Mi vel az FVMr. 3. § (2) be kez dé se
ön ké nyes jog ér tel me zés re ad hat le he tõ sé get, sér ti az Al -
kot mány 63. § (1) be kez dé sé ben fog lalt egye sü lés hez való
jogot is. 

Az FVMr. 4. § (1) be kez dé se azért al kot mány el le nes,
mert az FVMr. sze rin ti törzs köny ve zés nem mi nõ sül hi te -
les nek, el len tét ben az Átv. 3. § 27. pont já val, mi sze rint a
törzs köny ve zés a te nyész té si ada tok hi te les gyûj té se, a
törzs könyv pe dig – az Átv. 3. § 26. pont ja ér tel mé ben – az
el is mert te nyész tõ szer ve zet ál tal ve ze tett, a te nyész té si
ha tó ság ál tal hi te le sí tett köz ok irat. Az in dít vá nyo zó sze -
rint eb faj tát fenn tar ta ni, törzs köny vez ni, tel je sít mé nyét
meg ha tá roz ni min den olyan tár sa dal mi szer ve zet jo go -
sult – ál la mi hi te le sí tés nél kül –, amely ezt a te vé keny sé get 
cél ként je löl te meg alap sza bá lyá ban. A „hi te le sen” ki té tel
ha tá lyon kí vül he lye zé se te hát az Al kot mány 2. § (1) be -
kez dé sét sér ti, mi vel nem ér tel mez he tõ, va la mint sér ti az
Al kot mány 37. § (3) be kez dé sét, mi vel az Átv.-vel el len té -
te sen, a fel ha tal ma zás ke re tét túl lép ve al kot má nyos jo gok
kor lá to zá sá ra irányul.

Az FVMr. 4. § (2) be kez dés c) pont ja az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sét sér ti, mi vel le he tõ vé te szi a tu laj don jog
kor lá to zá sát, és ez zel a jog al ko tó túl lép te a fel ha tal ma zás
kö rét. Az in dít vá nyo zó sze rint ugyan is az ál lam pol gár
maga dönt he ti el, hogy tu laj do nát ké pe zõ ebét va la mely te -
nyész tõ szer ve zet nél, vagy az Egytv. alap ján mû kö dõ szer -
ve zet nél kí ván ja-e be je len te ni. Ezt a jo got az Al kot mány
13. §-a biz to sít ja, amit az FVMr. tör vé nyi fel ha tal ma zás
hi á nyá ban korlátoz.

Az in dít vá nyo zó sze rint az Al kot mány 2. § (1) be kez dé -
sét sér ti az is, hogy az FVMr. 4. § (2) be kez dés d) és
e) pont ja alap ján a te nyész tõ szer ve zet ki zá ró la gos joga az
el is me rés ben sze rep lõ faj ta kép vi se le te nem zet kö zi szer -

ve zet ben, nem zet kö zi ki no ló gi ai szö vet ség ben pe dig a ki -
no ló gi ai szö vet sé gen ke resz tül kép vi sel te ti ma gát. Az in -
dít vá nyo zó sze rint ugyan is a jog sza bály ha tá lya nem ter -
jed het ki kül föl di szer ve ze tek re, ezért a ren del ke zé sek sér -
tik a nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nyét, ugyan is azok vég re -
hajt ha tat la nok.

Az FVMr. 5. § (6) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét azért 
kéri az in dít vá nyo zó, mert az az Átv. 3. § 26–27. pont ja i val 
el len té te sen sza bá lyoz za az ex port szár ma zá si iga zo lás ki -
bo csá tá sát. Az Átv. alap ján ugyan is a te nyész tõ szer ve ze -
tek a te nyész ál la tok ál la mi lag hi te le sí tett köz ok irat nak mi -
nõ sü lõ törzs köny vét ve ze tik, „[e]nnél fog va a tör vény nem
jo go sít ja fel a szö vet sé get arra, hogy más szer ve ze tek ál la -
mi lag nem hi te le sí tett köz ok irat nak nem mi nõ sü lõ törzs -
köny vei alap ján ex port szár ma zá si iga zo lást ad jon ki”.
 Vagyis min den eb te nyész tés sel és törzs könyv ve ze tés sel
fog lal ko zó tár sa dal mi szer ve zet ki ál lít ex port szár ma zá si
la pot, ál la mi hi te le sí tés nél kül, ami bõl kö vet ke zõ en az
FVMr. 5. § (6) be kez dé se ön ké nyes jog ér tel me zés re ad le -
he tõ sé get, to váb bá al kot má nyos alap jo gok kor lá to zá sát te -
szi le he tõ vé, va la mint vég re hajt ha tat lan. Emel lett a jog al -
ko tói fel ha tal ma zá son is túl ter jesz ke dik. Mind ezek re te -
kin tet tel sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét, va la mint
37. § (3) be kez dé sét. Az in dít vá nyo zó sze rint el len té tes a
tá ma dott ren del ke zés az Al kot mány 8. § (2) be kez dé sé vel,
mi vel kor lá toz za az em be ri mél tó ság hoz és tisz tes sé ges
hír név hez való jo got. Ez utób bi in dít vá nyi ké rel mét az
indítványozó nem indokolta.

Ugyan csak ér tel mez he tet len nek és vég re hajt ha tat lan -
nak tart ja az in dít vá nyo zó az FVMr. 8. § (3) be kez dé sét,
amely sze rint te nyész té si do ku men tum ki adás alap já ul
nem szol gál hat olyan te nyész té si nyil ván tar tás, ame lyet
nem az Átv.-ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ en
ve zet nek. Az in dít vá nyo zó hi vat ko zik arra, hogy „[a]z
1899. év óta mû kö dõ, a ren de let és tör vény ha tá lya alá nem 
tar to zó [MEOE] ve ze ti év ti ze dek óta az FCI ál tal el is mert
Ma gyar Eb törzs köny vet, mely te vé keny sé get, il let ve az
egye sü let FCI-hez való csat la ko zá sát a M. kir. Föld mû ve -
lés ügyi mi nisz ter 1933. évi de cem ber 13.-án
91.383/1933.III.1. sz alatt kelt ren de le té vel jó vá hagy ta.
Ugyan ak kor hagy ta jóvá az egye sü let ál tal ve ze tett »ma -
gyar Eb Törzs könyv« törzs köny ve zé si sza bály za tát.”
Amint az in dít vá nyo zó ki fej ti, ez a törzs könyv az összes
eb faj tát fel öle lõ törzs könyv, ame lyet a MEOE 71 éve ve -
zet. Az eb törzs köny ve ket ve ze tõ szer ve ze tek tár sa dal mi
szer ve ze tek, ame lyek nyil ván tar tá sa nem köz hi te les, ezért
az FVMr. 8. § (3) be kez dé se alap ján nem is lát hat ják el ezt
a te vé keny sé get. Az FVMr. 8. § (3) be kez dé se sze rint a
nem hi te les törzs könyv ben meg je lölt ada to kat – így a
törzs köny ve zen dõ ku tya szü le it, nagy szü le it – ér te lem sze -
rû en nem le het fel tün tet ni a csak hi te les ada to kat tar tal ma -
zó törzs könyv ben (hol ott ezt az FVMr. 5. §-a kö te le zõ vé
te szi). A ren del ke zés ezért ér tel mez he tet len sé ge és vég re -
hajt ha tat lan sá ga mi att az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét
sér ti.
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Sér ti az Al kot mányt az FVMr. 13. § (2)–(6) be kez dé se,
mi vel az FVMr.-ben meg ha tá ro zott te nyész eb el len té tes
Átv.-ben meg ha tá ro zott te nyész ál lat meg ha tá ro zá sá val.
Ugyan is míg a te nyész ál lat kri té ri u ma, hogy köz hi te les
nyil ván tar tás ban sze re pel jen, ad dig a te nyész eb ese té ben a 
köz ok ira ti jel leg nem kö ve tel mény. Az FVMr. emel lett a
te nyész eb ki ál lí tá sok ra vo nat ko zó an al ko tott sza bá lyo -
zást, ami vel túl lép te a fel ha tal ma zás ke re te it, mert olyan
ren dez vé nyek re vo nat ko zó an is sza bá lyo zást al ko tott,
ami re az Átv. alap ján nem volt fel ha tal ma zá sa. (Va gyis
olyan ren dez vé nyek re al ko tott sza bályt, ame lye ken a te -
nyész ál lat kri té ri u má nak fen ti ek sze rint meg nem fe le lõ te -
nyész ebek vesz nek részt.) Mi vel a ren de let al ko tá si fel ha -
tal ma zás csak te nyész ál la tok ra vo nat ko zik, az FVMr. ezen 
ren del ke zé se is sér ti az Al kot mány 37. § (3) be kez dé sét.

Az FVMr. 13. §-ának azon ren del ke zé se, mi sze rint a te -
nyész eb-ki ál lí tás en ge dé lye zé si el já rá sá ban a te nyész té si
ha tó ság szak ha tó ság ként mû kö dik köz re az Al kot mány
37. § (3) be kez dé sét sér ti, mi vel ezt a kér dést – az az óta ha -
tá lyon kí vül he lye zett – ál lat egész ség ügy rõl szó ló 1995.
évi XCI. tör vény (a je len leg ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint:
az ál lat egész ség ügy rõl szó ló 2005. évi CLXXVI. tör vény,
a to váb bi ak ban: Áeü.) sza bá lyoz za. [Er rõl konk ré tan az
FVMr. 13. § (3) be kez dé se szól.] A tár sa dal mi szer ve zet
mû kö dé sét az Átv. és an nak vég re haj tá si ren de le te nem
kor lá toz hat ja, to váb bá mi u tán a tár sa dal mi szer ve zet nek
nincs fel ügye lõ szer ve, az FVMr. a jog al ko tá si fel ha tal ma -
zás ke re te in túl ter jesz ke dõ en szabályozott. 

Az Al kot mány 37. § (3) be kez dé sét, va la mint 63. §
(1) be kez dé sét sér ti az FVMr. 13. §-ának azon ren del ke zé -
se, mi sze rint a ki ál lí tás szer ve zõ je hoz zá já ru lás be szer zé se 
ér de ké ben kö te les a te nyész ál lat ki ál lí tást be je len te ni a ki -
no ló gi ai szö vet ség ré szé re. Az al kot mány el le nes ség egyik
in do ka, hogy az FVMr. ha tá lya alá – és így a be je len té si
kö te le zett ség alá is – csak azok a szer ve ze tek tar toz nak,
ame lyek meg fe lel nek az FVMr. „el is mert te nyész tõ szer -
ve zet tel” szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye i nek. Az al -
kot mány el le nes ség má sik oka, hogy ren de let nem jo go sít -
hat fel arra egy tár sa dal mi szer ve ze tet, „hogy egy má sik
szer ve zet al kot má nyos jo ga it kor lá toz za”. Ugyan ezen
okok ból al kot mány el le nes az a ren del ke zés, mi sze rint a
ha tó sá gi fel ügye le tet a te nyész té si ha tó ság lát ja el a te -
nyész ál lat ki ál lí tá so kon köz vet le nül vagy köz ve tet ten, a
ki no ló gi ai szö vet ség nek adott fel ha tal ma zás út ján. Al kot -
mány el le nes az in dít vá nyo zó sze rint az a ren del ke zés is,
ami ar ról ren del ke zik, hogy olyan ki ál lí tást, ami min den
faj ta szá má ra nyi tott, és ahol nem ze ti és nem zet kö zi cí me -
ket ad nak ki, csak a ki no ló gi ai szö vet ség ren dez het. Ez
azért al kot mány el le nes, mert vég re hajt ha tat lan, ugyan is a
ki no ló gi ai szö vet ség nem tag ja egyet len nem zet kö zi szer -
ve zet nek sem, így nem zet kö zi dí ja kat ki adó ren dez vényt
nem ren dez het. Mi vel pe dig a nem ze ti cím meg ha tá ro zá sát 
az FVMr. nem tar tal maz za, a ren del ke zés eb ben a te kin tet -
ben ér tel mez he tet len. Mind ezek mi att az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sét is sér ti. [Eze ket a kér dé se ket pon to san az
FVMr. 13. § (4)–(6) be kez dé sei ren de zik.]

Az in dít vá nyo zó kér te az Átv. ál lat te nyész té si bír ság ki -
sza bá sá ról szó ló ren del ke zé sé nek meg sem mi sí té sét is
(45. §). Ezt az in dít vá nyi ké rel met az Al kot mány bí ró ság az 
Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz -
zé té te lé rõl szó ló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065., a to -
váb bi ak ban: Ügy rend) 28. § (2) be kez dé se alap ján el kü lö -
ní tet te. Ez zel össze füg gés ben az in dít vá nyo zó idéz te az
FVMr. 15. §-át is, en nek al kot má nyos sá gá nak vizs gá la tá ra 
azon ban nem ter jesz tett elõ in dít vá nyi kérelmet.

Az in dít vá nyo zó újabb in dít vány-ki egé szí té se sze rint
al kot mány el le nes az FVMr. ha tá lyos 13. § (2) be kez dé se,
ami a te nyész eb-ki ál lí tás fo gal mát ha tá roz za meg. Ez az
in dít vá nyo zó sze rint azért al kot mány el le nes, mert vég re -
hajt ha tat lan, ugyan is az Átv. alap ján te nyész ál lat-ki ál lí -
tást, il let ve ott az ál la tok el bí rá lá sát csak tör vény sze rin ti
mi nõ sí té si rend szer alap ján le het vé gez ni. A tel je sít mény -
vizs gá la ti kó de xe ket a te nyész ál la tok tel je sít mény vizs gá -
la tá ról és te nyész ér ték becs lé sé rõl szó ló 32/1994. (VI. 28.)
FM ren de let alap ján az OMMI ál tal össze hí vott bi zott ság
dol goz za ki. En nek meg fe le lõ tel je sít mény vizs gá la ti kó -
dex az ebek ese té ben nem lé te zik. An nak meg al ko tá sá ról
az FVMr. sem ren del ke zik. Eb bõl kö vet ke zõ en az in dít vá -
nyo zó sze rint, Ma gyar or szá gon nem le het te nyész eb-ki ál -
lí tást ren dez ni, ugyan is nem ke rült ki dol go zás ra, hogy az
eb nek mi lyen tel je sít mény nek kell meg fe lel nie és mi lyen
kri té ri u mok alap ján iga zol ha tó a faj ta tisz ta ság az ebek ese -
té ben. Emel lett a ren del ke zés sér ti a nor ma vi lá gos ság kö -
ve tel mé nyét, mi vel ér tel mez he tet len, to váb bá mi vel nem
ha tá roz ha tó meg az ala nyi kör és a nor ma ál tal ren dez ni kí -
vánt élet vi szony.

Az in dít vá nyo zó 2004. ok tó be ri in dít vány-ki egé szí té sé -
ben kér te a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter – in dít vá nyo zó ál tal nem csa tolt – 13.619/2004. hiv.
szá mú le ve le, il let ve az ab ban fog lalt in téz ke dés al kot -
mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát. Az in dít vá nyo zó ál tal 
csa tolt, a mi nisz ter le ve lé re meg kül dött leg fõbb ügyé szi
tá jé koz ta tás ból – hiv. szá ma: TLÜ. 4869/2003/10. – ki de -
rül, hogy a mi nisz ter a MEOE fel osz la tá sát kez de mé nyez -
te az ügyész ség nél. Az in dít vá nyo zó sze rint a mi nisz te ri
in téz ke dés azért al kot mány el le nes, mert a mi nisz ter nek
nincs tör vény es sé gi fel ügye le ti kez de mé nye zé si joga, a
leg fõbb ügyész ség ugyan is nem tar to zik a mi nisz ter irá -
nyí tá sa alá. A mi nisz te ri in téz ke dés ezért el len té tes az em -
be ri jo gok és az alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl szó ló,
Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én kelt Egyez mény és az ah -
hoz tar to zó nyolc ki egé szí tõ jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl
szó ló 1993. évi XXXI. tör vény 11. cik ké vel, az Al kot mány 
8. § (2) be kez dé sé vel, a Jat. 5. § c) pont já val, mi sze rint az
egye sü lé si jog alap jog, va la mint az Al kot mány 63. §-ával,
mi vel az egye sü lé si jog nem kor lá toz ha tó Al kot mány ból le 
nem ve zet he tõ tör vénnyel. Az in dít vá nyo zó sze rint mi vel
az Átv. az Al kot mány ból le nem ve zet he tõ tör vény, ezért
az nem kor lá toz hat ja az egyesülési jogot.

Az in dít vá nyo zó ké rel mé hez csat la ko zott az in dít vá -
nyo zó ál tal kép vi selt MEOE el nö ke is.
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2. Az FVMr. al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát
kér te egy má sik in dít vá nyo zó is. Az FVMr. el len té tes az
Egytv.-vel, mi vel a mi nisz ter nem ha tá roz hat ja meg, hogy
mely egye sü le tek vé gez het nek eb te nyész tést. Ezért „az eb -
te nyész tõi szer ve zet lét re ho zá sa tör vény be üt kö zik, mert a
te nyész tõi egye sü le tek mû kö dé sük so rán má sok jo ga it és
sza bad sá ga it sér tik. „Tör vény be üt kö zik” az in dít vá nyo -
zók sze rint az FVMr. 2. §-a, mi sze rint az FVMr. ha tá lya
ki ter jed va la mennyi eb te nyész té sé vel, te nyész ál lat elõ ál -
lí tá sá val, for gal ma zá sá val fog lal ko zó jogi sze mély re. Az
Egytv. 2. § (3) be kez dé se alap ján ugyan is tár sa dal mi szer -
ve zet el sõd le ge sen gaz da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny ség
vég zé sé re nem ala pít ha tó.

3. Az FVMr. több ren del ke zé se al kot mány el le nes sé gé -
nek meg ál la pí tá sát kér te a har ma dik in dít vá nyo zó is, min -
de nek elõtt azon az ala pon, hogy az FVMr. ki bo csá tá sá nak 
fel té te lei hi á nyoz tak a ren de let meg al ko tá sa kor. Emel lett
al kot mány el le nes nek tart ja az FVMr. 1–2. §-t, a 3. § 1–2.,
va la mint 7–8. pont ja it, va la mint „nem lé te zõ 9.”, és
10. pont ját, a 4. §-t, az 5. § (1) be kez dé sét, va la mint (2) be -
kez dé se d) pont ját, a 6. § (3) be kez dé sé nek d) és e) pont ját,
a 10. § (4) be kez dé sét, va la mint az 1. szá mú mel lék let 1.,
2.1.1., a 3.5. és a 3.6. al pont ját, va la mint a 2. szá mú mel -
lék let bí rók ra vo nat ko zó sza bá lya it. Az FVMr. ezen ren -
del ke zé se it – csu pán fel so ro lás sze rû en – az Al kot mány
aláb bi ren del ke zé se i vel tart ja el len té tes nek: Al kot mány
2. § (1) be kez dé se, 8. § (2) be kez dé se, 13. §-a, 37. § (3) be -
kez dé se, 59. § (1) be kez dé se, 63. § (1) be kez dé se, va la mint 
70/A. § (1) bekezdése. 

Ér ve lé sé ben ki fej ti, hogy az FVMr. ese té ben „vég képp
nincs esély biz ton sá gos jog al kal ma zás ra”, to váb bá hogy
az FVMr. sza bá lyo zá sá ban a te nyész tõ szer ve zet kén ti el is -
me rés „kon ku rál a nem zet kö zi gya kor lat tal”. Az FVMr.
tár gyi ha tá lyát meg ha tá ro zó 2. §-a „nem tud ja ke zel ni azt,
hogy más a mun ka-ku tya, a va dász eb, a men tõ, a ka taszt ró -
fa-men tõ, a vak ve ze tõ eb, a sport eb stb.”. Az FVMr. alap -
ján pe dig olyan szer ve ze tek vál tak el is mert te nyész tõ szer -
ve zet té, ame lyek sa ját adat bá zis alap ján nem tud ják vé gez -
ni a törzs köny ve zést. Az FVMr. egyet len cél ja te hát „a
ME OE-t diszk re di tál ni, po zí ci ó ját meg sze rez ni akár erõ -
vel is”, ezért nem is mer te el te nyész tõ szer ve zet ként a
 MEOE-t a mi nisz ter. A ku tyák ada ta i nak „át adá sa al kot -
má nyos tu laj don vé del mi kér dés is”, s mi vel a törzs könyv
tu laj do no si, sze mé lyes ada to kat is rög zít, „ami re – ön kén -
tes ség hi á nyá ban – csak tör vény ad hat na ren de zést”. Az
in dít vá nyo zó utal arra is, hogy az Átv. nem tar tal maz sza -
bá lyo zást a ku tyák vonatkozásában.

Az FVMr. címe az Átv.-ben adott fel ha tal ma zás hoz ké -
pest szû kí tõ, ugyan ak kor az FVMr. maga túl ter jesz ke dik a
jog al ko tói fel ha tal ma zá son. 

Az FVMr. „adós ma rad (…) a jog biz ton ság hoz nél kü -
löz he tet len ha tály-nor mák kal: pél dá ul mi kor faj tisz ta az
eb, a tár gyi ha tály kép lé keny, a sze mé lyi, szer vi ha tály pe -
dig túl ten gõ”, ezért az FVMr. 1–2. §-a sér ti a nor ma vi lá -
gos ság kö ve tel mé nyét. 

Az FVMr. 3. § 1. pont ja al kot mány el le ne sen kor lá toz za
az egye sü lé si jo got, mi vel mi nisz te ri ren de le ti szin ten al -
kal maz kor lá to zást. Ugyan ezen ok ból al kot mány el le nes a
3. § 2. pont ja, va la mint azért is, mert az egye sü le ti au to nó -
mia sé rel mét va ló sít ja meg, to váb bá – kö ze lebb rõl meg
nem je lölt ok ból – diszk ri mi ná ci ót va ló sít meg. Az egye sü -
le ti au to nó mia sé rel mét az in dít vá nyo zó ab ban lát ja, hogy
az FVMr. – az Egytv.-vel el len té te sen – bí ró sá gi be jegy -
zést kö ve tel meg a ku tya te nyész tést cél ként meg je lö lõ
egye sü le tek kel szem ben. A kö te le zõ szö vet sé gi for mát
nem in do kol ja az egy sze rûbb „köz ha tó sá gi kont roll”,
emel lett a szö vet sé gen kí vül fo lyó ku tya te nyész tés „kí vül
ke rül ne a jog ál tal óvott és tá mo ga tott kö rön, de en nek a
meg kü lön böz te tés nek nincs (…) va ló di és meg in do kolt ér -
tel me. Ez ok ból ön ké nyes, al kot mány el le nes is a szö vet sé -
gi és a kül sõ eb te nyész tõ mó dok meg kü lön böz te té se”.

Az FVMr. 3. §-a sér ti a tár sa dal mi szer ve ze tei au to nó -
mi át, mi vel fel adat-meg ha tá ro zást tar tal maz az egye sü le -
tek kel szem ben, ami re csak tör vény ben – Egytv. – vol na
le he tõ ség. „Va ló di ön kor mány zat nem vet he tõ alá kül sõ
jó vá ha gyás hoz kö tött sza bály zat-for ma ság nak sem.”

Az FVMr. „7. pont ja” – he lye sen 3. § 7. pont ja – sze mé -
lyes adat nyil ván tar tá sát írja elõ, ami re mi nisz te ri ren de let -
ben „az Al kot mány és az adat vé del mi tör vény alap ján”
nincs le he tõ ség.

Az FVMr. „8. pont ja” – he lye sen 3. § 8. pont ja – a nor -
ma vi lá gos sá got sér ti az in dít vá nyo zó sze rint. Az in dít vá -
nyo zó meg ál la pít ja, hogy „itt 9. pont nin csen”, ám hogy ez
mi ért al kot mány el le nes, nem in do kol ja. 

A „10. pon tot” azért tart ja al kot mány el le nes nek az in -
dít vá nyo zó, mert „alap ve tõ en be avat ko zik zöm mel tár sa -
dal mi szer ve ze tek – nem zet kö zi szten der dek sze rint fo -
lyó – bel sõ nyil ván tar tá si te vé keny sé gé be, sõt a jogi ki szá -
mít ha tat lan ság ele me ként »egy faj ta, egy törzs könyv« el -
vét rög zí ti.”

Az FVMr. 4. §-a „ön ál ló ság-sér tõ”. Az FVMr. 5. § má -
so dik mon da ta [he lye sen: az 5. § (1) be kez dés má so dik
mon da ta] ér tel mez he tet len, „[h]a ui. az [Egytv.]. sze rin ti
nor má lis mû kö dést vé de né, mint kel le ne, ak kor fe les le ges
az egész [FVMr.].”.

Az FVMr. 10. § (4) be kez dé se sze mé lyes ada tok ke ze lé -
sé rõl ren del ke zik, ami „el len tét be ke rül het az al kot má nyos 
tu laj don vé de lem el vé vel”. 

Az FVMr. 1. szá mú mel lék let 1., 2.1.1., 3.5., 3.6., al -
pont jai, va la mint 2. szá mú mel lék le té nek a bí rók fe le lõs sé -
gé rõl ren del ke zõ szö veg ré sze sze mé lyes ada tok ke ze lé sé -
rõl ren del kez nek, va la mint el len té tes a Ptk.-val is, mi vel
„mind az 1. sz., mind a 2. sz. mel lék let pol gá ri jogi fe le lõs -
ség vi se lé sét írná elõ. Va ló já ban az utób bi hoz a Ptk. 685. §
a.) pont ja sze rint mi ni mum kor mány ren de let vol na szük -
sé ges”.

Mind ezek alap ján az FVMr. egé szé nek meg sem mi sí té -
sét kér te az in dít vá nyo zó.

4. Az Al kot mány bí ró ság eze ket a be ad vá nyo kat – tár -
gyuk azo nos sá gá ra te kin tet tel – az Ügy rend 28. § (1) be -
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kez dé sé nek meg fe le lõ en egye sí tet te és egy el já rás ban bí -
rál ta el.

5. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ke res te a
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz tert, aki vá la -
szá ban elõ ad ta, hogy az FVMr. meg al ko tá sá ra a MÉMr.
ha tá lyon kí vül he lye zé se foly tán ki ala kult sza bá lyo zat lan -
ság fel szá mo lá sa mi att ke rült sor. A sza bá lyo zás hi á nya
ugyan is ked ve zõt le nül érin tet te az eb törzs köny ve zés hely -
ze tét, mind ha zai, mind nem zet kö zi vi szony lat ban, fõ ként,
mert a kü lön bö zõ tözs köny vet ve ze tõ egye sü le tek nem is -
mer ték el egy más törzs köny ve it. Ezek „in do kolt tá tett ék az 
Átv. ha tá lyá nak ki ter jesz té sét a tör vény ben fel nem so rolt
egyéb ál la tok, gaz da sá gi ha szon szer zés cél já ból tör té nõ
te nyész té sé re is”. A mi nisz ter hi vat ko zott még a Ta nács
91/174/EGK irány el vé re is, „amely az ál lat te nyész té si jog -
sza bá lyok ban nem ne ve sí tett fa jok faj ta tisz ta egye dei te -
nyész té si sza bá lya i nak egy sé ge sí té sét írja elõ”. A mi nisz -
ter sze rint en nek a kö zép pont já ban az ál lam ál tal el is mert
te nyész tõ szer ve zet áll, amely sa ját maga ál tal ki ala kí tott
te nyész té si prog ra mot hajt vég re. Ezért a sza bá lyo zás alap -
ve tõ ele me a te nyész tõ szer ve ze tek el is me ré si rend je. Az
Átv. a nem zet kö zi gya kor lat nak meg fe le lõ en kö ve ti az egy 
faj ta – egy te nyész tõ szer ve zet el vét. Az Átv. alap el ve sze -
rint az ún. vi lág faj ták ese té ben – ami lyen a faj ta tisz ta ku -
tya is – a faj ta fenn tar tás csak egye sü le ti vagy szö vet sé gi
for má ban tör tén het, s ez a for ma te szi le he tõ vé a sza bad
csat la ko zást és az ön ren del ke zé si jog gya kor lá sát is. Az
FVMr. azo kat a fel té te le ket ha tá roz za meg, amely alap ján
az adott faj ta te kin te té ben a ké rel me zõ szer ve zet eb te -
nyész tõ szer ve zet ként el is mer he tõ. A ki no ló gi ai szö vet ség 
mû kö dé sé rõl az FVMr. az FCI-tag ság ra te kin tet tel ren del -
ke zik (hogy ti. az FCI az egy or szág – egy szer ve zet el vén
mû kö dik). A te nyész tés sel fog lal ko zó szer ve ze tek nek az
FVMr. szak mai ala pon írja elõ a tag sá got a ki no ló gi ai szö -
vet ség ben. A ki no ló gi ai szö vet ség ala pí tá sá ról azon ban
nem tar tal maz ren del ke zést az FVMr. A te nyész tõ szer ve -
ze tek el is me ré se csu pán a szak mai mun ká ra vo nat ko zik, és 
nem érin ti az egye sü le ti jel le get. Az in dít vá nyo zó té ve sen
ér tel me zi az FVMr.-t a törzs könyv ve ze té sé vel kap cso lat -
ban, ugyan is pl. a te nyész tõ szer ve ze tek nem kö te le sek el -
kü lö nül ten vé gez ni a törzs köny ve zés sel járó fel ada to kat,
az zal más szer vet is meg bíz hat nak. Az FVMr. egyéb
elõírásai szakmailag indokoltak a miniszter szerint.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té sét az aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján ál la pí tot -
ta meg:

1. Az Al kot mány in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:

„2. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.”

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

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

„59. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg il -
let a jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez, va la -
mint a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való
jog.”

„63. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az egye sü lé si jog
alap ján min den ki nek joga van a tör vény ál tal nem til tott
cél ra szer ve ze te ket lét re hoz ni, il le tõ leg azok hoz csat la -
koz ni.”

„70/A. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. Az FVMr. in dít vá nyok kal érin tett ha tá lyos ren del ke -
zé sei:

„1. § A sza bá lyo zás cél ja, egész sé ges és a nem zet kö zi
elõ írá sok nak meg fe le lõ faj ta jel leg gel ren del ke zõ törzs -
köny ve zett eb ál lo mány ki ala kí tá sa és szin ten tar tá sa. En -
nek ér de ké ben eb faj ták fenn tar tá sa, törzs köny ve zé se, tel -
je sít mé nyé nek meg ha tá ro zá sa, te nyész té si ada tok gyûj té -
se, nyil ván tar tá sa, fel dol go zá sa, a te nyész té si do ku men tá -
ció ki adá sa e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel
végezhetõ.”

„3. § E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. El is mert eb te nyész tõ szer ve zet: a te nyész tés sel fog -

lal ko zó szer ve ze tek kö zül az adott faj ta, il let ve gya kor la ti
szem pon tok alap ján kap cso ló dó faj ta cso port te nyész tõ i -
nek bí ró sá gon be jegy zett tár sa dal mi szer ve ze te, amely a
faj tá nak a szár ma zá si or szá gá ban ki ala kí tott sza bá lyo zá -
sán ala pu ló és tag jai ál tal jó vá ha gyott te nyész té si prog ra -
mot hajt vég re, és erre a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) ál ta li el -
is me rés sel jo got szer zett (a to váb bi ak ban: te nyész tõ
szervezet).

2. Ki no ló gi ai szö vet ség (a to vábbiakban: Szö vet ség):
olyan tár sa dal mi szer ve zet, amely nek fel ada ta és ki zá ró la -
gos joga a ha zai eb te nyész tés kép vi se le te nem zet kö zi szer -
ve zet ben, a ki ál lí tá sok és egyéb, mi nõ sí tést adó ren dez vé -
nyek össze han go lá sa; rész vé tel a bí rók kép zé sé ben és mi -
nõ sí té sé ben, a ren dez vé nyek re bí rók de le gá lá sa, a ren dez -
vé nyek kel kap cso la tos nem zet kö zi hi te lû nyil ván tar tá sok
ve ze té se, a ki vi tel re szánt ebek ex port szár ma zá si iga zo lá -
sá nak ki ál lí tá sa, nyil ván tar tá sa, va la mint az õs ho nos eb faj -
ták fenn tar tá sá nak és meg õr zé sé nek irá nyí tá sa és össze -
han go lá sa és egy sé ges nem zet kö zi kép vi se le te. 

(…)
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7. Te nyész té si adat: e ren de let ha tá lya alá tar to zó eb faj -
ták egye de i nek törzs könyv ben nyil ván tar tott ada tai, így
kü lö nö sen az egyed azo no sí tá sá ra, tar tá si he lyé re, szár ma -
zá sá ra, kül le mé re, tel je sít mé nyé re, te nyész tõ jé re és tu laj -
do no sá ra, alom- és tel jes test vé re i re vo nat ko zó adat.

8. Te nyész té si prog ram: meg ha tá ro zott te nyész cél el -
éré sé re vég zett te nyész té si te vé keny sé gek sora és az ezek
meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel té tel rend szer (nyil ván tar -
tás, tel je sít mény vizs gá lat, törzs köny ve zés stb.).

10. Törzs könyv: te nyész tõ szer ve zet ál tal ve ze tett köz -
pon ti nyil ván tar tás, amely a te nyész té si prog ram já ba be fo -
ga dott faj ta tisz ta ebek te nyész té si ada ta i nak nyil ván tar tá -
sá ra és iga zo lá sá ra szol gál. Egy faj ta szá má ra csak egy
törzs könyv ve zet he tõ.”

„4. § (1) Eb faj tát fenn tar ta ni, törzs köny vez ni, tel je sít -
mé nyét meg ha tá roz ni te nyész té si ada tot gyûj te ni, nyil ván -
tar ta ni, fel dol goz ni, a te nyész té si do ku men tá ci ót ki ad ni
csak te nyész tõ szer ve zet jo go sult. Faj tán ként egy te nyész -
tõ szer ve zet is mer he tõ el. A kis egyed szá mú faj ták – ame -
lyek fenn tar tá sá ra ön ál ló szer ve zet nem ala kult
meg – fenn tar tá sá ra lét re ho zott szer ve zet, faj ta cso port tól
füg get le nül több faj ta fenn tar tá sá ra kap hat el is me rést.

(2) A te nyész tõ szer ve zet fel ada tai:
a) adott faj ta te nyész té si prog ram já nak ki dol go zá sa, el -

is mer te té se és vég re haj tá sa;
b) törzs köny ve zés és tel je sít mény vizs gá lat vég zé se

vagy vé gez te té se;
c) a be ho zott ebek törzs köny vi nyil ván tar tás ba vé te le,

azok ho no sí tá sa, va la mint a te nyész té si ha tó ság hoz tör té -
nõ be je len té se;

d) ki zá ró la gos joga az el is me ré sé ben sze rep lõ faj ta kép -
vi se le te a faj ta nem zet kö zi szer ve ze té ben;

e) nem zet kö zi ki no ló gi ai szer ve zet ben a ki no ló gi ai szö -
vet sé gen ke resz tül kép vi sel te ti ma gát.

5. § (1) A te nyész tés sel fog lal ko zó tár sa dal mi szer ve zet
te nyész tõ szer ve zet kén ti el is me ré sé re és az el is me rés
vissza vo ná sá ra a mi nisz té ri um jo go sult. Az el is me rés
meg adá sa vagy meg ta ga dá sa nem érin ti a szer ve zet kü lön
tör vény sze rin ti jog sze rû mû kö dé sét.

(…)
(6) A ki vi tel re szánt ebek ex port szár ma zá si iga zo lá sá -

nak ki adá sát az eb tu laj do no sá nak kell kér nie a ki no ló gi ai
szö vet ség tõl. Az ex port szár ma zá si iga zo lás ki adá sá val
egy ide jû leg be vo nás ra ke rül a szár ma zá si iga zo lás, me lyet
a ki no ló gi ai szö vet ség, az il le té kes te nyész tõ szer ve zet
szá má ra 8 na pon be lül meg küld.”

„8. § (1) A te nyész tõ szer ve zet kö te les mind azon te -
nyész tõ ebé nek a tel je sít mény vizs gá la tát el vé gez ni, vagy
el vé gez tet ni, aki azt kéri, va la mint az ebet törzs köny vez ni
és szár ma zá si iga zo lás sal el lát ni, ha az a te nyész tõ szer ve -
zet el is me ré sé ben sze rep lõ faj tá hoz tar to zik, a törzs köny -
ve zés nek szak mai aka dá lya nincs, és a te nyész tõ az adott
faj ta te nyész té si prog ram ját el fo gad ja.

(…)
(3) Te nyész té si do ku men tum ki adás alap já ul nem szol -

gál hat olyan te nyész té si nyil ván tar tás, ame lyet nem az

Átv. sze rint meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ en ve -
zet nek.”

„10. § (4) A te nyész tõ szer ve zet jog utód nél kü li meg -
szû né se ese tén vagy az el is me rés vissza vo ná sa kor a ren de -
let ha tály ba lé pé se után ke let ke zett, a nyil ván tar tás ra és a
törzs köny ve zés re vo nat ko zó do ku men tu mo kat át kell adni 
a te nyész té si ha tó ság nak meg õr zé se cél já ból, il let ve új te -
nyész tõ szer ve ze ti el is me rés ese tén a do ku men tu mo kat az
új, el is mert te nyész tõ szer ve zet ré szé re kell át ad ni.”

„13. § (1) Te nyész eb-ki ál lí tás, -ár ve rés a vo nat ko zó ál -
lat-egész ség ügyi, köz egész ség ügyi és egyéb elõ írá sok
meg tar tá sá val, csak az el is mert te nyész tõ szer ve zet elõ ze -
tes hoz zá já ru lá sá val a ki no ló gi ai szö vet ség hez tör tént be -
je len tést kö ve tõ en, több faj ta rész vé te le ese tén pe dig a ki -
no ló gi ai szö vet ség elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val a (4) be kez -
dés sze rin ti be je len tés alap ján tart ha tó.

(2) Te nyész eb-ki ál lí tás nak mi nõ sül bár mely a faj ta tisz -
ta ku tyák fel ve ze té sé vel járó be mu ta tó, így pél dá ul a szép -
ség ver seny, kül le mi ki ál lí tás, te nyész szem le, ver seny és
vizs ga, il let ve egyéb mi nõ sí tést adó ren dez vény.

(3) A te nyész eb-ki ál lí tás en ge dé lye zé si el já rás ban a te -
nyész té si ha tó ság szak ha tó ság ként mû kö dik köz re.

(4) A ki ál lí tás szer ve zõ je a hoz zá já ru lás meg szer zé se
ér de ké ben kö te les a te nyész ál lat ki ál lí tást leg ké sõbb a ren -
dez vény idõ pont ja elõtt 60 nap pal, nem zet kö zi leg el fo ga -
dott mi nõ sí tést adó ki ál lí tás ese tén a tárgy évet meg elõ zõ
leg alább 90 nap pal a ki no ló gi ai szö vet ség ré szé re be je len -
te ni.

(5) A te nyész té si ha tó ság te nyész ál lat-ki ál lí tá so kon
köz vet le nül, vagy a Szö vet ség ré szé re adott fel ha tal ma zás -
sal a Szö vet ség út ján lát ja el a ha tó sá gi fel ügye le tet.

(6) Va la mennyi faj ta ré szé re nyi tott ki ál lí tá sok és ver se -
nyek ren de zé sé re, ahol nem ze ti és nem zet kö zi cí me ket ad -
nak ki, a Szö vet ség jo go sult.”

„1. szá mú mel lék let a 64/1998. (XII. 31.) FVM ren de let -
hez

1. A törzs könyv ve ze té sé nek sza bá lyai
Egy faj ta szá má ra csak egy törzs könyv ve zet he tõ.
2. A törzs könyv tar tal ma, szer ke ze te és ve ze té se
2.1. A törzs könyv nek min den be jegy zett ebre leg alább

az aláb bi ada to kat kell tar tal maz nia:
2.1.1. a te nyész tõ tu laj do nos ne vét, cí mét; (…)”
„3. A faj tán kén ti törzs köny vi sza bály zat ban rész le te sen

sza bá lyoz ni kell:
(…)
3.5. a tu laj do nos vál to zás be je len té sét;
3.6. a fe le lõs ség vi se lé sét a je lö lé sért, az elõ írt be je len -

té se kért, a fel jegy zé se kért, va la mint a re giszt rá ci ó kért.”
„2. szá mú mel lék let a 64/1998. (XII. 31.) FVM ren de let -

hez
(…)
A tel je sít mény vizs gá la ti sza bály zat nak tar tal maz nia

kell leg alább a kö vet ke zõ ket:
(…)
– a bí rói tes tü let mû kö dé si sza bály za tát, a bí rók mi nõ sí -

té sé nek kö ve tel mény rend sze rét, a bí rók fe le lõs sé gét; (…)”
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III.

Az in dít vá nyok az aláb bi ak sze rint rész ben meg ala po -
zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy az
FVMr. ki bo csá tá sá ra fel ha tal ma zás hi á nyá ban ke rült-e
sor. Az FVMr. fel ha tal ma zó ren del ke zés ként az Átv. 49. §
(1) be kez dés a) pont 7–8. al pont ját, va la mint a vad vé del -
mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról szó ló
1996. évi LV. tör vény 67. § (5) be kez dé sét je löl te meg. Az
Átv. alap ján a faj ta el is me rés rend jé nek rész le tes sza bá lyai, 
va la mint a te nyész tõ szer ve zet kén ti el is me rés rend jé nek,
az el is me rés fel füg gesz té sé nek és vissza vo ná sá nak rész le -
tes sza bá lyai meg al ko tá sá ra adott fel ha tal ma zást a tör -
vény ho zó. Az Átv. tár gyi ha tá lyá ról a 2. § ren del ke zik. En -
nek meg fe le lõ en az Átv. 49. §-ában ta lál ha tó fel ha tal ma zó
ren del ke zé sek az Átv. 2. §-ában meg ne ve zett ál la tok kal
kap cso la tos sza bá lyo zás ra terjednek ki.

Az Átv. 2. §-ának 1997. ja nu ár 2-ig ha tá lyos szö ve ge
sze rint a tör vény ha tá lya alá a „a) a szar vas mar ha, juh,
kecs ke, ló, ser tés, ba rom fi, há zi nyúl és pré mes ál lat, méh,
hal, gaz da sá gi célú, va la mint a va dász ha tó vad fa jok zárt té -
ri, élel mi szer-ter me lé si célú” te nyész té se tar to zott, va la -
mint azok a ter mé sze tes és jogi sze mé lyek, akik (ame lyek)
ezen ál la tok gaz da sá gi célú te nyész té sé vel, te nyész ál lat és
sza po rí tó anyag elõ ál lí tá sá val, for gal ma zá sá val és fel hasz -
ná lá sá val fog lal koz nak. A gaz da sá gi cél fo gal ma alá az
Átv. 3. § 7. pont ja sze rint ki zá ró lag a me zõ gaz da sá gi, élel -
mi szer-ter me lé si és prém ter me lé si cél ra tör té nõ ál lat- és
ál la ti ere de tû ter mék elõ ál lí tás, for gal ma zás tartozott. 

Az Átv. tár gyi ha tály ra vo nat ko zó 2. § eb ben a for má -
ban 1997. ja nu ár 3-ig volt ha tály ban. Ezt az Átv. mó do sí tá -
sá ról szó ló 1996. évi CXXX. tör vény (a to vábbiakban:
Módtv1.) 2. §-a úgy mó do sí tot ta, hogy a 2. § a) pont já ban
faj ta sze rint fel so rolt ál la to kon kí vül min den egyéb ál lat
gaz da sá gi ha szon szer zés cél já ból tör té nõ te nyész té sé re is
ki ter jesz tet te az Átv. ha tá lyát. A tör vény In do ko lá sá ból
kö vet ke zõ en erre a mó do sí tás ra a Ta nács 91/174/EGK
Irány el vé vel össze füg gés ben ke rült sor, amely kö zös sé gi
szin ten a bi va lyok faj tisz ta te nyész té sé re kí ván ta ki ter jesz -
te ni a faj tisz ta szar vas mar há ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket. 
A Módtv1. az Átv. 49. §-át is mó do sí tot ta: fel ha tal ma zást
adott az „egyéb ál la tok” vo nat ko zá sá ban a te nyész té si és
törzs köny ve zé si sza bá lyok meg al ko tá sá ra. Ezen kí vül fel -
ha tal ma zást adott – ugyan csak Ma gyar or szág uni ós csat la -
ko zá sá ra hi vat koz va, konk rét jog har mo ni zá ci ós kö te le -
zett ség meg je lö lé se nél kül –, hogy „a jel lem zõ en kedv te lé -
si cél ból tar tott ál la tok ese té ben kü lön jog sza bály a tör -
vény elõ írá sa i tól el té rõ en ren del kez het”.

Az Átv. tár gyi ha tá lya, il let ve a gaz da sá gi cél fo gal -
ma – az Átv. mó do sí tá sá ról szó ló 2004. évi LXXIV. tör -
vénnyel (a to vábbiakban: Módtv2.) – új ból mó do sult. 

A ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint az Átv. tár gyi ha tá -
lya – a faj ta sze rint fel so rol ta kon kí vül – bár mely „egyéb
ál lat” gaz da sá gi célú te nyész- és ha szon ér ték-nö ve lõ köz -
te nyész té sé re ki ter jed. A gaz da sá gi cél fo gal mát úgy mó -

do sí tot ta a Módtv2. 2. § (1) be kez dé se, hogy abba az ál lat
sza bad idõs- és sport te vé keny ség cél já ra tör té nõ elõ ál lí tá sa 
(sza po rí tá sa), for gal ma zá sa is be le tar to zik.

Az FVMr. ki bo csá tá sá ra 1998-ban, te hát az Átv.
Módtv1.-gyel tör tént mó do sí tá sát kö ve tõ en ke rült sor. Mi -
vel ek kor a gaz da sá gi ha szon szer zés cél já ból tör té nõ te -
nyész tés az Átv. ha tá lya alá tar to zó ál la tok me zõ gaz da sá -
gi, élel mi szer-ter me lé si és prém ter me lé si célú te nyész té sét 
je len tet te, nem tar to zott a tör vény ha tá lya alá a ver seny-
vagy kedv te lé si cél ra tör té nõ ál lat sza po rí tás, -for gal ma -
zás. Eb bõl kö vet ke zõ en a ku tyák faj ta el is me ré sé re vo nat -
ko zó mi nisz te ri ren de let al ko tás ra an nak ki bo csá tá sa kor
nem volt fel ha tal ma zás. A fel ha tal ma zást a tör vény ho zó a
Módtv2.-vel – a tör vény tár gyi ha tá lyá nak ki ter jesz té sé vel
az „egyéb ál la tok ra”, va la mint a gaz da sá gi cél fo gal má nak 
mó do sí tá sá val – biz to sí tot ta utólagosan. 

Így meg ál la pít ha tó, hogy az FVMr. ki bo csá tá sá ra fel ha -
tal ma zás hi á nyá ban ke rült sor. Mi vel a mi nisz ter csak fel -
ha tal ma zás alap ján bo csát hat ki ren de le tet, ez a sza bá lyo -
zá si mód al kot mány el le nes. En nek kö vet kez té ben az
FVMr. ki bo csá tá sá tól, va gyis 1998. de cem ber 31.-tõl a
Módtv2. ha tály ba lé pé sig, va gyis 2004. jú li us 15-ig al kot -
mány el le nes volt. 

Az Átv. ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján nem ál la pít ha tó
meg a fel ha tal ma zás hi á nya, így az Al kot mány bí ró ság az
in dít ványt eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta. 

2. Az Al kot mány bí ró ság a to váb bi ak ban azo kat az in -
dít vá nyi ké rel me ket vizs gál ta, ame lyek az FVMr. egyes
ren del ke zé se i nek meg sem mi sí té sét el sõd le ge sen a nor ma -
vi lá gos ság, a fel ha tal ma zá son túl ter jesz ke dõ sza bá lyo zás,
il let ve a ma ga sabb szin tû jog sza bály ba üt kö zõ sza bá lyo -
zás mi att kér ték, az Al kot mány 2. § (1) be kez dé se, il let ve
37. § (3) be kez dé se alap ján. Ilyen ala pon kér ték az in dít vá -
nyo zók meg sem mi sí te ni az FVMr. cí mét, 1. és 2. §-át, 3. §
8. pont ját, 4. § (1) be kez dé sét, 4. § (2) be kez dés c), d) és
e) pont ját, 5. § (1), va la mint (6) be kez dé sét, 8. § (3) be kez -
dé sét, és vé gül 13. § (2)–(6) be kez dé sét.

2.1. A har ma dik in dít vá nyo zó sze rint az FVMr. címe
sér ti a fel ha tal ma zó ren del ke zé se ket. Az Al kot mány bí ró -
ság ál lás pont ja sze rint az FVMr. címe ön ma gá ban nem vet
fel al kot má nyos sá gi kér dést. Az ugyan is a jog sza bály tár -
gyát hi va tott meg je löl ni, nem mi nõ sül nor ma tív ren del ke -
zés nek, va gyis nem kö te le zi, il let ve nem jo go sít ja a nor ma
cím zett je it. Ezért az FVMr. cí mé nek pon tat lan sá ga – a fel -
ha tal ma zá son túl mu ta tó jel le ge – mi att an nak al kot mány -
el le nes sé ge nem ál la pít ha tó meg.

2.2. A har ma dik in dít vá nyo zó sze rint az FVMr. 1. és
2. §-a sér ti a nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nyét, mi vel nem
ha tá roz za meg egy ér tel mû en a ren de let sze mé lyi és tár gyi
ha tá lyát.

Az FVMr. 1. §-a a sza bá lyo zás cél ját ha tá roz za meg,
nem tar tal maz te hát nor ma tív ren del ke zést. A ren de let cél -
já nak az FVMr. 1. §-a sze rin ti meg ha tá ro zá sa ön ma gá ban
nem el len té tes a nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nyé vel, így az 
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Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben el uta sí -
tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az FVMr. 2. §-át 2004. szep tem ber 26. ha tállyal ha tá -
lyon kí vül he lyez te a 135/2004. (IX. 18.) FVM ren de let
10. §-a. Így en nek al kot má nyos sá gi vizs gá la ta tár gyá ban
az Al kot mány bí ró ság az el já rást az Ügy rend 31. § a) pont -
ja alap ján meg szün tet te.

2.3. Ugyan csak a har ma dik in dít vá nyo zó tá mad ta az
FVMr. 3. § 8. pont ját az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé nek
(nor ma vi lá gos ság) sé rel me alap ján. 

Az FVMr. ezen ren del ke zé se az Átv. „te nyész té si prog -
ram ra” vo nat ko zó ér tel me zõ ren del ke zé sét vet te át, azon -
ban nem pon to san. Ugyan is míg az Átv. sze rint a te nyész -
té si prog ram meg ha tá ro zott gaz da sá gi cél el éré sé re vég -
zett te nyész té si te vé keny sé gek sora, ad dig az FVMr. sze -
rint nem meg ha tá ro zott gaz da sá gi, ha nem te nyész cél el -
éré sé re tör té nik a te nyész té si te vé keny sé gek foly ta tá sa. A
gaz da sá gi cél fo gal mát az Átv. 3. § 7. pont ja ha tá roz za
meg. A te nyész cél fo gal ma azon ban sem az Átv.-ben, sem
az FVMr.-ben nem ke rült meg ha tá ro zás ra. Ez egy út tal azt
is je len ti, hogy az FVMr. sze rin ti „te nyész té si prog ram”
je len té sé ben el tér az Átv.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom tól.
Ez a fo gal mi el té rés – il let ve a „te nyész cél” fo gal má nak
tisz tá zat lan sá ga – azt ered mé nye zi, hogy az FVMr. alap -
ján pon to san meg nem ha tá roz ha tó tar tal mú, ám az
Átv.-tõl el té rõ cél el éré sé re tör té nik a te nyész té si te vé -
keny sé gek foly ta tá sa. A te nyész tõ szer ve zet kén ti el is me -
rés nek az a fel té te le, hogy a szer ve zet te nyész té si prog ra -
mot nyújt son be. Amennyi ben bi zony ta lan, hogy az
FVMr. mit ért te nyész té si prog ram alatt, az is bi zony ta lan -
ná vá lik, hogy az el is me rés pon to san mi lyen fel té te lek tel -
je sí té se ese tén ad ha tó meg. Ön ma gá ban az, hogy egy jog -
sza bá lyi ren del ke zés ér tel me zé si kér dé se ket vet fel, nem
ve zet al kot mány el le nes ség re. Azon ban ha egy adott jog -
sza bá lyi ren del ke zés a jog al kal ma zás so rán fel nem is mer -
he tõ nor ma tar tal mat hor doz, és ez zel ha tá sá ban nem ki szá -
mít ha tó, a cím zet tek szá má ra nem elõ re lát ha tó nor ma tar -
ta lom mal bír, az adott ren del ke zés a nor ma vi lá gos ság sé -
rel me alap ján al kot mány el le nes nek mi nõ sül [lásd elõ ször
11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 84.]. A ki fej -
tet tek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy az FVMr. 3. § 8. pont ja – a „te nyész cél” fo gal má nak
bi zony ta lan sá ga kö vet kez té ben – ki me rí ti a nor ma vi lá gos -
ság sé rel mét, ezért az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sé nek sé -
rel mé re ve zet. Az Al kot mány bí ró ság ez alap ján meg ál la -
pí tot ta az FVMr. 3. § 8. pont já nak al kot mány el le nes sé gét
és meg sem mi sí tet te azt.

2.4. Az elsõ in dít vá nyo zó sze rint az FVMr. 4. § (1) be -
kez dé se az Átv. 3. § 27. pont já val el len té te sen sza bá lyoz.
Sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét, ér tel mez he tet len -
sé ge mi att, és 37. § (3) be kez dé sét, mi vel a fel ha tal ma zás
ke re te in túl ter jesz ked ve sza bá lyo zott.

Az FVMr. 4. § (1) be kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy a
törzs köny ve zést ki zá ró lag te nyész tõ szer ve zet foly tat hat -

ja, il let ve, hogy faj tán ként hány te nyész tõ szer ve zet is mer -
he tõ el. Az FVMr. 4. § (1) be kez dé se nem tar tal maz ren -
del ke zést a törzs köny ve zés mód já ról és an nak hi te les jel le -
gé rõl. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az
FVMr. 4. § (1) be kez dé se nem sza bá lyo zott el len té te sen az 
Átv. 3. § 26. és 27. pont já ban meg ha tá ro zott törzs könyv és
törzs köny ve zés fo gal má val. Ezért az Al kot mány bí ró ság
az in dít ványt eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

2.5. Az in dít vá nyo zó sze rint az FVMr. 4. § (2) be kez dés
c) pont ja az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét sér ti, mi vel a
jog al ko tó túl lép te a fel ha tal ma zás ke re te it, és ez zel a tu laj -
don hoz való jog sé rel mét idéz te elõ.

Az FVMr. 4. § (2) be kez dé se a te nyész tõ szer ve zet fel -
ada ta it ha tá roz za meg. Az Átv. 49. § (1) be kez dés a) pont
7–8. al pont já ban csak arra ad fel ha tal ma zást, hogy a mi -
nisz ter – az Átv. ke re tei kö zött – sza bá lyoz za a faj ta el is -
me rés rend jét, il let ve a te nyész tõ szer ve zet ként tör té nõ el -
is me ré si el já rást, az el is me rés vissza vo ná sá nak és fel füg -
gesz té sé nek sza bá lya it. A te nyész tõ szer ve zet fel ada ta i nak 
sza bá lyo zá sá ra te hát a mi nisz ter nem ka pott fel ha tal ma -
zást. Az FVMr. 4. § (2) be kez dés c) pont ja – mi vel a fel ha -
tal ma zá son túl ter jesz ked ve sza bá lyo zott – sér ti az Al kot -
mány 2. § (1) be kez dé sét, ezért az Al kot mány bí ró ság meg -
sem mi sí tet te azt.

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint, ha az
adott ren del ke zés al kot mány el le nes sé gét az Al kot mány
va la mely ren del ke zé se alap ján már meg ál la pí tot ta, ak kor
az in dít vány ban fel hí vott to váb bi al kot má nyi, tör vé nyi
ren del ke zé sek kel való el len té tet már nem vizs gál ja
[61/1997. (XI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.;
16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.;
56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482.;
35/2002. (VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199, 213.;
4/2004. (II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 66, 72.; 9/2005. 
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.; 55/2007.
(IX. 26.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. szep tem ber, 820,
824.]. Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság a vizs -
gált ren del ke zést az Al kot mány 2. § (1) be kez dé se alap ján
meg sem mi sí tet te, nem vizs gál ta an nak al kot má nyos sá gát
az Al kot mány 13. § (1) be kez dé se alapján. 

2.6. Az elsõ in dít vá nyo zó sze rint az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sét sér ti az is, hogy az FVMr. 4. § (2) be kez dés
d) és e) pont ja alap ján a te nyész tõ szer ve zet ki zá ró la gos
joga az el is me rés ben sze rep lõ faj ta kép vi se le te nem zet kö -
zi szer ve zet ben. Mi vel a jog sza bály ha tá lya nem ter jed het
ki kül föl di szer ve ze tek re, ezért e ren del ke zé sek a nor ma vi -
lá gos ság kö ve tel mé nyét sér tik, ér tel mez he tet le nek, va la -
mint vég re hajt ha tat la nok. 

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint nem ál la pít ha -
tó meg az, hogy az FVMr. 4. § (2) be kez dés d) és e) pont ja
nem zet kö zi szer ve zet re kö te le zett sé get ál la pí ta na meg. Az 
FVMr. 4. § (2) be kez dés d) és e) pont ja a ki no ló gi ai szö -
vet ség kö te le zett sé ge ként ha tá roz za meg az el is mert te -
nyész tõ szer ve ze tek nem zet kö zi kép vi se le tét. Ez azon ban
nem je lent kö te le zett sé get va la mely nem zet kö zi kinoló -
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giai szer ve zet re néz ve. Így – bár az FVMr. a te nyész tõ
szer ve zet ki zá ró la gos jo ga ként ha tá roz za meg az adott faj -
ta kép vi se le tét nem zet kö zi szer ve zet ben – ez nem je len ti
azt, hogy egy adott nem zet kö zi szer ve zet az FVMr. alap -
ján kö te les vol na az FVMr. sze rin ti te nyész tõ szer ve ze tet
(ki no ló gi ai szö vet sé get) fel ven ni tag jai so rá ba. Ugyan -
ezen ok ból nem ál la pít ha tó meg a jog ál la mi ság sé rel me
azon az ala pon, hogy az FVMr. nem ha tá roz za meg, hogy
mely nem zet kö zi szer ve zet ben kell kép vi sel ni az adott faj -
tát. Az FVMr. ugyan is egy ol da lú an nem ír hat elõ tag sá got
egy meg ha tá ro zott nem zet kö zi ki no ló gi ai szö vet ség ben az 
adott nem zet kö zi szö vet sé get kötelezõ módon.

Így az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a rész ben
el uta sí tot ta.

2.7. A har ma dik in dít vá nyo zó sze rint az FVMr. 5. §
(1) be kez dés má so dik mon da ta ér tel mez he tet len.

Az FVMr. 5. § (1) be kez dé se azt ha tá roz za meg, hogy
mely szerv jo go sult a te nyész tõ szer ve zet kén ti el is me rés
meg adá sá ra, il let ve an nak vissza vo ná sá ra. Az in dít vá nyo -
zó ál tal tá ma dott 5. § (1) be kez dés má so dik mon da ta alap -
ján – ha son ló an az Átv. 20. § (1) be kez dés má so dik mon -
da tá hoz, amely ugyan így ren del ke zik – az el is me rés meg -
ta ga dá sa vagy vissza vo ná sa nem érin ti az egye sü let kü lön
tör vény sze rin ti jog sze rû mû kö dé sét. Ez zel az FVMr. azt
jut tat ja ki fe je zés re, hogy az egye sü let jog sze rû te vé keny -
sé gét az el is me rés hi á nya nem érin ti, az ki zá ró lag az el is -
mert te nyész tõ szer ve zet ként foly ta tott ál lat te nyész tés sel
kap cso la tos te vé keny ség re van ki ha tás sal. E ren del ke zés
cél ja sze rint te hát az egye sü lé si au to nó mia ér vé nye sü lé sét
szol gál ja, ér tel mez he tet len sé ge nem ál la pít ha tó meg.
Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a részben
elutasította.

2.8. Az FVMr. 5. § (6) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét
azért kér te az elsõ in dít vá nyo zó, mert az Átv. 3. §
26–27. pont ja i val el len té te sen sza bá lyoz za az ex port szár -
ma zá si iga zo lás ki bo csá tá sát. Emel lett az FVMr. 5. §
(6) be kez dé se ön ké nyes jog ér tel me zés re ad le he tõ sé get,
al kot má nyos alap jo gok kor lá to zá sát te szi le he tõ vé, va la -
mint vég re hajt ha tat lan, to váb bá a ren del ke zés jog al ko tói
fel ha tal ma zá son is túl ter jesz ke dik. Mind ezek re te kin tet tel
sér ti az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét, va la mint 37. §
(3) be kez dé sét. Sér ti to váb bá az Al kot mány 8. § (2) be kez -
dé sét, mi vel kor lá toz za az em be ri mél tó ság hoz és tisz tes -
sé ges hír név hez való jo got.

Az Átv. 3. § 26–27. pont ja a törzs könyv és a törzs -
könyv ve ze tés fo gal mát ha tá roz za meg az Átv. al kal ma zá -
sá ban. Az FVMr. 5. § (4) be kez dé sé ben az ex port szár ma -
zá si iga zo lás ki ál lí tá sá ról és az zal egy ide jû leg a szár ma zá -
si iga zo lás be vo ná sá ról ren del ke zik. Az Átv. 3. § 26. és
27. pont ja – mint a törzs köny ve zés re és törzs könyv ve ze -
tés re vo nat ko zó ér tel me zõ ren del ke zés – nem tar tal maz
nor ma tív ren del ke zést a szár ma zá si iga zo lás sal kap cso lat -
ban.

Az FVMr. ki bo csá tá sá ra az Átv. 49. § (1) be kez dés
a) pont 7–8. al pont ja alap ján ke rült sor. E ren del ke zé sek -

kel a mi nisz ter nem ka pott fel ha tal ma zást arra, hogy a
szár ma zá si iga zo lás te kin te té ben sza bá lyoz zon. A szár ma -
zá si iga zo lás ki ál lí tá sa, il let ve a ki vi tel re szánt ebek szár -
ma zá sá nak iga zo lá sa ugyan is nem ké pe zi a faj ta el is me rés,
va la mint a te nyész tõ szer ve ze ti el is me rés rend jé nek tár -
gyát. 

A szár ma zá si iga zo lást az Átv. ér tel mé ben a te nyész tõ
szer ve zet ál lít ja ki a törzs könyv alap ján (Átv. 3. §
14. pont). Az Átv. 42. §-a alap ján a ki vi tel re szánt te nyész -
ál lat ki vi te lé hez a te nyész té si ha tó ság ál tal ki adott vagy hi -
te le sí tett szár ma zá si iga zo lás szük sé ges, va gyis nem ele -
gen dõ hoz zá a te nyész tõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott szár ma -
zá si iga zo lás. [A te nyész té si ha tó ság – a 274/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 12. §-a alap ján – a Me zõ gaz da sá -
gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja.] Az FVMr. 5. §
(4) be kez dé se sze rint a ki vi tel re szánt ebek szár ma zá si iga -
zo lá sát az el is mert te nyész tõ szer ve ze tek szö vet sé ge ál lít ja 
ki, va gyis az FVMr. nem kö ve te li meg a te nyész té si ha tó -
ság ál ta li iga zo lást vagy hi te le sí tést. Ez a ren del ke zés te hát 
az Átv. 42. §-ával el len té te sen szabályoz.

Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy az FVMr. 5. § (6) be kez dé se – mi vel ma ga sabb
szin tû jog sza bállyal el len té te sen sza bá lyo zott – sér ti az Al -
kot mány 37. § (3) be kez dé sét, és meg sem mi sí tet te azt.

Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ak ban már ki fej tett gya -
kor la ta ér tel mé ben – mi vel a tá ma dott ren del ke zést az Al -
kot mány bí ró ság az Al kot mány 37. § (3) be kez dé se alap ján
meg sem mi sí tet te – az in dít vá nyo zó ál tal e ren del ke zés sel
össze füg gés ben fel ve tett to váb bi kér dé se ket nem vizs gál ta. 

2.9. Az elsõ in dít vá nyo zó sze rint az FVMr. 8. § (3) be -
kez dé se az Al kot mány 2. § (1) be kez dé sét sér ti, mi vel ér -
tel mez he tet len nek tart ja, hogy a faj ta te nyész tõk ál tal ve ze -
tett nyil ván tar tá sok ada ta it nem le het fel tün tet ni a hi te le sí -
tett törzs könyv ben.

Az FVMr. 8. § (3) be kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy te -
nyész té si do ku men tu mot ku tyá ról csak olyan nyil ván tar -
tás alap ján le het ki bo csá ta ni, amely meg fe lel az Átv. ren -
del ke zé se i nek. 

Az FVMr. 8. § (3) be kez dé se uta ló ren del ke zés: azt kö -
ve te li meg, hogy a te nyész té si ada tok nyil ván tar tá sa és ke -
ze lé se az Átv.-nek meg fe le lõ en tör tén jen. Ez az FVMr. kü -
lön ren del ke zé se nél kül is kö ve tel mény len ne. Az FVMr.
8. § (3) be kez dé se ugyan ak kor nem ren del ke zik a fajta -
kutyákról ve ze tett törzs köny vek ok ira ti jel le gé rõl, azt az
FVMr. más, je len ha tá ro zat ban ér dem ben nem vizs gált
ren del ke zé se sza bá lyoz za. Az FVMr. 8. § (3) be kez dé sé -
ben ta lál ha tó vissza uta lás az Átv.-re mind ezek alap ján
nem te szi ér tel mez he tet len né vagy vég re hajt ha tat lan ná a
tá ma dott rendelkezést. 

Mi vel az in dít vá nyo zó ál tal fel ve tett össze füg gés ben
nem ál la pít ha tó meg az FVMr. 8. § (3) be kez dé sé nek al -
kot mány el le nes sé ge, az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt
eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.
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2.10. Az elsõ in dít vá nyo zó sze rint az Al kot mány 2. §
(1) be kez dé sét, 37. § (3) be kez dé sét, va la mint 63. §-át is
sér ti az FVMr. 13. § (2)–(6) be kez dé se.

Az FVMr. 13. §-a a te nyész ál lat-ki ál lí tás kér dé se it ren -
de zi. Erre vo nat ko zó an az Átv. 6. §-a tar tal maz ren del ke -
zést. Az Átv. 6. §-át szó sze rint meg is mét li az FVMr. 13. §
(1) be kez dé se. Az FVMr. azon ban to váb bi sza bá lyo kat is
meg ha tá roz a te nyész eb-ki ál lí tás vo nat ko zá sá ban, így elõ -
ír ja a ki ál lí tás szer ve zõ be je len té si kö te le zett sé gét a szö vet -
ség felé, a te nyész té si ha tó ság szak ha tó ság ként tör té nõ
köz re mû kö dé sét, le he tõ vé te szi, hogy a te nyész té si ha tó -
ság a szö vet sé get ha tó sá gi fel ügye le ti jog gal ru ház za fel a
te nyész eb-ki ál lí tás vo nat ko zá sá ban, és elõ ír ja to váb bá,
hogy va la mennyi faj ta ré szé re ren de zett ki ál lí tást, ahol
nem ze ti és nem zet kö zi dí ja kat ad nak át, csak a szö vet ség
rendezhet.

Az Átv. 49. § (1) be kez dés a) pont 7–8. al pont ja alap ján
a mi nisz ter arra ka pott fel ha tal ma zást, hogy a faj ta el is me -
rés, il let ve a te nyész tõ szer ve zet ként tör té nõ el is me rés
rend jét sza bá lyoz za. Nem adott ugyan ak kor fel ha tal ma -
zást arra, hogy a te nyész ál lat-ki ál lí tás te kin te té ben sza bá -
lyoz zon, il let ve, hogy az Átv. te nyész ál lat-ki ál lí tás ra vo -
nat ko zó sza bá lya i tól el tér jen. En nek kö vet kez té ben az
FVMr. 13. § (2)–(6) be kez dé se, mi vel a fel ha tal ma zá son
túl ter jesz ked ve, il let ve az Átv.-vel el len té te sen sza bá lyo -
zott, sér ti az Al kot mány 37. § (3) be kez dé sét, ezért az Al -
kot mány bí ró ság meg sem mi sí tet te azt. 

Az Al kot mány bí ró ság ko ráb ban már hi vat ko zott gya -
kor la ta sze rint, ha az adott ren del ke zés al kot mány el le nes -
sé gét az Al kot mány va la mely ren del ke zé se alap ján már
meg ál la pí tot ta, ak kor az in dít vány ban fel hí vott to váb bi al -
kot má nyi, tör vé nyi ren del ke zé sek kel való el len té tet már
nem vizs gál ja. Mi vel az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zést
az Al kot mány 37. § (3) be kez dé sé vel való el len té te mi att
meg sem mi sí tet te, a ren del ke zés sel kap cso la tos to váb bi in -
dít vá nyi ké rel me ket nem vizsgálta.

3. Az Al kot mány bí ró ság a to váb bi ak ban azt vizs gál ta,
hogy az FVMr. in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott egyes ren del -
ke zé sei sér tik-e az Al kot mány egye sü lé si jog ról ren del ke -
zõ 63. §-át. Ezen az ala pon az in dít vá nyo zók az FVMr.
egé szét, 3. § 1. és 2. pont ját, 4. §-át, va la mint 1–2. szá mú
mel lék le té nek egyes ren del ke zé se it kér ték meg sem mi sí te -
ni.

Az egye sü lé si jog tar tal ma az Al kot mány bí ró ság gya -
kor la tá ban az je len ti, hogy „min den ki nek joga van arra,
hogy má sok kal szer ve ze te ket, il le tõ leg kö zös sé ge ket hoz -
zon lét re, vagy azok te vé keny sé gé ben részt ve gyen. Az
érin tett sze mély tõl függ, hogy mi lyen szer ve zet, kö zös ség
meg ala kí tá sá ban, il le tõ leg te vé keny sé gé ben vesz részt”
[1/2002. (I. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 33, 38.].

A 6/2001. (III. 14.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tá sa sze rint
„[a]z egye sü lé si jog tar tal mi ele mei kö zül az Al kot mány
63. §-a a szer ve zet lét re ho zá sát és a szer ve zet hez való csat -
la ko zást eme li ki. Az Egytv. 1. és 2. §-a ezek mel lett em lí ti
az egye sü let cél já nak sza bad meg vá lasz tá sá hoz való jo got, 

va la mint a szer ve zet te vé keny sé gé ben való rész vé tel hez és 
a szer ve zet mû köd te té sé hez való jo got. (…) Az egye sü lé si
sza bad ság más alap ve tõ jo gok hoz ha son ló an nem gya ko -
rol ha tó kor lát la nul. A jog kor lá to zás szem pont já ból alap -
ve tõ fon tos sá gú az egye sü lé si jog alap ján lét re jö võ szer ve -
zet cél ja és a lét re jött szer ve zet te vé keny sé ge. (…) Az Al -
kot mány 63. § (1) be kez dé sé ben dek la rált egye sü lé si jog
alap ján min den ki nek joga van a tör vény ál tal nem til tott
cél ra szer ve ze te ket lét re hoz ni, il let ve azok hoz csat la koz ni. 
(…) Ha azon ban az ala pí tók rend sze re sen mû kö dõ, nyil -
ván tar tott tag ság gal és tör vé nyes szer ve zet tel ren del ke zõ
kö zös sé get hoz nak lét re, az Egytv. 4. § (1) be kez dé se alap -
ján a tár sa dal mi szer ve zet lét re jöt té nek köz jo gi fel té te le,
hogy azt a bí ró ság nyil ván tar tás ba ve gye.” (ABH 2001,
93, 95–97.)

3.1. Az elsõ in dít vá nyo zó az FVMr. egé sze al kot mány -
el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát kér te. Az FVMr. alap ján
ugyan is az eb te nyész té si és törzs könyv ve ze té si fel ada to -
kat csak olyan tár sa dal mi szer ve zet lát hat ja el, amely meg -
fe lel az FVMr.-ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, és
ame lyet a mi nisz ter te nyész tõ szer ve zet ként is mer el. Ez -
zel az FVMr. az egye sü lé si jo got, va la mint a jo gál la mi sá -
got is sér ti. 

Az egye sü lé si jog nem je len ti azt, hogy bár mely te vé -
keny ség foly ta tá sá ra lét re le het hoz ni egye sü le tet, il let ve
azt, hogy a jog al ko tó ne ír hat na elõ szak mai sza bá lyo kat
egy meg ha tá ro zott te vé keny ség foly ta tá sá val kap cso lat -
ban. Az egye sü lé si jog alap ve tõ en azt védi, hogy bár mely
sze mély más sze mé lyek kel együtt meg ha tá ro zott cél ra
egye sü le te ket hoz zon lét re, ah hoz sza ba don csat la koz has -
son, ab ból sza ba don ki lép hes sen. Ez egy út tal azt is je len ti,
hogy egy meg ha tá ro zott – al kot má nyos – cél ra akár több
egye sü le tet is lét re le het hoz ni, azt a jog al ko tó nem zár hat -
ja ki. Amennyi ben az ál lam egy meg ha tá ro zott te vé keny -
ség foly ta tá sát olyan je len tõ sé gû nek íté li, hogy szük sé ges -
nek tart ja azt köz fel adat ként is sza bá lyoz ni, an nak szak -
mai sza bá lya it is meg ál la pít hat ja. Így ön ma gá ban az, hogy
bi zo nyos te vé keny sé gek foly ta tá sá val szem ben a jog al ko -
tó szak mai kö ve tel mé nye ket tá maszt, nem ered mé nye zik
az egye sü le ti au to nó mia, vagy az egye sü lés hez való jog
kor lá to zá sát. Az egye sü lé si jog tar tal ma sze rint ugyan is
nem je len ti azt, hogy azt a célt, amely re az egye sü le tet lét -
re hoz ták, kor lá to zás nél kül, bár mi lyen mó don el le het
érni. Ugyan ak kor a jog al ko tó e szak mai sza bá lyok meg al -
ko tá sá val nem zár hat ja ki, hogy az adott célt ál la mi lag nem 
akk re di tált ke re tek kö zött – va gyis ál la mi el is me rés nél -
kül – egye sü le ti formában el lehessen érni. 

A szak mai sza bá lyok be tar tá sa – ami az ál la mi el is me -
rés fel té te le – csak az ál la mi lag el is mert szer ve ze tek kel
szem ben kér he tõ szá mon. A szak mai sza bá lyok meg sér té -
se – mi u tán az az ál la mi akk re di tá ció meg szer zé sé nek és
nem az egye sü lé si jog gya kor lá sá nak fel té te le – ki zá ró lag
az ál la mi el is me rés re le het ki ha tás sal. Va gyis még az el is -
mert szer ve ze tek ese té ben sem jár hat az egye sü le ti for má -
ban tör té nõ mû kö dés kor lá to zá sá val. 
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Az FVMr. egy meg ha tá ro zott te vé keny ség – a faj ta tisz -
ta eb te nyész tés – foly ta tá sá hoz mi nisz te ri el is me rést kö ve -
tel meg. A mi nisz te ri el is me rés hi á nya – amint azt az
FVMr. kü lön is hang sú lyoz za – nincs ki ha tás sal az egye -
sü le ti for má ra, csu pán az adott te vé keny ség foly ta tá sá val
szem ben je lent kor lá tot: va gyis egye sü let te vé keny sé gé -
hez nem kap cso ló dik ál la mi el is me rés. Egye sü let ként
azon ban to vább mû köd het. Az FVMr. (és az Átv.) alap ján
az sem ki zárt, hogy egy egye sü let ál la mi el is me rés hi á nyá -
ban foly tas sa az FVMr.-ben meg je lölt ál lat te nyész tés hez
kap cso ló dó te vé keny sé get.

Ezért az FVMr. mi nisz te ri el is me rés re vo nat ko zó ren -
del ke zé sei nem ered mé nye zik az egye sü lé si jog kor lá to zá -
sát, így az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé -
ben el uta sí tot ta. 

Meg jegy zi az Al kot mány bí ró ság, hogy az itt ki fej tet tek
a jog al kal ma zás so rán is irány adók: va gyis biz to sí ta ni kell, 
hogy bár mely egye sü let, amely az ál la mi el is me rés fel té te -
le i nek meg fe lel – és ez iránt ké rel met nyújt be – ál la mi el is -
me rés ben ré sze sül jön. Ugyan ak kor pusz tán az a kö rül -
mény, hogy egy adott egye sü let az FVMr.-ben meg ha tá ro -
zott te vé keny sé get ál la mi el is me rés hi á nyá ban (vagy el is -
mert szer ve zet ként a szak mai sza bá lyo kat meg sért ve)
foly tat ja, nem le het ki ha tás sal az egye sü let mû kö dé sé re,
pusz tán emi att az egye sü let nem szá mol ha tó fel.

3.2. Az FVMr. 3. §-ának több ren del ke zé sét is tá mad ták
az in dít vá nyo zók. Az FVMr. 3. § 1. és 2. pont ja az egyik
in dít vá nyo zó sze rint azért sér ti az egye sü lé si jo got, mert
mi nisz te ri ren de le ti szin ten al kal maz kor lá to zást, to váb bá
mert az FVMr. bí ró sá gi be jegy zést kö ve tel meg a ku tya te -
nyész tést cél ként meg je lö lõ egye sü le tek kel szem ben. A
má sik in dít vá nyo zó az FVMr. 3. § 2. pont ját azért tart ja az
egye sü lé si jo got sér tõ nek, mert a ki no ló gi ai szö vet ség ki -
zá ró la gos jo gai ön ké nyes jog ér tel me zés re ad hat nak
lehetõséget.

Az FVMr. 3. § 1. és 2. pont ja ér tel me zõ ren del ke zést
tar tal maz. Az FVMr. ezen ren del ke zé sei alap ján egy meg -
ha tá ro zott te vé keny ség foly ta tá sá ra csak bí ró sá gon be -
jegy zett tár sa dal mi szer ve zet, va gyis egye sü let jo go sult.
Ön ma gá ban az a ren del ke zés, hogy az FVMr. bí ró sá gon
be jegy zett tár sa dal mi szer ve zet szá má ra te szi le he tõ vé,
hogy mi nisz te ri el is me rést sze rez zen, és így el is mert te -
nyész tõ szer ve zet ként foly tas son faj ta ku tya-te nyész -
tést – fi gye lem mel az egye sü lés hez való jog fent ki fej tett
tar tal má ra – nem ered mé nye zi az egye sü lés hez való jog
kor lá to zá sát. Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat
eb ben a rész ben is elutasította.

Meg jegy zi az Al kot mány bí ró ság, hogy az FVMr. szó
sze rint vet te át a ha tály ba lé pé se kor ha tá lyos, az Átv.-ben a 
te nyész tõ egye sü let re vo nat ko zó ér tel me zõ ren del ke zést
[„3. § 23. Te nyész tõ egye sü let, il let ve szö vet ség: a te -
nyész tõk bí ró sá gon be jegy zett, köz fel ada tot is el lá tó szer -
ve ze te, amely a tag jai ál tal jó vá ha gyott te nyész té si prog ra -
mot hajt vég re, és erre a Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um
(a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um) ál ta li el is me rés sel jo got
szer zett.”]. Az Átv. ezen ren del ke zé se az óta mó do sult, ám

az FVMr. vál to zat la nul a ha tály ba lé pé se kor ha tá lyos Átv.
sze rin ti te nyész tõ egye sü let re vo nat ko zó ér tel me zõ ren -
del ke zést tar tal maz za. In dít vány hi á nyá ban azon ban az
Al kot mány bí ró ság nem vizs gál ta en nek al kot má nyos sá -
gát.

Az FVMr. 3. § 2. pont ja a ki no ló gi ai szö vet sé get tár sa -
dal mi szer ve zet ként ha tá roz za meg, amely meg ha tá ro zott
fel ada to kat lát el. Az, hogy az FVMr. „tár sa dal mi szer ve -
zet ként” ha tá roz za meg a ki no ló gi ai szö vet sé get, il let ve,
hogy meg ál la pít ja fel ada ta it, az egye sü lés hez való jo got
nem sér ti.

4. Az Al kot mány bí ró ság a to váb bi ak ban azo kat az in -
dít vá nyi ké rel me ket bí rál ta el, ame lyek az FVMr. egyes
ren del ke zé se it a sze mé lyes ada tok (Al kot mány 59. §), va -
la mint a tu laj don hoz való jog sé rel mé re te kin tet tel kér ték
meg sem mi sí te ni. Ezek: az FVMr. 3. § 7. pont ja, 10. §
(4) be kez dé se, va la mint 1. és 2. szá mú mel lék le té nek
egyes ren del ke zé sei. 

4.1. Az FVMr. 3. § 7. pont ja azért al kot mány el le nes a
har ma dik in dít vá nyo zó sze rint, mert mi nisz te ri ren de le ti
szin ten írja elõ sze mé lyes adat nyil ván tar tá sát.

Az FVMr. 3. § 7. pont ja ér tel me zõ ren del ke zés, amely
az Átv.-ben a te nyész té si adat ra vo nat ko zó ér tel me zõ ren -
del ke zést eme li át az FVMr.-be. El té rés ab ban van, hogy
míg az Átv. va la mennyi, a tör vény ha tá lya alá tar to zó te -
nyész ál lat te kin te té ben ha tá roz za meg a te nyész té si adat
fo gal mát, ad dig az FVMr. csak a faj ta ku tyák vo nat ko zá sá -
ban. Mi vel az FVMr. 3. § 7. pont ja ér tel me zõ ren del ke zést
tar tal maz, az ön ma gá ban nem jo go sít fel adat ke ze lés re.
Emel lett tar tal mi lag az ál la tok ra – és nem sze mély re – vo -
nat ko zó adat fo gal mát ha tá roz za meg. Így nem ál la pít ha tó
meg, hogy az FVMr. 3. § 7. pont ja sér te né a sze mé lyes
ada tok hoz való jo got, az Al kot mány bí ró ság ezért az in dít -
ványt eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

4.2. Az in dít vá nyo zó sze rint az FVMr. 10. § (4) be kez -
dé se sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl ren del ke zik, ami „el -
len tét be ke rül het az al kot má nyos tu laj don vé de lem el vé -
vel”. Az in dít vá nyo zó te hát ab ban az össze füg gés ben ál lí -
tot ta a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog sé rel mét,
hogy az FVMr. 10. § (4) be kez dé se a te nyész tõ szer ve zet
tu laj do nát ké pe zõ adat in gye nes át adá sá ra kö te lez. Így ér -
te lem sze rû en a tu laj don hoz való jog sé rel mét állította.

Az FVMr. 10. § (4) be kez dé se – az utol só for du lat ki vé -
te lé vel – meg is mét li az Átv. 23. § (3) be kez dé sé ben fog lal -
ta kat. Így az FVMr. 10. § (4) be kez dé se sze rin ti adat ke ze -
lés va ló já ban az Átv.-n ala pul. Az FVMr. 10. § (4) be kez -
dés utol só for du la tá ban fog lalt ren del ke zés az Átv. 48. §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak ra utal. Te kin tet tel arra, hogy a
te nyész té si ada tok, do ku men tu mok és nyil ván tar tá sok
nem ké pe zik a te nyész tõ szer ve zet tu laj do nát, nem ál la pít -
ha tó meg al kot má nyos össze füg gés az FVMr. 10. § (4) be -
kez dé se és a tu laj don hoz való jog között.

Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt
eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.
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4.3. A har ma dik in dít vá nyo zó az FVMr. 1. szá mú mel -
lék le te 1. pont ja, 2. pont 2.1.1. al pont ja, va la mint 3. pont
3.5. al pont ja meg sem mi sí té sét azért kér te, mert mi nisz te ri
ren de le ti szin ten ren del ke zik sze mé lyes ada tok ke ze lé sé -
rõl. 

Az Al kot mány 59. §-ának (1) be kez dé se ki mond ja,
hogy min den kit meg il let – egye bek mel lett – a ma gán ti tok
és a sze mé lyes ada tok vé del me. Az Al kot mány bí ró ság
1990-tõl kö ve tett gya kor la ta sze rint ez a jog ki vé te le sen,
tör vény ál tal kor lá toz ha tó, de a kor lá to zás nak meg kell fe -
lel nie az Al kot mány ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek 
[20/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 69, 70.]. A
15/1991. (IV. 13.) AB ha tá ro zat a sze mé lyes ada tok al kot -
má nyos vé del me kö ré ben bon tot ta ki az in for má ci ós ön -
ren del ke zé si jog tar tal mát: „[a]z Al kot mány 59. §-ában
biz to sí tott sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog nak
esze rint az a tar tal ma, hogy min den ki maga ren del ke zik
sze mé lyes ada ta i nak fel tá rá sá ról és fel hasz ná lá sá ról. Sze -
mé lyes ada tot fel ven ni és fel hasz nál ni te hát ál ta lá ban
 csakis az érin tett be le egye zé sé vel sza bad; min den ki szá -
má ra kö vet he tõ vé és el len õriz he tõ vé kell ten ni az adat fel -
dol go zás egész út ját, va gyis min den ki nek joga van tud ni,
ki, hol, mi kor, mi lyen cél ra hasz nál ja fel az õ sze mé lyes
ada tát. Ki vé te le sen tör vény el ren del he ti sze mé lyes adat
kö te le zõ ki szol gál ta tá sát, és elõ ír hat ja a fel hasz ná lás mód -
ját is. Az ilyen tör vény kor lá toz za az in for má ci ós ön ren -
del ke zés alap ve tõ jo gát, és ak kor al kot má nyos, ha meg fe -
lel az Al kot mány 8. §-ában meg kö ve telt fel té te lek nek.”
(ABH 1991, 40, 42.) Az adat ke ze lés re vo nat ko zó ren del -
ke zé sek tör vény be fog la lá sá nak kö te le zett sé gét a 47/2003. 
(X. 27.) AB ha tá ro zat kü lön ki emel te: „[a]z Al kot mány
59. § (2) be kez dé sé nek tar tal má ból kö vet ke zõ en a sze mé -
lyes ada tok vé del mé re vo nat ko zó jogi sza bá lyo zás tör vé -
nyi szin tû ren de zést kí ván meg. A cél hoz kö tött adat gyûj -
tés ti lal ma, il let ve az adat gyûj tés jo go sult sá ga te kin te té ben 
fenn ál ló jog hé zag pe dig nem ke rül he tõ meg tény le ge sen
adat gyûj tést fel té te le zõ mód sze rek re vo nat ko zó bel sõ uta -
sí tá sok igény be vé te lé vel.” (ABH 2003, 525, 539.) [A gya -
kor la tot át te kin ti: 22/2004. (VI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 367, 370–371.]

A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok
nyil vá nos sá gá ról szó ló 1992. évi LXIII. tör vény 2. §
1. pont ja ér tel mé ben a sze mé lyes adat bár mely meg ha tá ro -
zott ter mé sze tes sze méllyel kap cso lat ba hoz ha tó adat, az
adat ból le von ha tó, az érin tett re vo nat ko zó kö vet kez te tés.
A sze mély kü lö nö sen ak kor te kint he tõ azo no sít ha tó nak,
ha õt – köz vet le nül vagy köz vet ve – név, azo no sí tó jel, il -
le tõ leg egy vagy több, fi zi kai, fi zi o ló gi ai, men tá lis, gaz da -
sá gi, kul tu rá lis vagy szo ci á lis azo nos sá gá ra jel lem zõ té -
nye zõ alap ján azo no sí ta ni le het.

4.3.1. Az FVMr. 1. szá mú mel lék let 1. pont ja ar ról ren -
del ke zik, hogy egy faj ta szá má ra csak egy törzs könyv ve -
zet he tõ. Ez a ren del ke zés nem írja elõ sze mé lyes ada tok
ke ze lé sét, sem pol gá ri jogi fe le lõs ség vi se lé sé re vo nat ko -

zó ren del ke zést nem fog lal ma gá ban. Így – ér de mi össze -
füg gés hi á nyá ban – nem ál la pít ha tó meg a ren del ke zés al -
kot mány el le nes sé ge az in dít vá nyo zó ál tal fel hí vott szem -
pon tok alap ján. Az Al kot mány bí ró ság ezért az in dít ványt
eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

4.3.2. Az FVMr. 1. szá mú mel lék let 2. pont ja a törzs -
könyv tar tal mát sza bá lyoz za a faj ta tisz ta ku tyák te kin te té -
ben. En nek 2.1.1. al pont ja sze rint a törzs könyv nek tar tal -
maz nia kell a te nyész tõ tu laj do nos ne vét és cí mét. Az Átv.
3. § 18., 19. és 26. pont ja sze rint az ál lat te nyész tõ jé re és
tu laj do no sá ra vo nat ko zó adat te nyész té si adat, ame lyet a
törzs könyv ben és a te nyész té si fõ könyv ben tar ta nak nyil -
ván. Az Átv. azon ban nem ren del ke zik az ál lat tar tó (il let ve 
tu laj do nos) konk ré tan meg ha tá ro zott sze mé lyes ada ta i nak
ke ze lé sé rõl. Eb bõl kö vet ke zõ en az ál lat (je len eset ben az
FVMr. ha tá lya alá tar to zó ku tya) tu laj do no sá nak, il let ve
te nyész tõ jé nek sze mé lyes ada ti nak ke ze lé se az FVMr.
1. szá mú mel lék le té nek 2. pont 2.1.1. al pont ján ala pul.
 Vagyis a sze mé lyes adat ke ze lé sé re mi nisz te ri ren de let jo -
go sít ja az el is mert te nyész tõ szer ve ze tet. 

Az Al kot mány bí ró ság fen ti ek ben ki fej tett gya kor la ta
ér tel mé ben sze mé lyes adat ke ze lé sé re vo nat ko zó an ki zá -
ró lag tör vé nyi ren del ke zés alap ján van le he tõ ség, az ada -
tok kö ré nek és az adat ke ze lés cél já nak meg je lö lé se mel -
lett. Te kin tet tel arra, hogy az FVMr. 1. szá mú mel lék let
2. pont 2.1.1. al pont ja mi nisz te ri ren de le ti szin ten írta elõ
sze mé lyes ada tok ke ze lé sét, az Al kot mány bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy ez a ren del ke zés sér ti az Al kot mány 59. §
(1) be kez dé sét, ezért meg sem mi sí tet te azt.

4.3.3. Az FVMr. 3. pont ja a faj tán kén ti törzs köny vi sza -
bály zat tar tal má ról ren del ke zik. En nek 3.5. al pont ja sze -
rint a törzs köny vi sza bály zat nak ren del kez nie kell a ku tya
tu laj do nos vál to zá sá nak be je len té sé rõl. E ren del ke zés tar -
tal ma sze rint te hát nem adat ke ze lés re vo nat ko zó an sza bá -
lyoz. Ez alap ján azt kell meg ál la pí ta ni a törzs köny vi sza -
bály zat ban, hogy mi ként tör té nik a tu laj do nos vál to zás be -
je len té se a törzs könyv ben. Így – mi vel a tá ma dott ren del -
ke zés nem adat ke ze lés re vo nat ko zó an sza bá lyoz – ér de mi
al kot má nyos sá gi össze füg gés hi á nya mi att nem ál la pít ha tó 
meg a ren del ke zés al kot mány el le nes sé ge az Al kot mány
59. §-ára vo nat ko zó an. Így az Al kot mány bí ró ság az in dít -
ványt eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

4.4. Ugyan ezen in dít vá nyo zó az FVMr. 1. szá mú mel -
lék le te 3. pont 3.6. al pont já nak, va la mint 2. szá mú mel lék -
le té nek a bí rák fe le lõs sé gé re vo nat ko zó szö veg ré sze meg -
sem mi sí té sét kér te. E ren del ke zé sek az in dít vá nyo zó sze -
rint el len té te sek a Ptk. 685. § a) pont já val, mi vel mi nisz te ri 
ren de le ti szin ten ír nak elõ pol gá ri jogi fe le lõs sé get. Az in -
dít vá nyo zó az FVMr. ezen konk rét ren del ke zé se i vel
össze füg gés ben csak tör vény el le nes sé get ál lít, és nem hi -
vat ko zott az Al kot mány va la mely konk rét ren del ke zé sé -
nek sé rel mé re. Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az in -
dít ványt – mi vel az el já rás ra az Al kot mány bí ró ság nak
nincs ha tás kö re – az Ügy rend 29. § b) pont ja alap ján
vissza uta sí tot ta.
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5. Az in dít vá nyo zók kér ték az FVMr. to váb bi ren del ke -
zé se i nek vizs gá la tát is. 

5.1. Így az egyik in dít vá nyo zó – in do ko lás nél kül – azt
tart ja al kot mány el le nes nek, hogy az FVMr. 3. §-ának
nincs 9. pont ja. Az FVMr. 3. § 10. pont ját azért tart ja al -
kot mány el le nes nek az in dít vá nyo zó, mert „alap ve tõ en be -
avat ko zik zöm mel tár sa dal mi szer ve ze tek – nem zet kö zi
szten der dek sze rint fo lyó – bel sõ nyil ván tar tá si te vé keny -
sé gé be, sõt a jogi ki szá mít ha tat lan ság ele me ként »egy faj -
ta, egy törzs könyv« el vét rög zí ti.” Az FVMr. 4. §-ának
meg sem mi sí té sét azért kéri, mert az „ön ál ló ság-sér tõ”. A
má sik in dít vá nyo zó – konk rét ren del ke zés meg je lö lé se és
in do ko lás nél kül – kér te a ren de let egé szé nek meg sem mi -
sí té sét, mi vel az sér ti az Al kot mány 70/A. § (3) be kez dé -
sét. Ezek re az in dít vá nyi ké rel mek re vo nat ko zó an azon -
ban hi ány zott az in dít vány alap já ul szol gá ló ok meg je lö lé -
sét tar tal ma zó ha tá ro zott ké re lem, az in dít vá nyo -
zó – amennyi ben hi vat ko zott egy konk rét al kot má nyos
ren del ke zés sé rel mé re – az al kot má nyos ren del ke zés sé rel -
mét nem in do kol ta. Emi att az Al kot mány bí ró ság az FVMr. 
3. § hi ány zó 9. pont ja, 10. pont ja, 4. §-a al kot mány el le nes -
sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in -
dít vá nyi ké rel me ket gya kor la tá nak meg fe le lõ en – mint ér -
de mi vizs gá lat ra al kal mat lant – az Ügy rend 29. § d) pont ja
alap ján vissza uta sí tot ta. 

5.2. Az in dít vá nyo zók az FVMr. egé sze, va la mint egyes 
ren del ke zé sei al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát
azért is kér ték, mert a sza bá lyo zás szük ség te len. Az FVMr. 
egé sze vég re hajt ha tat lan és éssze rût len, va la mint az egyik
in dít vá nyo zó arra is hi vat ko zott, hogy a kö zös sé gi jog nem 
sza bá lyoz za a ku tya te nyész tés kér dé sét. Az Al kot mány bí -
ró ság ha tás kö ré be csak jog sza bá lyok al kot má nyos sá gá nak 
vizs gá la ta tar to zik. Nem tar to zik az Al kot mány bí ró ság ha -
tás kö ré be an nak vizs gá la ta, hogy egy adott jog sza bály,
vagy jog sza bá lyi ren del ke zés szak ma i lag meg ala po zott-e,
vagy egyéb ként szük sé ges-e. Ahogy a 852/B/1995. AB
ha tá ro zat fo gal ma zott: „Nem tar to zik az al kot mány jo gi
szem pon tok alap ján való el bí rá lás kö ré be an nak vizs gá la -
ta, hogy a jog al ko tó ál tal vá lasz tott meg ol dás el éri-e a kí -
vánt ha tást, cél sze rû nek te kint he tõ-e, az érin tett jog ág el -
mé le te szem pont já ból vi tat ha tó-e vagy nem.” (ABH 2002,
724, 729.)

Így az Al kot mány bí ró ság eze ket az in dít vá nyi ké rel me -
ket ha tás kör hi á nyá ban, az Ügy rend 29. § b) pont ja alap ján 
vissza uta sí tot ta.

5.3. Az in dít vá nyo zók több össze füg gés ben is ál lí tot ták, 
hogy az FVMr. „nem zet kö zi sza bá lyo zást sért”. Így pél -

dául azért, mert az FVMr. nem vet te fi gye lem be az FCI
Alap- és Mû kö dé si Sza bály za tát. 

Az Al kot mány bí ró ság utal arra, hogy ha tás kö ré be csak
jog sza bá lyok al kot má nyos sá gá nak vizs gá la ta, va la -
mint – meg ha tá ro zott in dít vá nyo zói kör kez de mé nye zé se
alap ján – jog sza bá lyok nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé -
nek vizs gá la ta tar to zik. Az in dít vá nyo zó ál tal hi vat ko zott
FCI Alap- és Mû kö dé si Sza bály za ta egyik kör be sem tar -
to zik. Az Al kot mány bí ró ság nak te hát nincs ha tás kö re an -
nak vizs gá la tá ra, hogy az FVMr. el len té te sen sza bá lyo -
zott-e az FCI Alap- és Mû kö dé si Sza bály za tá val. Erre te -
kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé -
ben – az Ügy rend 29. § b) pont ja alap ján – vissza uta sí tot ta.

5.4. Az egyik in dít vá nyo zó nak a föld mû ve lés ügyi mi -
nisz ter in téz ke dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá -
sa tár gyá ban be nyúj tott in dít vá nyi ké rel mét az Al kot -
mány bí ró ság – ha tás kö re hi á nyá ban – ugyan csak vissza -
uta sí tot ta, az Ügy rend 29. § b) pont ja alap ján. Az Al kot -
mány bí ró ság a mi nisz te ri in téz ke dés sel kap cso lat ban is
utal arra, hogy az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be jog sza -
bá lyok, va la mint ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze al kot -
má nyos sá gá nak vizs gá la ta tar to zik. Az in dít vá nyo zó ál tal
tá ma dott mi nisz te ri le ve lek nor ma tív tar ta lom mal nem
ren del kez nek, ugyan is azok egye di in téz ke dés kez de mé -
nye zé sé re, va la mint tá jé koz ta tás ra irá nyul nak, ame lyek a
cím zett szer vet nor ma tív tar ta lom mal nem kö tik.

Meg jegy zi ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság az in dít -
vá nyo zó ál tal fel ve tet tek kel kap cso lat ban, hogy az ügyé szi 
tör vény es sé gi fel ügye le ti el já rás ké rel me zé sé re a mi nisz -
ter nek a Ma gyar Köz tár sa ság Ügyész sé gé rõl szó ló 1972.
évi V. tör vény 13. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján van jo -
go sult sá ga, ami alap ján az ügyész ség kö te les el jár ni
[lásd 13/1994. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás].

A ha tá ro zat köz zé té te le az Al kot mány bí ró ság ról szó ló
1989. évi XXXII. tör vény 41. §-án ala pul.

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 56/B/1999.
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A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köz tár sa sá gi El nök
93/2008. (IV. 17.) KE

 ha tá ro za ta

dr. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter
felmentésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 37. §-a  alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter -
jesz té sé re dr. Hor váth Ág nes egész ség ügyi mi nisz tert
2008. áp ri lis 30-ai ha tállyal fel men tem.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 4.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: IV-2/01825/2008.

A Köz tár sa sá gi El nök
94/2008. (IV. 17.) KE

 ha tá ro za ta

bíró kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

dr. Baka And rás Bál in tot 2008. áp ri lis 15. nap já tól ha tá -
ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá ki ne ve zem. 

Bu da pest, 2008. áp ri lis 4.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

 KEH ügy szám: IV-4/01881-1/2008.

A Köz tár sa sá gi El nök
95/2008. (IV. 17.) KE

 ha tá ro za ta

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
tör vény 4. § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

le mon dá sá ra te kin tet tel

 dr. Pata Il di kó Ilo nát 2008. má jus 27-ei ha tállyal,

elsõ bí rói ki ne ve zés le jár tá ra te kin tet tel

 Szûk né dr. Bó dor Sa rol tát 2008. áp ri lis 30-ai ha tállyal, 

a fel sõ kor ha tár el éré se mi att 

dr. Bo dócz ky Lász lót 2008. no vem ber 11-ei ha tállyal,
dr. Kré kity Já nost 2009. áp ri lis 22-ei ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

dr. Pal ló si Gi zel lát 2008. no vem ber 30-ai ha tállyal,
dr. Jan ko vits Ti bor né dr. Ka po sy Már tát 2009. ja nu ár

25-ei ha tállyal 

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Amb rus Zol tánt,
dr. Be recz ki Or so lyát,
dr. Bo ros Ti bort,
dr. Deg rell Csil la An nát,
dr. Fü löp Ág nes Ka ta lint,
dr. Fü löp Géza Ti bort,
dr. Ger vai Évát,
dr. Kiss Ad ri enn Ani tát,
dr. Kiss Já nost, 
dr. Lu go si Tí mea Be á tát,
dr. Nagy Gá bort,
dr. Nagy né dr. Ko csán An na má ri át,
dr. Orosz And re át,
dr. Strin go vics Anet tet,
dr. Szi lá gyi Ág nest,
dr. Tóth Csa ba Le ven tét, 
dr. Tu rai Ág nest és 
dr. Vágó Zsol tot 2008. má jus 1. nap já tól ha tá ro zat lan

idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Bal lá né dr. Szent pá li Edi tet,
dr. Bi ha ri Nó rát,
dr. Emri Kin gát,
Fi tos né dr. Mó zsik Gyön gyit,
dr. Gye nes Vik tort,
dr. György Má ri át,
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dr. Kiss Krisz ti nát,
dr. Kle ment Ka ta lint,
dr. Mol nár At ti lát,
dr. Mu sitz Gá bort,
dr. Papp Lász lót,
Ske lecz né dr. Hor váth Ju di tot,
dr. Szi lá gyi Aran kát,
dr. Tas ná di Zol tánt,
To po lán szy né dr. Bri e ber Nóra Be á tát és 
dr. Ván dor Vi rá got a 2008. má jus 1. nap já tól 2011. áp ri -

lis 30. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá 

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 9.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

 KEH ügy szám: IV-4/01882-1/2008.

A Köz tár sa sá gi El nök
96/2008. (IV. 17.) KE

 ha tá ro za ta

egye te mi ta ná ri kinevezésekrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. §-ának b) pont ja alap ján, az ok ta -
tá si és kul tu rá lis mi nisz ter  ja vas la tá ra

dr. Mat kó Já nost, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
tu do má nyos ta nács adó ját és

dr. Fü löp Gyu lát, a Mis kol ci Egye tem egye te mi do cen -
sét

2008. áp ri lis 1.  nap já val ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. áp ri lis 4.

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

KEH ügy szám: IV-3/01845/2008.

A Köz tár sa sá gi El nök
97/2008. (IV. 17.) KE

 ha tá ro za ta

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi XXXI. tör vény 2. §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem Svéd or szág ki rá lya ál tal Jó zsa Lász ló ré szé re ado má -
nyo zott „Észa ki Sark csil lag Ki rá lyi Rend Pa rancs no ka”
ki tün te tés vi se lé sét.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 2.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. áp ri lis 7.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-4/01782/2008.

A Köz tár sa sá gi El nök
98/2008. (IV. 17.) KE

 ha tá ro za ta

ki tün te tés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

a Ma gyar Köz tár sa ság és a Bel ga Ki rály ság kö zöt ti kap -
cso la tok szé le sí té se és el mé lyí té se ér de ké ben vég zett fá -
rad ha tat lan te vé keny sé ge el is me ré se ként

Õ ki rá lyi Fen sé ge, Fü löp Her ceg nek,
Õ ki rá lyi Fen sé ge, Lõ rinc Her ceg nek,
Õ ki rá lyi Fen sé ge, Aszt rid Her ceg nõ nek,
Yves Le ter me úr nak, a Bel ga Ki rály ság mi nisz ter el nö -

ké nek,
Her man Van Rom puy úr nak, a Bel ga Ki rály ság Kép vi -

se lõ há za el nö ké nek,
Ar mand De Dec ker úr nak, a Bel ga Ki rály ság Sze ná tu sa

el nö ké nek,
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Ka rel De Gucht úr nak, a Bel ga Ki rály ság kül ügy mi -
nisz te ré nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

NAGYKERESZTJE

pol gá ri ta go za ta;

a ma gyar–bel ga kap cso la tok ápo lá sa és fej lesz té se ér de -
ké ben vég zett ki ma gas ló te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ghis la in D’Ho op úr nak, a Bel ga Ki rá lyi Ud var Kül ügyi 
Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,

Marc Mu il le úr nak, a Bel ga Ki rá lyi Ud var Gaz da sá gi,
Szo ci á lis és Kul tu rá lis Fõ osz tá lya ve ze tõ jé nek,

Chan tal Co o re man asszony nak, a Bel ga Ki rá lyi Ud var
Ké rel me zé si és Ke gyel mi Fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Báró Jan Gra uls nagy kö vet úr nak, a Bel ga Ki rály ság
Kül ügy mi nisz té ri u ma fõ tit ká rá nak,

Pi er re La bo u ve rie úr nak, a Bel ga Ki rály ság bu da pes ti
nagy kö ve té nek,

Wal ter Ste vens úr nak, a Bel ga Ki rály ság kü lügy mi nisz -
te re ka bi net fõ nö ké nek,

Pe ter Mar tin nagy kö vet úr nak, a Bel ga Ki rály ság Kül -
ügy mi nisz té ri u ma pro to koll fõ nö ké nek,

Dirk Ach ten úr nak, a Bel ga Ki rály ság Kül ügy mi nisz té -
ri um Bi la te rá lis Kap cso la tok fõ igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

KÖZÉPKERESZTJE A CSIL LAG GAL
pol gá ri ta go za ta;

Jo zef Van Den Put tá bor nok nak, a Bel ga Ki rá lyi Ház
 katonai ve ze tõ jé nek,

Pi er re War na uts al ten ger nagy nak, a Bel ga Ki rá lyi
 Udvar pro to koll fõ nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE  A CSIL LAG GAL

 ka to nai ta go za ta;

a ma gyar–bel ga két ol da lú kap cso la tok fej lesz té se te rén
vég zett te vé keny sé gé ért

Vé ro ni que Pa u lus de Châ te let asszony nak, Brüsszel Fõ -
vá ros kor mány zó já nak,

Hugo Nijs úr nak, Brüsszel Fõ vá ros kor mány zó-he lyet -
te sé nek,

Mi chel Fo ret úr nak, Li é ge Me gye kor mány zó já nak,

Lode De Wit te úr nak, Bra bant-Fla mand Me gye kor -
mány zó já nak,

Pi er re-Em ma nu el De Bauw úr nak, a Ki rá lyi Ka bi net ta -
ná cso sá nak,

Ca ro li ne Ver me u len asszony nak, a Ki rály nõ tit ká rá nak,

Dirk Van co il lie rend õr fõ biz tos nak, a Bel ga Ki rá lyi Pa -
lo ta biz ton sá gi szol gá la ta ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

pol gá ri ta go za ta;

Jac qu es Ro si ers el len ten ger nagy nak, a Ki rály szárny se -
géd jé nek,

Ro bert Van de zan de ez re des nek, a Bel ga Ki rá lyi Pa lo ta
pa rancs no ká nak,

Au gust Van Da e le tá bor nok nak, a Bel ga Ki rály ság ve -
zér ka ri fõ nö ké nek,

Oger Po chet al tá bor nagy nak, a Bel ga Ki rály ság ve zér -
ka ri fõ nö ke he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

 ka to nai ta go za ta;

Ge ert Mu yl le úr nak, a Bel ga Ki rály ság mi nisz ter el nö ke
dip lo má ci ai ta nács adó já nak,

Au gus te Van ho ve úr nak, a Bel ga Ki rály ság Kül ügy mi -
nisz té ri u ma pro to koll fõ nök-he lyet te sé nek,

Le o pold Merckx úr nak, a Bel ga Ki rály ság Kül ügy mi -
nisz té ri um pro to koll fõ nök-he lyet te sé nek,

Chris ti a an Co ur to is úr nak, a Bel ga Ki rály ság Kül ügy -
mi nisz té ri u ma pro to koll fõ nök-he lyet te sé nek,

Willy De Buck úr nak, a Bel ga Ki rály ság Kül ügy mi nisz -
té ri u ma Kö zép- és Ke let-Eu ró pai fõ igaz ga tó já nak,

Fred dy Thi e le mans úr nak, Brüsszel pol gár mes te ré nek,
Lo u is Tob back úr nak, Lo u va in pol gár mes te ré nek,
Jo seph Ho us sa úr nak, Spa pol gár mes te ré nek,
Je an-Jac qu es Ro us se au rend õr fõ biz tos nak, a Ki rá lyi

Test õr ség pa rancs no ká nak,
Gé rard Pi ron rend õr fõ biz tos nak, a Bra bant Me gye köz -

le ke dés ren dé sze ti ve ze tõ jé nek,
Ala in Le fév re úr nak, a Bel ga Ki rály ság Bel ügy mi nisz -

té ri u ma Vál ság köz pont ja igaz ga tó já nak,
Paul De Win úr nak, a Bel ga Ki rály ság Kül ügy mi nisz té -

ri u ma rend vé del mi/biz ton sá gi fõ nö ké nek,
Mo ni que Dri es mans asszony nak, a Bel ga Ki rály ság

Kül ügy mi nisz té ri u ma Pro to koll Fõ osz tá lya adminisztrá -
ciós ügye i ért fe le lõs ve ze tõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

pol gá ri ta go za ta;

Tom La u rent õr nagy nak, a Ki rály pa rancs õr tiszt jé nek,
Báró Jac qu es de Car ti er d’Y ves pa rancs nok nak, a Bel ga

Ki rály ság Vé del mi Mi nisz té ri u ma pro to koll fõ nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

 ka to nai ta go za ta;
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Mi chel Cop pé úr nak, Li é ge Me gye pro to koll fõ nö ké -
nek,

Arab el le Go e le ven asszony nak, Bra bant-Fla mand Me -
gye pro to koll fõ nö ké nek,

Mi chel le Rol lé asszony nak, Li é ge Me gye nem zet kö zi
kap cso la tai fe le lõ sé nek,

Di a ne Das se vil le asszony nak, Brüsszel Vá ros pro to -
koll fõ nö ké nek,

Jan Em me rechts rend õr biz tos nak, Brüsszel Vá ros rend -
õr fõ ka pi tá nyá nak,

Rudi Me y visch rend õr biz tos nak, Bra bant Me gye Köz le -
ke dés ren dé sze ti Al osz tá lya  mun ka tár sá nak,

Nat ha lie Ba ret asszony nak, a Bel ga Ki rály ság Kül ügy -
mi nisz té ri u ma saj tó tit ká rá nak,

José Cle e re mans úr nak, a Bel ga Ki rály ság Kül ügy mi -
nisz té ri u ma Pro to koll Fõ osz tá lya ad mi niszt rá ci ós ügye -
kért fe le lõs mun ka tár sá nak,

Ma rie-Chan tal De ti en ne asszony nak, a Bel ga Ki rály ság 
Kül ügy mi nisz té ri u ma Pro to koll Fõ osz tá lya adminisztrá -
ciós ügye kért fe le lõs mun ka tár sá nak,

Ast rid Van de vel de asszony nak, a Bel ga Ki rály ság Kül -
ügy mi nisz té ri u ma Pro to koll Fõ osz tá lya ad mi niszt rá ci ós
ügye kért fe le lõs mun ka tár sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LO VAG KE RESZT JE

 pol gá ri ta go za ta

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

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

KEH ügy szám: VIII-1/01909/2008.

A Köz tár sa sá gi El nök
99/2008. (IV. 17.) KE

 ha tá ro za ta

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

a tu do má nyos élet te rén el ért ki ma gas ló, nem zet kö zi leg
is el is mert ered mé nye i ért, va la mint a bel ga–ma gyar két ol -

da lú tu do má nyos és kul tu rá lis kap cso la tok erõ sí té se ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

He ve si Lász ló ké mi kus nak, a Na mu ri Egye tem Szer ves
Ké mi ai La bo ra tó ri u ma ve ze tõ jé nek,

a ma gyar–bel ga gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té se ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Jo seph Hell ma gán vál lal ko zó nak, a Cent ral & Eas tern
Eu ro pe an Af fa irs cég tu laj do no sá nak,

a tár sa da lom tu do má nyok – kü lö nö sen a val lás és a po li -
ti ka össze füg gé se i nek, az ál lam és az egyén vi szo nyá nak
ku ta tá sa – te rén el ért ered mé nye i ért, va la mint a bel ga–ma -
gyar két ol da lú tu do má nyos, po li ti kai kap cso la tok erõ sí té -
se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Re zsõ há zy Ru dolf po li to ló gus nak, szo ci o ló gus nak, fi lo -
zó fus nak, tör té nész nek, a Lo u va in-la Ne u ve-i Ka to li kus
Egye tem pro fesszor eme ri tu sá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

pol gá ri ta go za ta

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. már ci us 27.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/01766/2008.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1023/2008. (IV. 17.) Korm.

ha tá ro za ta

a Fo gyasz tó vé del mi Ta nács lét re ho zá sá ról
  
1. A Kor mány a fo gyasz tó vé del met érin tõ kor mány za ti

fel ada tok ha té ko nyabb el lá tá sa cél já ból, a kor mány za ti fo -
gyasz tó vé del mi po li ti ka, a fo gyasz tói ér de kek és a szak -
mai tel je sít he tõ ség össze han go lá sá ra, a te rü le ti ér de kek
meg je le ní té sé re, to váb bá – fi gye lem mel az egyes fo gyasz -
tó vé del mi te rü le tek el té rõ sa já tos sá ga i ra – a spe ci á lis szak -
mai szem pon tok ha té ko nyabb ér vé nye sí té sé re Fo gyasz tó -
vé del mi Ta ná csot hoz létre. 
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2. A Fo gyasz tó vé del mi Ta nács a Kor mány fo gyasz tó vé -
de lem mel össze füg gõ dön té se it elõ ké szí tõ kon zul ta tív, vé -
le mé nye zõ, ja vas lat te võ, ér dek egyez te tõ fó rum.
 

3. A Ta nács fel adat kör ében 
 a) éven te meg vi tat ja a fo gyasz tó vé del mi ha tás kör rel

ren del ke zõ ha tó sá gok el len õr zé si és egyéb fo gyasz tó vé -
del mi te vé keny sé gét;

b) jog sza bály al ko tást, jog sza bály-mó do sí tá so kat kez de -
mé nyez a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter nél a fo gyasz -
tói jo gok, fo gyasz tói ér de kek ér vé nye sí té se, il let ve vé del -
me ér de ké ben; 

c) ja vas la tot tesz a Kor mány fo gyasz tó vé del mi po li ti ká -
já nak, il let ve cse lek vé si prog ram já nak tar tal má ra, egyes
or szá gos el len õr zé si és vizs gá la ti prog ra mok le foly ta tá sá -
ra, to váb bá a fo gyasz tó kat érin tõ egyéb dön té sek re, prog -
ra mok ra; 

d) vé le ményt nyil vá nít a Kor mány fo gyasz tó vé del mi
po li ti ká já ra, il let ve cse lek vé si prog ram já ra vo nat ko zó ja -
vas la tok ról, a fo gyasz tó kat érin tõ je len tõ sebb sza bá lyo zá -
si ja vas la tok ról, je len té sek rõl, a fo gyasz tói tá jé koz ta tás sal, 
ok ta tás sal, kép zés sel össze füg gõ kon cep ci ók ról, va la mint
a fo gyasz tói vi ta ren de zés alap ve tõ kér dé se i rõl;

e) fi gye lem mel kí sé ri a Kor mány fo gyasz tó vé del mi po -
li ti ká já nak és cse lek vé si prog ram já nak vég re haj tá sát.
 

4. A Ta nács el nö ke a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
(a to váb bi ak ban: mi nisz ter). A Ta nács tit ká ra a mi nisz ter
ál tal ki je lölt sze mély. 

A Ta nács to váb bi tag jai: 
a) a kor mány za ti ol dal ré szé rõl
aa) az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, a Föld mû ve lés ügyi

és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um, a Gaz da sá gi és Köz le ke -
dé si Mi nisz té ri um, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té -
ri um, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um, az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um, a Pénzügyminiszté -
rium, to váb bá az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
 Minisztérium egy-egy kép vi se lõ je,

ab) a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság (a to váb bi ak -
ban: NFH) fõ igaz ga tó ja,

ac) a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal kép vi se lõ je;
b) a fo gyasz tói ol dal ré szé rõl
ba) a fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal ma -

guk kö zül de le gált hat szer ve zet el nö ke,
bb) a fo gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve ze tek kö zül a

mi nisz ter ál tal fel kért öt szer ve zet el nö ke,
bc) az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ka vál la lói

ol da lá nak kép vi se lõ je;
c) a vál lal ko zói ol dal ré szé rõl
ca) a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra, va la mint a

Ma gyar Ag rár ka ma ra egy-egy kép vi se lõ je,
cb) a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra egy kép vi se lõ je,
cc) az or szá gos gaz da sá gi ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek

kö zül a mi nisz ter ál tal fel kért nyolc szer ve zet kép vi se lõ je,
cd) az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun kál ta tói ol -

da lá nak kép vi se lõ je.

5. A Ta nács társ el nö ke az el nök ál tal a fo gyasz tói ol dal
kép vi se lõi kö zül fel kért ta nács tag. 

6. A Ta nács ülé sén ta nács ko zá si jog gal részt vesz
 a) a bé kél te tõ tes tü le tek egy kép vi se lõ je;
 b) ese ten ként az el nök vagy a társ el nök meg hí vá sá ra

azon ál lam igaz ga tá si szerv, tár sa dal mi, il le tõ leg szak mai
szer ve zet kép vi se lõ je, amely nek fel adat- és ha tás kö rét
vagy te vé keny sé gét a Ta nács ál tal tár gyalt kér dés érin ti.

7. A 4. pont ba) és bb) al pont ja al kal ma zá sá ban fo -
gyasz tó vé del mi tár sa dal mi szer ve zet az a szer ve zet, amely

a) a fo gyasz tó vé de lem rõl szó ló 1997. évi CLV. tör vény
ér tel mé ben fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa -
dal mi szer ve zet nek mi nõ sül, és

b) a de le gá lás, il let ve a fel ké rés idõ pont ját meg elõ zõ há -
roméves idõ tar tam alatt pá lyá za ti úton köz pon ti költ ség ve -
té si tá mo ga tás ban ré sze sült fo gyasz tó vé del mi fel ada tok
el lá tá sa cél já ból, to váb bá

c) min den ré gi ó ban tag szer ve zet tel ren del ke zik, va la -
mint fo gyasz tó vé del mi ta nács adó iro dá kat, il let ve klu bo -
kat mû köd tet, vagy a fo gyasz tó vé de lem egy-egy ki emelt
te rü le té vel kap cso la tos fo gyasz tó vé del mi te vé keny sé get
vé gez.

8. A 4. pont cc) al pont ja al kal ma zá sá ban or szá gos gaz -
da sá gi ér dek kép vi se le ti szer ve zet a gaz da sá gi ka ma rák ról
szó ló 1999. évi CXXI. tör vény alap ján an nak mi nõ sü lõ
szer ve zet.

9. A mi nisz ter a de le gált szer ve ze tek meg bí za tá sá nak
le jár ta elõtt leg alább hat van nap pal köz le ményt tesz köz zé, 
amely ben fel hív ja a 4. pont ba) al pont ja sze rint de le gá lás ra 
jo go sult szer ve ze te ket, hogy a de le gá lá si igény be je len té se 
cél já ból a köz le mény meg je le né sé tõl szá mí tott har minc
na pon be lül je lent kez ze nek be a Ta nács tit kár sá gán.
 

10. A Ta nács tit ká ra ki tû zi a 9. pont sze rint be je lent ke -
zett szer ve ze tek Ta nács ba tör té nõ de le gá lá sá nak idõ pont -
ját, és biz to sít ja a le bo nyo lí tás hoz szük sé ges tár gyi fel té te -
le ket. A de le gá lás ról jegy zõ könyv ké szül, mely hez csa tol -
ni kell a je len lé ti ívet.

11. Amennyi ben a de le gá lás ra jo go sul tak ré szé rõl fel -
me rült ok ból a de le gá lást nem le het meg tar ta ni, vagy az
nem, vagy csak rész ben ve zet ered mény re, a ta go kat a mi -
nisz ter kéri fel a be je lent ke zett szer ve ze tek kö ré bõl. A de -
le gált, il let ve fel kért szer ve ze tek meg bí za tá sa há rom évre
szól. 

12. A Ta nács tag ja it és ülé sé nek egyéb részt ve võ it dí ja -
zás és költ ség té rí tés nem il le ti meg.

13. A Ta nács ügy rend jé ben ál lan dó vagy ese ti jel leg gel
az egyes ága za tok te rü le tén az ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs
mi nisz té ri um szak ál lam tit ká ra ál tal ve ze tett Ága za ti Szak -
kol lé gi u mo kat (a to váb bi ak ban: Szak kol lé gi um) hoz hat
lét re. 

14. A Szak kol lé gi u mok fel ada ta a Ta nács fel adat kö ré be 
tar to zó kér dé sek ága za ti szem pon tú meg vi ta tá sa és vizs gá -
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la ta, ezek te kin te té ben ál lás pont ki ala kí tá sa, to váb bá az
ága zat fej lõ dé sé nek elõ se gí té se ér de ké ben kez de mé nye zé -
sek, ja vas la tok meg fo gal ma zá sa a Ta nács szá má ra. Az
élel mi szer-ága zat vo nat ko zá sá ban fel me rü lõ kér dé sek te -
kin te té ben az érin tett Szak kol lé gi u mot a Ta nács ülé se elõtt 
min den eset ben össze kell hív ni. A Szak kol lé gi u mok ra vo -
nat ko zó to váb bi sza bá lyo kat a Ta nács ügy rend je állapítja
meg.

15. A Ta nács mû kö dé sé vel kap cso la tos tit kár sá gi te en -
dõ ket a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (a továb -
biakban: mi nisz té ri um) lát ja el.

16. A Ta nács az ál ta la meg ha tá ro zott ügy rend és mun -
ka terv sze rint, de leg alább éven te négy al ka lom mal ülé -
sezik. 

17. A Ta nács tag ja i nak név so rát, ügy rend jét, mun ka ter -
vét, va la mint ülé se i nek jegy zõ köny vét a mi nisz té ri um
hon lap ján köz zé kell ten ni.

18. Az NFH re gi o ná lis szer vé nek ve ze tõ je az érin tett
szak mai és ci vil szer ve ze tek, va la mint ha tó sá gok kez de -
mé nye zé sé re és be vo ná sá val re gi o ná lis fo gyasz tó vé del mi
fó ru mot hív hat össze.

19. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ har ma dik na pon 
lép ha tály ba, és a ha tály balé pé sé vel egy ide jû leg a Fo -
gyasz tó vé del mi Ta nács adó Tes tü let meg szû nik. 

20. A Ta ná csot elsõ al ka lom mal 2008. jú ni us 30-áig
kell össze hív ni a 9–11. pon tok ér te lem sze rû al kal ma zá sá -
val, az zal, hogy a 9. pont sze rin ti köz le ményt 2008. má jus
15-éig kell köz zé ten ni.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
19/2008. (IV. 17.) ME

ha tá ro za ta

egyes kétoldalú gazdasági együttmûködési bizottságok 
magyar tagozati elnökeinek felmentésérõl

és kinevezésérõl

Dr. Kóka Já nost

– a Ma gyar–Ro mán Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes 
Bi zott ság,

ma gyar ta go za ta el nö ki tiszt sé gé bõl fel men tem,

Gõ gös Zol tánt
– a Ma gyar–Tu né zi ai Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes

Bi zott ság

ma gyar ta go za ta el nö ké vé ki ne ve zem.

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

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
1/2008. (MK 62.) MeHVM 

i r á n y e l v e
a köz igaz ga tá si to vább kép zés 2008. évi aján lott

dí ja i ról

A köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga tá si
ve ze tõ kép zés rõl szó ló 199/1998. (XII. 4.) Korm. ren de let
11. §. (3) bekezdés c) pont já nak ötö dik fran cia be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zottak alap ján a köz igaz ga tá si to vább kép -
zés ben al kal ma zan dó költ ség szin tek, dí jak (a to váb bi ak -
ban: dí jak) meg ál la pí tá sá hoz az alábbi

irány el vet

adom ki:

1. Az irány elv ben meg ha tá ro zott – a köz igaz ga tá si to -
vább kép zés és ve ze tõ kép zés (a to váb bi ak ban: to vább kép -
zés) meg va ló sí tá sát szol gá ló – dí jak al kal ma zá sa a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal irá nyí tott szer ve -
ze tek re kö te le zõ, egyéb közigazgatási szervek számára
ajánlott.

2. A díj irány elv ha tá lya nem ter jed ki a kül föl di for rás -
ból fi nan szí ro zott to vább kép zé si prog ra mok fej lesz té si és
meg va ló sí tá si költségeire.

3. A Köz igaz ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um az éves
to vább kép zé si ter vek, il let ve a tovább kép zé si prog ra mok
jó vá ha gyá sa, a szak ér tõk dí ja zá sa, a pá lyá za ti ki írá sok és
más, a to vább kép zé si elõ irány za tot ter he lõ kö te le zett ség -
vál la lá sok so rán az irány elv ben ajánlott díjakat köteles
figyelembe venni.

4. Az ál la mi költ ség ve té si tör vény ben a köz igaz ga tá si
to vább kép zés re meg ha tá ro zott elõ irány zat fel hasz ná lá sa
az irány elv ben aján lott dí jak al kal ma zá sá val tör tén het.
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A több évre mi nõ sí tett to vább kép zé si prog ra mok nak a mi -
nõ sí tés kor ter ve zett költ sé ge it az éven te ki adott díj irány el -
vek ben meg ha tá ro zott dí jak ra át szá mí tot tan le het az éves
terv készítése és a program végrehajtása során figyelembe
venni.

5. Az irány elv az aláb bi to vább kép zé si tevékenysé -
gekre, szol gál ta tá sok ra és költ ség té rí té sek re terjed ki:

a) Elõ adói, tré ne ri dí jak
A to vább kép zés so rán fog lal koz ta tott, elõ adást tar tó

elõ adó aján lott óra dí ja leg fel jebb 25 000 Ft, amely ma gá -
ban fog lal ja a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot. Az elõ adói
díj tartal maz za az elõ adás ra tör té nõ fel ké szü lés, az elõ adás 
hely szí né re tör té nõ uta zás és az elõ adás idõtartamára esõ
költségeket. 

Az óra dí jat az elõ adó mi nõ sí té sé tõl, az elõ adás tár gyá -
nak bo nyo lult sá gá tól, az elõ adás ru tin vagy új don ság jel le -
gé tõl füg gõ en cél sze rû megállapítani.

b) Nyelv ok ta tá si óra dí jak
A nyelv ok ta tá si óra díj – kép zé si cso por ton ként – leg fel -

jebb 6000 Ft, amely ma gá ban fog lal ja a tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lé kot, s tar tal maz za to váb bá a fel ké szü lés, a fog lal -
ko zás hely szí né re uta zás és a foglalkozás idõtartamára esõ
díjat.

c) Tech ni kai mun ka tár sak dí jai
Az elõ adás (más kép zé si for ma) tech ni kai mun ka tár sai

szá má ra aján lott óra díj leg fel jebb 2500 Ft, amely ma gá ban 
fog lal ja a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot, to váb bá ma gá -
ban fog lal ja a fog lal ko zás hely szí né re uta zás és a
foglalkozás idõtartamára esõ díjat. 

d) Szer zõi dí jak
A to vább kép zést szol gá ló
– ön ál ló ta nul má nyok, tan köny vek, tan anya gok, fel ké -

szü lé si se géd le tek szer zõi díja szer zõi íven ként leg fel jebb
250 000 Ft,

– egyéb írá sos se géd anya gok (fel adat gyûj te mény, szó -
sze det, jo ge set-tár, út mu ta tó stb.) szer zõi dí ját szak ér tõi
na pok ban cél sze rû meg ha tá roz ni, szak ér tõi na pon ként
leg fel jebb 50 000 Ft-ban,

– lek to ri díj szer zõi íven ként a szer zõi dí jak 20%-a,
– a szer kesz tõi díj az összes szer zõi díj 25%-a.
A dí jak ma guk ban fog lal ják a tár sa da lom biz to sí tá si já -

ru lé kot. A szer zõi, lek to ri és szer kesz tõi dí ja kat az adott
mû el ké szí té sé re kö tött szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel -
ada tok mennyi sé ge és mi nõ sé ge alap ján kell meghatá -
rozni.

e) Sza kér tõi dí jak
A Köz igaz ga tá si To vább kép zé si Kol lé gi um és a to -

vább kép zés or szá gos mód szer ta ni köz pont ja a to vább kép -
zé si ter vek és prog ra mok ér té ke lé sé ben köz re mû kö dõ, il -
let ve más szak ér tõk dí ja zá sát az aláb bi ak sze rint ál la pít -
hat ja meg:

– a to vább kép zé si do ku men tá ci ós cso mag egy sé gá ra
15 000 Ft,

– a to vább kép zé si prog ra mok ér té ke lé sé nek szak ér tõi
dí jai:

= a prog ram ban ter ve zett 30 óra to vább kép zé si idõ -
tar tam után leg fel jebb 25 000 Ft,

= a prog ram ban ter ve zett 30 órát meg ha la dó, de
60 órá nál ke ve sebb to vább kép zé si idõ tar tam után
leg fel jebb 35 000 Ft,

= a prog ram ban ter ve zett 60 órát meg ha la dó, de
90 órá nál ke ve sebb to vább kép zé si idõ tar tam után
leg fel jebb 45 000 Ft,

= a prog ram ban ter ve zett 90 órát meg ha la dó to vább -
kép zé si idõ tar tam után leg fel jebb 55 000 Ft,

= az ide gen nyel vi, va la mint az ECDL-kép zé sek ese -
té ben a prog ram ban ter ve zett 
– 60 óra to vább kép zé si idõ tar tam után leg fel jebb

40 000 Ft,
 – a 60 órát meg ha la dó, de 120 óra to vább kép zé si

idõ tar ta mot meg nem ha la dó prog ram ese té ben
leg fel jebb 60 000 Ft, 

– a 120 órát meg ha la dó, de a 240 órát meg nem
ha la dó to vább kép zé si idõ tar tam ra leg fel jebb
90 000 Ft,

– a 240 órát meg ha la dó, de 300 órát meg nem ha -
la dó to vább kép zé si idõ tar tam ra leg fel jebb
100 000 Ft, 

– a 300 órát meg ha la dó to vább kép zé si idõ tar tam -
ra leg fel jebb 120 000 Ft  szak ér tõi dí ja zás szá -
mol ha tó el;

– a to vább kép zé si prog ram vég re haj tá sát el len õr zõ
szak ér tõ óra dí ja 5000 Ft;

– a szak ér tõi nap ban meg ha tá ro zott men to ri, tu to ri,
egyéb szak ér tõi díj leg fel jebb 50 000 Ft.

A szak ér tõi dí ja kat az ér té kelt mun ka bo nyo lult sá gá val
össz hang ban kell meg ál la pí ta ni. A dí jak ma guk ban fog lal -
ják a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot.

f) Elekt ro ni kus tan anyag ki dol go zá sa
Az elekt ro ni kus tan anya gok fej lesz té sé nek el is mert

költ sé ge tan anya gon ként leg fel jebb 9 mil lió fo rint.
Az elekt ro ni kus tan anyag hoz kap cso ló dó fel ada tok dí -

ját (pl. tan anyag-for ga tó köny vek szer kesz té si, ta nu -
lás-mód szer ta ni fel ada tok, el já rá sok és meg ol dá sok ki ala -
kí tá sát) szak ér tõi na pok ban cél sze rû meg ha tá roz ni, szak -
ér tõi na pon ként leg fel jebb 50 000 Ft-ban. A díj ma gá ban
fog lal ja a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kot. 

g) Tan anyag sok szo ro sí tá sa
A tan anyag sok szo ro sí tá sa a min den kor ha tá lyos köz be -

szer zé si tör vény ren del ke zé sei alap ján le foly ta tott el já rás,
meg kért ár aján la tok sze rint le het sé ges. Amennyi ben a tan -
anyag sok szo ro sí tá sa CD/Flop py le me zen tör té nik, leg fel -
jebb 500 Ft/le mez mér té kû költ ség szá mol ha tó el.

A to vább kép zé se ken ki osz tott hall ga tói se géd let el is -
mert költ sé ge leg fel jebb 700 Ft/db.

h) Szál lás költ ség
A bent la ká sos to vább kép zé sek so rán fel szá mít ha tó szál -

lás költ ség leg fel jebb 11 000 Ft/fõ/nap. Szál lás költ ség az
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ok ta tás ban köz re mû kö dõ ok ta tó, tré ner, szak ér tõ stb. és a
kép zé sen részt vevõ köz tiszt vi se lõ szá má ra szá mol ha tó el. 

i) Tan fo lyam szer ve zés
A tan fo lyam szer ve zé sé re leg fel jebb 2 000  Ft/fõ szer ve -

zé si költ ség szá mol ha tó el. Tan fo lyam szer ve zés ke re té ben 
le het el szá mol ni az elõ adók kal, tré ne rek kel, szak ér tõk kel
és a részt ve võk kel való kap cso lat tar tás, a tan fo lya mok el -
len õr zé sé nek do lo gi költ sé ge it. 

j) Te rem bér let
Te rem bér let cí mén el szá mol ha tó költ sé gek leg fel jebb

2 200  Ft/fõ/nap mér té kig ve he tõk fi gye lem be.

k) Ok ta tás-tech ni kai esz kö zök bér lé se
Ok ta tá si tech ni kai esz kö zök bér lé se cí mén igény be ve -

he tõ költ ség ként leg fel jebb 25 000 Ft/nap szá mol ha tó el.

l) Uta zá si költ ség
A to vább kép zés ben köz re mû kö dõ ok ta tók, tré ne rek,

szak ér tõk, tech ni kai mun ka tár sak és a kép zés ben ré sze sü lõ 
köz tiszt vi se lõk uta zá si költ ség té rí té sét a tömegközleke -
dési esz kö zök me net jegy árai, il let ve sze mé lyi tu laj do nú

gép ko csi igény be vé te le ese tén az adó jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott köz le ke dé si költ ség el szá mo lás sza bá lyai
sze rint le het meg ál la pí ta ni.

m) Ter ve zett ered mény
A kép zé sek le bo nyo lí tá sa so rán ér vé nye sí te ni kí vánt

ha szon kulcs el is mert mér té ke ma xi mum 15 szá za lék.

6. A to vább kép zé si te vé keny ség ter ve zé se és szer ve zé se 
so rán a to vább kép zé si terv ké szí té sé re kö te le zet tek tö re -
ked je nek a költ ség ta ka ré kos, mun ka idõ-ala pot kí mé lõ,
ugyan ak kor a to vább kép zés ha té kony sá gát biz to sí tó szer -
ve zé si, le bo nyo lí tá si meg ol dá sok al kal ma zá sá ra. 

7. Az Irá nyelv a köz zé té tele nap ján lép ha tály ba, s ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz igaz ga tá si to vább kép zés
2006. évi aján lott dí ja i ról szó ló 7001/2006. (Bk. 3.) BM
irány elv.

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter     
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2007. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 116 954

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 833 200

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 87 235

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 17 955
4.1.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt)* 8 258
4.1.1. b) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe lett)* 9 697

– Bp. V., Bel vá ros–Li pót vá ros Va gyon ke ze lõ Zrt. 1 046
– Bu da – Hold Kft. (Bp. XI., Ön kor mány zat) 537
– Pa lo ta Hol ding Zrt. (Bp. XV., Ön kor mány zat) 529
– Bp. XIX. ker. Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal 739
– In teg rit – XX. Kft. (Bp. XX., Ön kor mány zat) 622
– Heti Vá lasz Ki adó Kft. 6 224

4.1.2. a) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft alatt) –

4.2. Jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõk tõl 100
4.2.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt) 100

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 69 180
4.3.1. a) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft alatt) 45 274
4.3.1. b) Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let) 23 866

– Be csey Zsolt 740
– Had há zy Sán dor 1 105
– Já ró ka Lí via 541
– Ke ré nyi Já nos 880
– Kis Ist ván 900
– Kósa La jos 510
– Mol nár Ág nes 1 010
– Nav ra csics Ti bor 810
– Nyit rai Zsolt 1 200
– Pa lo tai György 1 000
– Pap csák Fe renc 2 110
– Rácz Ró bert 600
– Schmitt Pál 800
– Si mon Ist ván 1 000
– Szar vas Ká roly né 10 000
– Var ga Mi hály 660

4.3.2. a) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft alatt) 40
4.3.2. b) Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe lett) –

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –

6. Egyéb be vé tel 621 364

   eb bõl hi tel fel vé tel 398 454

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben: 1 658 753
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Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 1 600

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott összeg –

4. Mû kö dé si ki adá sok 295 579

5. Esz köz be szer zés 5 813

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 517 207

7. Egyéb ki adá sok 388 137
eb bõl hi tel-vissza fi ze tés 112 250

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben: 1 208 336

Meg jegy zés: A szö vet ség be szá mo ló já nak *-gal jel zett so rai szá mí tott ada tot is tar tal maz nak, 8108 E Ft [4.1.1. a) sor -
ból] és 9697 E Ft [4.1.1. b) sor ból] összeg ben.

       Tóth Jó zsef né s. k.,                   Prisz ter Er zsé bet s. k.,
            gaz da sá gi ve ze tõ                            fõ köny ve lõ

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság
(1052 Budapest V., Városház utca 7.)

h i r d e t m é n y e

A Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság a föld ren de zõ és a
föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló, több ször mó do sí tott 1993. évi II. tör vény 9.  § (1) be kez dé se sze rint

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Kék Duna Me zõ gaz da sá gi Szak szö vet ke zet (Ta hi tót fa lu) hasz ná la tá ban lévõ, rész arány-föld ki adá si el já rás tár gyát
ké pe zõ föld rész le tek re.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Kék Duna Me zõ gaz da sá gi Szak szö vet ke ze tet (Ta hi tót fa lu) érin tõ en, az
1993. évi II. tör vény alap ján meg ha tá ro zott rész arány tu laj don ér ték kel ren del ke zõ sze mé lyek.

A sor so lás he lye: 2021 Ta hi tót fa lu, Baj csy-Zsi linsz ky út 2., Nép ház

A sor so lás ide je: 2008. má jus 20., 10.00 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Pócs me gyer

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Összes 
AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zás

015/21 szán tó 0,6068 15,67 0,62

015/95 szán tó 2,3421 60,76 17,83

019/1 szán tó 0,3742 6,81 4,54

031/24 szán tó 0,1461 4,06 4,06

034/2 szán tó 0,2496 6,94 6,94

034/27 szán tó 0,4828 13,42 13,42

036 szán tó, szõ lõ, gyep 
(le ge lõ), erdõ

12,3862 147,14 2,36 Du na–Ipoly Nem ze ti Park
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Összes 
AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zás

037/25 szán tó 1,2755 35,46 35,46 Du na–Ipoly Nem ze ti Park

037/74 szán tó 1,5468 43,00 43,00 Du na–Ipoly Nem ze ti Park

049/11 gyü möl csös, szán tó,
gyep (le ge lõ)

1,8966 22,51 22,51

063 erdõ, gyep (rét), szán tó 12,9884 211,67 5,94

071 gyep (rét) 1,1952 31,19 31,19

2926 kert 0,242 3,19 3,19

Te le pü lés: Szi get mo nos tor

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Összes 
AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zás

07/5 szán tó 0,2158 6,00 5,72

011/17 szán tó 0,1426 2,13 2,13

011/18 szán tó 0,137 2,13 2,13

079/35 szán tó 16,692 424,87 4,81

086 szán tó, erdõ, gyep (le ge lõ) 68,6926 216,40 39,29 Du na–Ipoly Nem ze ti Park

092 gyü möl csös, erdõ, gyep
(le ge lõ)

27,2554 333,86 15,59

0108/4 szán tó 0,1086 1,98 1,98

0108/33 szán tó, gyep (le ge lõ) 26,0101 468,76 7,94

Te le pü lés: Ta hi tót fa lu

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

Összes 
AK ér ték

Sor so lás ra ke rü lõ
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó
kor lá to zás

2673 szán tó 0,0838 2,92 2,92

010/1 erdõ 120,4047 527,87 5,48 Vé dett te rü let Du na–Ipoly
Nem ze ti Park

083/97 szán tó 0,1256 4,37 4,37

0103/3 szán tó 3,2092 58,41 58,41 Ter mé szet vé del mi te rü let

0163/18 szán tó 11,9533 223,14 0,53

0165/36 szán tó 23,3387 406,60 0,68

4845 erdõ 0,015 0,07 0,07

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.
Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó

 cseremegállapodásokat a Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság fi gye lem be ve szi. Az egyez sé gen ala pu ló kö zös igényt a sor so -
lás kez de té ig a hely szí nen, a cse rét – amely csak a tu laj don ba ad ha tó föld rész le tek re vo nat ko zik – a sor so lást kö ve tõ 15
na pon be lül le het a Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz írás ban be nyúj ta ni.

A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re ke rül.
A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -

sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.
A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt rész arány-tu laj do nos sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot -

tal kép vi sel tet he ti ma gát.
Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti, vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán

be lül a Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá gá hoz ki fo gást
nyújt hat be.

Mi a kich Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2008. március hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, il let ve köz zé tett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2008. évi 62. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

Bu da pest Fõ vá ros XX. Ke rü let Pes ter zsé bet Ön kor mány za -
tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det bel sõ el -
len õr mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2171

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság Gaz da sá gi Igaz -
gatóság Szám vi te li fõ osz tá lya pá lyá za tot ír ki esz köz ana -
li ti kus nyil ván tar tó mun ka kör be . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2172

Bu da pest III. Ke rü let Ó bu da-Bé kás me gyer Pol gár mes te ri
Hi va ta la pá lyá za tot hir det vé del mi ügy in té zõ mun ka kör
be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2172

Bu da pest III. Ke rü let Ó bu da–Bé kás me gyer Pol gár mes te ri
Hi va ta la pá lyá za tot hir det anya könyv-ve ze tõi és né pes -
ség-nyil ván tar tá si ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re . . . . 2173

Bu da pest III. Ke rü let Ó bu da–Bé kás me gyer Pol gár mes te ri
Hi va ta la pá lyá za tot hir det két gyám ügyi ügy in té zõi mun -
ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2173

Bu da pest Fõ vá ros XXI II. Ke rü let So rok sár Ön kor mány za tá -
nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det ki emelt épí tés ügyi ha tó sá gi 
ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság Gaz da sá gi Igaz -
gatóság Pénz ügyi fõ osz tá lya pá lyá za tot ír ki ban ki anali -
tikus-nyilvántartó mun ka kör be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság Gép jár mû-fenn tar -
tá si és Üze mel te té si fõ osz tá lya pá lyá za tot ír ki – ha tá ro zott 
idõ re – ka rosszé ria la ka tos szak mun kás mun ka kör be . . . 2175

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság pá lyá za tot ír ki be -
szer zé si elõ adói mun ka kör be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2175

A Ma gyar Ál lam kincs tár Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó -
sá ga pá lyá za tot hir det fe lül vizs gá la ti re fe rens mun ka kör
be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2175

A Ma gyar Ál lam kincs tár Észak-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó -
sá ga pá lyá za tot hir det pá lyá za tos re fe rens mun ka kör be -
töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2176

A Ma gyar Ál lam kincs tár Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga pá lyá za tot hir det csa lád tá mo ga tá si szám -
fejtõ mun ka kö rök be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2177

Ma kó Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek Pol gár -
mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det víz ügyi elõ adó ál lás be -
töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2177

Ma kó Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek Pol gár -
mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det út ügyi elõ adó mun ka -
kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2178

Ma kó Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek Pol gár -
mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det kör nye zet vé del mi elõ -
adó mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2179

A Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (5700 Gyu la, Pe tõ fi
tér 3.) pá lyá za tot hir det Hu mán Szol gál ta tó Köz pont
(5700 Gyu la, Kül te rü let 4.) in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé -
nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2179

Lis pe szen ta dor ján–Kis cse hi–Ma róc köz sé gek ön kor mány -
za tai pá lyá za tot ír nak ki kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . 2180

Haj dú szo vát Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot 
hir det adó ügyi ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . 2181

Haj dú szo vát Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot 
hir det igaz ga tá si ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . 2181

Za la szentg rót vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det Vá ros üze mel -
te té si és Mû sza ki osz tá lya köz tiszt vi se lõi ál lás he lyé nek
be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2181

A Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont (KSZK) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ne -
vé ben pá lyá za tot hir det a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Kor -
mány za ti Kom mu ni ká ci ó ért Fe le lõs Szak ál lam tit kár ság
Szö veg-elõ ké szí tõ osz tá lyán osz tály ve ze tõi mun ka kör
be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2182

Az Ér di Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás Kis tér sé gi Iro dá já nak
ve ze tõ je pá lyá za tot hir det pénz ügyi ve ze tõ ál lás hely be -
töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2183

Az Ér di Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás Kis tér sé gi Iro dá já nak
ve ze tõ je pá lyá za tot hir det köz szol gá la ti me ne dzser ál lás -
hely be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2184

2007/43. szám H I V A T A L O S   É R T E S Í T Õ 2169

Budapest, 2008. április 14–18.
Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/16. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

T A R T A L O M



Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va -
ta la pá lyá za tot hir det fõ épí tész ál lás hely be töl té sé re. . . . 2184

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va -
ta la pá lyá za tot hir det fõ mér nök ál lás hely be töl té sé re . . . 2185

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak
Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot hir det 3 fõ jo gi elõ adó
ál lás hely be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2185

Isa szeg Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je ál lást hir -
det épí tés ügyi-ha tó sá gi ügy in té zõ mun ka kör be töl té sé re 2185

Kis tar csa Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la
pá lyá za tot hir det pénz ügyi osz tály ve ze tõi ál lás be töl té sé re 2186

Or fû, Aba li get, Husz tót és Ko vács szé ná ja Köz sé gek Kör -
jegy zõ sé ge pá lyá za tot hir det kör jegy zõi ál lás be töl té sé re 2186

Pát ro ha Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -
lyá za tot hir det Pát ro ha Köz ség Ön kor mány zat Pol gár -
mes te ri Hi va ta la jegy zõi ál lás he lyé nek be töl té sé re. . . . . 2187

Sza jol Köz ség Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak
jegy zõ je pá lyá za tot ír ki ál ta lá nos igaz ga tá si ügy in té zõi ál -
lás hely be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2187

Tét Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det a
Pol gár mes te ri Hi va tal Pénz ügyi cso port já nak cso port ve -
ze tõi ál lá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2188

II. FÕRÉSZ: Hi va ta li igazgatás

Pá lyá zat au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás szol gál ta tás el lá tá sá ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2189

Az Ál la mi Szám ve võ szék vizs gá la tai . . . . . . . . . . . . . . . . . 2190

Hi va ta los köz le mé nyek

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um köz le mé nyei . . 2193

A Kül ügy mi nisz té ri um köz le mé nye . . . . . . . . . . . . . . . . . 2209

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um köz le mé nyei . . . . . 2213

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um, va la mint az Or szá -
gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség köz le -
mé nyei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2227

Hi va ta li szám la töm bök érvénytelenítése . . . . . . . . . . . . . . . 2229

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hir detmény ek

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó tá jé koz ta tó ja

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já nak ma gyar nyel vû ki adá -
sá ban meg je lent jo gi ak tu sok ról (2008. áp ri lis 3–9.) . . . 2230

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 42. szá má nak (2008. áp ri lis 9.) tar -
ta lom jegy zé ké rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2235

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 43. szá má nak (2008. áp ri lis 11.)
tar ta lom jegy zé ké rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2237

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ 44. szá má nak (2008. áp ri lis 14.)
tar ta lom jegy zé ké rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2242

A Cég köz löny 15. szá má ban (2008. áp ri lis 10.) meg je lent fel -
szá mo lá si el já rá sok meg in dí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . 2246

Cég hir det mé nyek

Fel hí vás va gyon ér té ke sí té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2276

Bé lyeg zõ érvénytelenítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2286

2170 H I V A T A L O S   É R T E S Í T Õ 2008/16. szám



Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Budapest Fõváros XX. Kerület Pesterzsébet
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször

módosított 1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése
alapján

pályázatot hirdet
belsõ ellenõr munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Kossuth Lajos
tér 1.

Ellátandó fõbb feladatok: az Ellenõrzési osztály munka-
társaival összehangolt módon, a vonatkozó szabályok
alapján végzi a helyi önkormányzati költségvetési szervek
(hivatal, intézmények) ellenõrzését.

Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jut-

tatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint az egységes közszolgálati sza-
bályzat rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség,
– jogi, közgazdasági oklevél vagy más felsõfokú isko-

lai végzettség esetén az alábbi képesítés valamelyikének
megléte:

= mérlegképes könyvelõ, illetve azzal egyenértékû
képesítés,

= okleveles pénzügyi revizor,
= pénzügyi-számviteli szakellenõr,
= okleveles könyvvizsgáló,
= költségvetési ellenõr,
= okleveles informatikai rendszerellenõr,
= BENSZ-okleveles belsõ ellenõri képesítés, figye-

lembe véve a költségvetési szervek belsõ ellenõr-
zésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
11. § (2) bekezdésében foglaltakat,

– legalább kétéves szakmai gyakorlat költségvetési,
pénzügyi, számviteli területen.

A pályázati elbírálásnál elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

Elvárt kompetenciák: jó kommunikációs és fogalmazási
készség, önállóság, precizitás, pontosság, megbízhatóság,
elemzõkészség, felelõsség- és hivatástudat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyes adatait, valamint szakmai életút-

ját részletesen bemutató önéletrajz, motivációs levél,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy

az igénylõlap postára adását igazoló szelvény (az erkölcsi
bizonyítvány legkésõbb a pályázat elbírálásának határide-
jéig benyújtandó),

– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet
tanúsító okiratok másolata.

A munkakör betöltésének idõpontja:
A munkakör a pályázati eljárást követõen azonnal be-

tölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. április 25.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a hivatal címére: 1201 Budapest, Kossuth

Lajos tér 1., Személyügyi osztály.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat belsõ ellenõri mun-

kakör betöltésére”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje:

Valamennyi érvényes pályázatot benyújtó pályázót
meghallgatja az illetékes osztályvezetõ.

A pályázatok értékelése, valamint a személyes meghall-
gatás eredménye alapján a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõ 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt
a nyertes pályázó személyérõl. A pályázók a pályázat ered-
ményérõl írásban értesítést kapnak. A pályázat benyújtásá-
nak tényét és annak tartalmát az adatvédelmi elõírásoknak
megfelelõen kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 23.

A pályázati kiírás megjelenik:
– www.kehi.gov.hu,
– www.profession.hu,
– www.pesterzsebet.hu,
– valamint a Hivatalos Értesítõben (a Magyar Közlöny

melléklete).
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Egyéb lényeges információ:
Kinevezéskor 6 hónap próbaidõ kikötésével élünk.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Nagyné
Tóth Edit osztályvezetõnél a 283-0611-es telefonszámon,
munkanapokon: 9–15 óra között.

A KÖZIGALLAS publikálási idõpontja: 2008. ápri-
lis 11.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Gazdasági
Igazgatóság Számviteli fõosztálya

pályázatot ír ki
eszközanalitikus nyilvántartó munkakörbe

Fõbb feladatai:
– eszköz teljes körû nyilvántartása,
– fõkönyvi feladások elkészítése,
– leltár-elõkészítés, -kiértékelés, az engedélyezett lel-

táreltérések lekönyvelése,
– értékcsökkenés elszámolása, az átsorolások elvég-

zése,
– zárási feladatok elvégzése.

Pályázati feltételek:
– középfokú és mérlegképes végzettség (államháztar-

tási szak),
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– központi költségvetési szervnél szerzett gyakorlat.

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 a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A borí-
tékon kérjük tüntesse fel: „Eszközanalitikus nyilvántartó
munkakörre”.

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.

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.)

10. §-a alapján
pályázatot hirdet

védelmi ügyintézõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Az önkormányzat hatáskörébe utalt védelmi és közbiz-

tonsági feladatok végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– jogász szakképzettség, fõiskolai szintû igazgatás-

szervezõ, egyetemi vagy fõiskolai színtû végzettség és kö-
zépfokú számítástechnikai szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– rendvédelmi felsõfokú végzettség, biztonságtechni-

kai rendszerek, berendezések telepítésére és üzemeltetésé-
re jogosító iskolai végzettség,

– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– védelmi igazgatásban szerzett gyakorlat,
– vagyon- és közbiztonság védelme terén szerzett jár-

tasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapí-
tása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK. rendelet alapján tör-
ténik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi Iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3., I. em. 26.). A borítékra kér-
jük ráírni: „Védelmi ügyintézõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a munkaügyi vezetõtõl a 437-8605-ös telefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gya-
korlója.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.
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Budapest III. Kerület Óbuda–Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.)

10. §-a alapján
pályázatot hirdet

anyakönyv-vezetõi és népesség-nyilvántartási
ügyintézõ munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Anyakönyv-vezetõi és népesség-nyilvántartási ügyinté-

zõi feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

I/1. pontjában meghatározottak valamelyike: fõiskolai
szintû igazgatásszervezõ szakképzettség vagy egyetemi
vagy fõiskolai szintû végzettség és anyakönyv-vezetõi
vizsga vagy középiskolai végzettség és anyakönyv-veze-
tõi vizsga,

– legalább öt év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban eltöltött jogviszony,
– népesség-nyilvántartási szakterületen eltöltött gya-

korlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot fényképpel ellátva,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapí-
tása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK. rendelet alapján
történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 10. napig lehet benyújtani a Munkaügyi Iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3., I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Anyakönyv-vezetõi és né-
pesség-nyilvántartási ügyintézõ pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ az igazgatási fõosztályvezetõnél a 437-8532-es
telefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gya-
korlója.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.

A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást
kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

Budapest III. Kerület Óbuda–Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. (a továbbiakban: Ktv.)

10. §-a alapján
pályázatot hirdet

két gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott felada-
tok ellátása (gyermek családi jogállásának rendezése, csa-
ládba fogadás, gyámság, kapcsolattartás, gondnokság,
örökbefogadás, otthonteremtési támogatás, kiskorú és
gondnokolt vagyonának kezelése, gyermektartásdíj meg-
elõlegezése).

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

I/7. pontja szerinti kiemelt munkakörre meghatározottak
valamelyike: jogász szakképzettség, fõiskolai szintû ál-
lamigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség,
egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus-szakképzettség
és legalább hároméves gyámügyi vagy gyermekvédelmi
gyakorlat, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
szakirányú (szakosító) továbbképzésben szerzett szociális
szakigazgatási szervezõ szakképzettség,

– legalább tízéves szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– gyámhivatalban eltöltött jogviszony,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és az egyéb feltételeknek való

megfeleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapí-
tása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK. rendelet alapján
történik.
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A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi Iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3., I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Gyámügyi ügyintézõi pá-
lyázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a munkaügyi vezetõtõl a 437-8605-ös telefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a munkáltatói jogkör gya-
korlója.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.

Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzatának jegyzõje

pályázatot hirdet
kiemelt építésügyi hatósági ügyintézõi munkakör

betöltésére

A köztisztviselõk képesítési elõírásáról szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendeletnek megfelelõen az állás betöltésé-
hez szükséges iskolai végzettség:

– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki (szer-
kezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõ-
iskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékûnek elismert
végzettséggel rendelkezik.

Az ellátandó feladat rövid ismertetése: építmény, épü-
letegyüttes megépítésének, átalakításának, bõvítésének,
felújításának, helyreállításának, korszerûsítésének, lebon-
tásának, elmozdításának, illetve használatbavételének,
fennmaradásának vagy a rendeltetés megváltoztatásának a
jogszabályokban meghatározott eseteiben az építésügyi
hatósági engedély kiadásához szükséges döntés-elõké-
szítõ feladatok ellátása.

A jelentkezéshez szükséges további feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– gépkocsi, illetve B kategóriás gépjármû-vezetõi en-

gedély.

A jelentkezéshez szükséges iratok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben való megjelenést követõ 15 napon belül.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtásának határidejét követõ 15 napon belül.

A pályázatokról egy elõkészítõ bizottság által felállított
rangsor figyelembevételével a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt a polgármester egyetértésével. A pályázók az ered-
ményrõl legkésõbb a pályázat elbírálását követõ nyolc
napon belül, írásban kapnak tájékoztatást.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Jelentkezni lehet: „Építésügyi hatósági ügyintézõ” jel-

igével ellátott, Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – 1239 Budapest,
Grassalkovich út 162. címre – Hegyes Istvánné személy-
zeti vezetõ részére megküldött zárt borítékkal lehet.

Bérezés és egyéb juttatások a köztisztviselõi törvény, az
önkormányzati rendeletek, valamint a helyi közszolgálati
szabályzat keretein belül történik.

További felvilágosítást ad: Kisné Stark Viola mûszaki-
osztály-vezetõ a 289-2135-ös telefonszámon.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság Gazdasági
Igazgatóság Pénzügyi fõosztálya

pályázatot ír ki
banki analitikus-nyilvántartó munkakörbe

Fõbb feladatai:
– rögzíti a banki kiadási és bevételi forgalmat a Forrás

SQL integrált adatfeldolgozási rendszerben,
– rendezi a szállítói egyenlegközlõket és a fizetési fel-

szólításokat,
– végzi az áfabevallás elõkészítését.

Pályázati feltételek:
– középfokú pénzügyi szakirányú végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– központi költségvetési szervnél szerzett gazdálko-

dási gyakorlat, valamint, integrált pénzügyi-számviteli
rendszer használata során szerzett gyakorlat elõnyt jelent.

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.

2174 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/16. szám



A pályázatot a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 8 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Banki analitikus nyilvántartó
munkakörre”.

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.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési fõosztálya

pályázatot ír ki
– határozott idõre –

karosszérialakatos szakmunkás munkakörbe

Fõbb feladatai:
– karambolosgépkocsi-javítás, karosszériajavítás a tech-

nológiai utasításoknak megfelelõen, a mûhelyvezetõ utasí-
tása szerint,

– munkanapló vezetése, munkalapok kitöltése, admi-
nisztráció,

– rábízott berendezések karbantartása.

Pályázati feltételek:
– 8 általános vagy középfokú iskolai végzettség,
– karosszérialakatos szakmunkás képzettség,
– hivatásos gépjármû-vezetõi engedély (legalább B ka-

tegóriában),
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– legalább 3 év szakmai gyakorlat, a VW-család javítá-

sában szerzett gyakorlat elõnyt jelent.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályá-

zati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

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: „Karosszérialakatos szakmunkás”
munkakörre.

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.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
pályázatot ír ki

beszerzési elõadói munkakörbe

Fõbb feladatai:
– papír-, író-, irodaszer, valamint tisztítószer beszerzé-

sének ügyintézése,
– árajánlatkérés, megrendelés,
– elektronikus áruházi katalóguson keresztül történõ

beszerzés.

Pályázati feltételek:
– középfokú iskolai végzettség, felsõfokú iskolai vég-

zettség elõnyt jelent,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– legalább ötéves szakmai tapasztalat.

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: „Beszerzési elõadó” munkakörre”.

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.

A Magyar Államkincstár
Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
felülvizsgálati referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– jogász szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai végzettség és fel-
sõfokú szakképesítés (mérlegképes könyvelõ, okleveles
könyvvizsgáló, költségvetési ellenõr, okleveles pénzügyi
revizor, közigazgatási, gazdálkodási és ellenõrzési szak-
értõ),

– számítógépes felhasználói ismeretek,
– „B” kategóriás jogosítvány.
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Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, ön-

kormányzatnál szerzett pénzügyi, gazdálkodási gyakorlat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkor-

mányzatok és a többcélú kistérségi társulások központi
költségvetési kapcsolataiból származó forrásai jogszerû
igénybevételének, továbbá az általuk benyújtott költség-
vetési beszámolók szabályszerûségének – szükség esetén
a helyszínen történõ – felülvizsgálata,

– az önkormányzatok költségvetést megalapozó felmé-
réseinek, illetve kiegészítõ adatszolgáltatásainak, a lemon-
dásainak, valamint a pótigényeinek feldolgozása.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló doku-

mentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db igazolványképet.

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 anyagokat

2008. április 30-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli
Regionális Igazgatóság részére. Postacím: 7633 Pécs, Szi-
geti u. 33/A. A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a
munkáltató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

A pályázatok elbírálására 2008. május 30-ig kerül sor, az
álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A munkavégzés helye: Kaposvár, Rákóczi tér 7–8.
A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi

elérhetõségen kérhetnek: Király Zoltánné dr. (humánpoli-
tikai referens) telefon: (72) 213-388/4207.

A Magyar Államkincstár
Észak-alföldi 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:
– a pályázatos támogatási szakterület keretében önkor-

mányzati beruházások pályázatainak és szerzõdéseinek
pénzügyi menedzselése,

– az állami lakástámogatás feladatainak lebonyolításá-
ban való részvétel,

– a gázártámogatás rendszerében végzendõ szolgálta-
tói és egyéb pénzügyi ellenõrzések végrehajtása.

A munkavégzés helye: Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza.

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 28-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Észak-alföldi
Regionális Igazgatóság Koordinációs osztály 5002 Szol-
nok, Liget út 6.

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
Kemény Andrea koordinációs osztályvezetõ, tel.: (56)
512-943.
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A Magyar Államkincstár
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
családtámogatási számfejtõ munkakörök betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– középiskolai végzettség és az OKJ szerint: társada-

lombiztosítási, pénzügyi, munkaügyi ügyintézõ szakképe-
sítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– családtámogatási ellátások számfejtése terén szerzett

gyakorlat,
– a KIR számfejtõrendszer ismerete.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.

törvényben és a végrehajtására kiadott 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
A családtámogatási és szociális ellátások iránti igények
határidõben történõ elbírálása, az ellátások folyósítása,
megszüntetése, a jogalap nélkül felvett ellátásokkal, a dön-
tések elleni jogorvoslatokkal, valamint az energiatámoga-
tási igénylésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

– A Családtámogatási Iroda feladatkörét érintõen az
ügyfélszolgálat ellátása.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latát,
– 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 munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Észak-
magyarországi Regionális Igazgatóság Salgótarján, Rákó-
czi út 36.

A pályázati anyagot

2008. április 30-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Észak-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóságra. Postacím: 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.

A pályázatok elbírálására 2008. május 10-ig kerül sor,
az álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információkról Baksa
Sándorné humánpolitikai ügyintézõ [telefon: 06 (32)
620-134] ad felvilágosítást.

Makó Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
vízügyi elõadó állás betöltésére

Közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs.

Ellátandó feladatok ismertetése:
– Koordinálja az ivóvízellátással, a belterületi csapa-

dékvíz csatornázással, a belvízvédelemmel és a szennyvíz-
beruházással kapcsolatos teendõket.

– Pályázatok összeállítása, felterjesztése, bizottsági,
testületi anyagok készítése.

– Kezdeményezi és javaslatot tesz a város vízépítési
jellegû beruházásaira.

– A szakfeladat karbantartási, fejlesztési, felújítási fel-
adatainak elõkészítése.

– Részvétel a kiemelt árvíz- és belvízvédekezés, illetve
azzal összefüggõ helyreállítási munkálatokban.

– Felelõs a csapadékvíz-elvezetõ csatornák folyamatos
karbantartásáért.

– Belvízelvezetõ csatornákkal összefüggõ szakfelada-
tok ellátása költségtakarékos, határidõre történõ.

– A szakterületével összefüggõ beruházások elõkészí-
tése, tervek szakmai elbírálása és bonyolítása.

– Lakossági bejelentések ügyintézése csapadékvíz-
problémákkal kapcsolatban.

– Részt vesz a térségi szennyvízprojekt elõkészítésé-
ben és lebonyolításában.

– Figyelemmel kíséri a feladatkörét érintõ jogszabály-
változásokat.

A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez szükséges feltételek:

– egyetemi vagy fõiskolai szintû építõmérnöki (vízellá-
tási és csatornázási, vízépítõ) vagy környezetmérnök szak-
képzettség; fõiskolai szintû környezetgazdálkodási agrár-
mérnök, melorizációs mérnök szakképzettség, felhasz-
nálói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok fénymásolata,
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– nyilatkozatot arról, hogy személyes adatait, pályázati
anyagát a hivatal az esetleges foglalkoztatásával összefüg-
gésben megismerheti, kezelheti.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– a fent felsorolt iskolai végzettségek, szakképesítések

megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– a benyújtandó iratok bármelyikének hiánya esetén a

pályázó kizárja magát a pályázati eljárásból.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Makó vá-
ros jegyzõje címére (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).

A küldeményen kérjük feltüntetni: „Pályázat – vízügyi
elõadó”.

Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé-
koztatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései szerint.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás: személyes meghallga-
tás, eredményrõl írásbeli tájékoztatás.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. április 25.

Elbírálásának határideje: 2008. május 15.
Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõ

15 napon belül

Makó Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
útügyi elõadó munkakör betöltésére

Közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs foglalkoz-
tatás.

Ellátandó feladatok ismertetése:
– utakkal, kerékpárutakkal, járdákkal kapcsolatos

közútkezelõi feladatok folyamatos ellátása,
– út, kerékpárút, gyalogjárdával kapcsolatos fejlesztés

elõkészítésében való részvétel,
– a KRESZ szabályainak megfelelõ közlekedési táblák

kihelyezése, a város közlekedésbiztonságának folyamatos
fejlesztésével kapcsolatos elõkészítõ munkák elkészítése,

– a várost elkerülõ út terveinek készítése, a kivitelezés
során megtartott koordinációkon való részvétel, egyezteté-
sek lebonyolítása,

– pályázati lehetõségek figyelése, szakmai elõkészí-
tése,

– részvétel a kiemelt ár- és belvízvédekezés helyreállí-
tási munkálataiban,

– felelõs az önerõs út- és járdaépítés elõkészítéséért.

A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez szükséges feltételek:

– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki,
– építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmér-

nöki) szakképzettség,
– fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági

mérnöki) szakképzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok fénymásolata,
– nyilatkozat arról, hogy személyes adatait, pályázati

anyagát a hivatal az esetleges foglalkoztatásával kapcso-
latban megismerheti, kezelheti.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– a fent felsorolt iskolai végzettségek, szakképesítések

megléte,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– a benyújtandó iratok bármelyikének hiánya esetén a

pályázó kizárja magát a pályázati eljárásból.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Makó vá-
ros jegyzõje címére (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).

A küldeményre kérjük ráírni: „Pályázat – útügyi elõ-
adó”.

Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé-
koztatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai szerint.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó tájékoztatás: személyes meghallgatás, ered-
ményrõl írásbeli tájékoztatás.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. április 25.

Elbírálásának határideje: 2008. május 15.
Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõ

15 napon belül.
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Makó Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
környezetvédelmi elõadó munkakör betöltésére

Közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs foglalkoz-
tatás.

Ellátandó feladatok ismertetése:
– a környezetvédelemmel, természetvédelemmel, hul-

ladékgazdálkodással kapcsolatos teendõk koordinálása,
– települési hulladéktelepek rendszeres felügyelete, a

helyszíni ellenõrzések megszervezése, koordinálása, do-
kumentálása,

– pályázatokkal kapcsolatos bizottsági és testületi
anyagok elkészítése, pályázatok összeállítása,

– hulladékgazdálkodással kapcsolatos beruházások,
fejlesztések koordinálása,

– együttmûködik környezetvédelmi felügyelõségek-
kel, nemzeti park igazgatóságokkal, ÁNTSZ csoportjai-
val, növény-egészségügyi és talajvédelmi szolgálatokkal,
vízügyi igazgatóságokkal, amelyek tevékenysége össze-
függ Makó és térsége környezetvédelmi feladataival,

– véleményezi a régió, megye környezetvédelmi kon-
cepcióiban megfogalmazott feladatait,

– kezdeményezi és javaslatot tesz a város önálló kör-
nyezetvédelmi beruházásaira,

– feltárja a város és térsége (külterületeket is beleértve)
környezetvédelemmel összefüggõ aktuális feladatait – fi-
gyelemmel az európai uniós csatlakozással összefüggõ kö-
telezettségekre is – javaslatot tesz azok megvalósítására.

A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez szükséges feltételek:

– környezetmérnöki vagy közgazdasági felsõoktatás-
ban szerzett szakképzettség,

– fõiskolai szintû településmérnök szakképzettség,
– szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvé-

delmi vagy természetvédelmi szakmérnök szakképzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok fénymásolata,
– nyilatkozat arról, hogy személyes adatait, pályázati

anyagát a hivatal az esetleges foglalkoztatásával kapcso-
latban megismerheti, kezelheti.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,

– a fent felsorolt iskolai végzettségek, szakképesítések
megléte,

– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– a benyújtandó iratok bármelyikének hiánya esetén a

pályázó kizárja magát a pályázati eljárásból.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Makó vá-
ros jegyzõje címére (6900 Makó, Széchenyi tér 22.).

A küldeményre kérjük ráírni: „Pályázat – környezetvé-
delmi elõadó”.

Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé-
koztatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szabályai szerint.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó tájékoztatás: személyes meghallgatás, ered-
ményrõl írásbeli tájékoztatás.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. április 25.

Elbírálásának határideje: 2008. május 15.
Az állás betöltésének idõpontja: az elbírálást követõ

15 napon belül.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
(5700 Gyula, Petõfi tér 3.)

pályázatot hirdet
Humán Szolgáltató Központ
(5700 Gyula, Külterület 4.)

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az intézmény tevékenységi köre:
– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– szenvedélybetegek közösségi ellátása,
– fogyatékosok nappali ellátása,
– pszichiátriai betegek nappali ellátása,
– szociális foglalkoztatás.

Az intézményvezetõ által ellátandó lényeges feladatok:
– az intézmény folyamatos mûködéséhez szükséges

tárgyi és személyi feltételek biztosítása,
– a vonatkozó jogszabályokban és az alapító okiratban

meghatározott feladatok végrehajtása,
– gazdálkodási, ellenõrzési, munkáltatói és kiadmá-

nyozási jogkör gyakorlása,
– felelõs az intézmény mûködéséért és gazdálkodá-

sáért.
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Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékle-

tében elõírt szakirányú végzettség,
– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás terüle-
tén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– szociális szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– szociális alapszolgáltatások terén szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, és nyilatkozatát arról, hogy a pá-
lyázatot elbíráló üléseken a nyílt ülés tartásához hozzá-
járul-e.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkal-
mazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesí-
tett jogviszony esetén három hónap próbaidõ kikötésével.

A megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely betölthetõ: 2008. szeptember 1. napjától.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl
számított 15. nap.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke (név: Ferenczi
Attila) részére írásos, nyomtatott formában kell benyújtani
(Polgármesteri Hivatal 5700 Gyula, Petõfi tér 3.). A borí-
tékra kérjük ráírni: „Humán Szolgáltató Központ intéz-
ményvezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat lejártát
követõ cigány kisebbségi önkormányzati ülés.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a fenti címen, illetve Ferenczi Attilától a (70) 383-6190-es
telefonszámon.

Lispeszentadorján–Kiscsehi–Maróc községek
önkormányzatai

pályázatot írnak ki
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi fõiskolai vagy állam- és jogtudo-

mány-egyetemi végzettség vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szak-
vizsga,

– legalább 2 (kettõ) év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 (három) hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítványt,
– a körjegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai programot.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– számítógép-kezelõi ismeret,
– gépjármû-vezetõi engedély megléte.

Bérezés, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Szolgálati lakást biztosítani nem tudunk.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ 30. nap
16 óra.

A pályázat elbírálása: a pályázati határidõ lejártát köve-
tõ legközelebbi együttes ülés idõpontja, de legkésõbb a pá-
lyázat benyújtási határidejét követõ 30. nap.

Az állás betölthetõ: 2008. július 1-jétõl.
A kinevezés idõtartama határozatlan idejû, a Ktv.

11/B. § (1) bekezdése alapján 3 hónap próbaidõ kiköté-
sével.

A pályázatot zárt borítékban, tértivevénnyel a követke-
zõ címre kell eljuttatni: Lispeszentadorján Község Önkor-
mányzatának polgármestere, Czupi József 8888 Lispe-
szentadorján, Jókai Mór utca 2. A borítékon kérjük feltün-
tetni: „Körjegyzõi pályázat”.
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Hajdúszovát Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

adóügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/16. pontjában
elõírt végzettség (I. besorolási osztály).

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Ellátandó feladatok:
Iparûzésiadó-, gépjármûadó-adóztatással kapcsolatos

feladatok ellátása, adók és adók módjára behajtandó köz-
tartozások behajtása, adó- és értékbizonyítványok, vagyo-
ni igazolások készítése és egyéb hatósági feladatok.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl (2008. áp-
rilis 14–18.) számított 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát.

A pályázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai
úton Hajdúszovát Község Önkormányzatának jegyzõje
(4212 Hajdúszovát, Hõsök tere 1.) részére kell benyújtani.

Hajdúszovát Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

igazgatási ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I/7. pontjában
elõírt végzettség (I. besorolási osztály).

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Ellátandó feladatok:
Jegyzõi gyámhatósági, szabálysértési, birtokvédelmi,

üzletek mûködési engedélyezésével kapcsolatos és egyéb
hatósági feladatok.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Hivatalos Értesítõben való megjelenésétõl (2008. áp-
rilis 14–18.) számított 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A munkakör 2008. június 1. napjától betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ

kikötésével.
A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné

nyilvánításának jogát.
A pályázatot zárt borítékban, személyesen vagy postai

úton Hajdúszovát Község Önkormányzatának jegyzõje
(4212 Hajdúszovát, Hõsök tere 1.) részére kell benyújtani.

Zalaszentgrót város jegyzõje
pályázatot hirdet

Városüzemeltetési és Mûszaki osztálya
köztisztviselõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben foglalt felsõfokú

végzettség.

Elõnyt jelent a pályázat elbírálása során:
– a közigazgatásban, elsõsorban önkormányzatoknál el-

töltött szakmai tapasztalat,
– közigazgatási szakvizsga,
– pályázatírásban szerzett gyakorlat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),
– szakképesítést, végzettséget igazoló dokumentációk

másolata (az eredeti iratok bemutatását a meghallgatás
alkalmával kérjük),

– részletes szakmai önéletrajz (fényképpel ellátott),
– motivációs levél.

Ellátandó feladatok:
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladat ellátása, pályá-

zati eljárásban történõ közremûködés (beadása, lebonyolí-
tása, lezárása), a mûszaki (építészeti, gépészeti) vonatko-
zásának elõkészítése, koordinálása stb.

Bérezés:
A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

és a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztvise-
lõket megilletõ egyéb juttatásokról szóló önkormányzati
rendelet rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Csuzy Csaba jegyzõ és Varga Ferenc osztályvezetõ nyújt a
06 (83) 562-960-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató

és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

a Miniszterelnöki Hivatal nevében

pályázatot hirdet

a Miniszterelnöki Hivatal

Kormányzati Kommunikációért Felelõs

Szakállamtitkárság Szöveg-elõkészítõ osztályán

osztályvezetõi munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, fi-
gyelemmel a 10/A. § rendelkezéseire.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-
tározatlan idõre szól.

A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 2–4.

A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 110. Sajtó- és tájékoztatási feladat-
kör.

Ellátandó feladatok:
Részt vesz a Kabineten belüli döntés-elõkészítést segítõ

háttéranyagok készítésében; támogatást nyújt a Kormány
rövid és hosszabb távú tevékenységével kapcsolatos tájé-
koztató munka megvalósításához, értékeli a kormányzati
kezdeményezések médiában történõ megjelenését, folya-
matos kapcsolatot tart a meghatározott kormányzati szer-
vekkel, segíti a szervek és a kabinet közötti információ
áramlását.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: sajtó-
és tájékoztatási tevékenységi kör.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek megnevezése: Szöveg-elõkészítõ osztály.

A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szemé-
lyek száma összesen: 2 fõ.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a

juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a MeH Közszolgálati és szociális
szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, egyetem, jogász, illetve

egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatás-
ban szerzett szakképzettség,

– angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelv-
vizsga,

– B típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– számítógépes ismeret: Windows alapú operációs

rendszerek, Microsoft Office felhasználói szintû ismerete,
internet magas felhasználói szintû ismerete.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– jó szintû vezetõi készség,
– jó szintû empátia,
– jó szintû kommunikáció,
– jó szintû együttmûködés,
– jó szintû felelõsségtudat.
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Az alkalmazás feltételeként a munkáltató felé, valamint
– a személyesen lefolytatott elsõ kompetenciavizsgálat so-
rán – a KSZK-nál eredetiben bemutatandó:

– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok, és 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2008. május 16. napjától tölt-

hetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. április 28.

A megpályáztatott munkakörrel kapcsolatosan további
információt Vánkos Ildikó nyújt, a 06 (1) 441-4711-es te-
lefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton, a pályázatot a KSZK által mûköd-

tetett www.kozigallas.gov.hu honlapon elérhetõ pályázati
ûrlap kitöltésével, vagy

– postai úton, a pályázatot a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Személy-
ügyi Szolgáltató Igazgatóságának címezve (1133 Budapest,
Hegedûs Gyula u. 79–81. IV. emelet 401.) Amennyiben a
pályázatot postai úton küldi meg, pályázhat a www.kozigal-
las.gov.hu internetes oldalon kitöltött, kinyomtatott pályá-
zati adatlappal vagy azzal azonos adattartalommal bíró do-
kumentummal. A pályázat postai úton történõ benyújtása
esetén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító számot: KSZK20.

A pályázat elbírálásának rendje a Kormányzati Sze-
mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
pontnál:

1. A KSZK az érvényes pályázatot benyújtók körében
kompetencia-vizsgálatot 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: személyes
interjú (kompetenciaalapú).

A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. május 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Miniszterelnöki Hivatal honlapja (www.meh.hu)

– 2008. április 18.
– Hivatalos Értesítõ – 2008. április 18.

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 KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati felhívás kiírója, valamint közzétevõje a

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). A pályázati felhívás a közigaz-
gatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tar-
talmazza, így annak tartalmáért a pályázati kiírást kezde-
ményezõ szerv felel.

Az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás
Kistérségi Irodájának vezetõje

pályázatot hirdet
pénzügyi vezetõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség, szakirányú felsõfokú is-

kolai és mérlegképes könyvelõi végzettség,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pénzügyi területen szerzett tapasztalat,
– idegen nyelv ismerete (angol, német vagy francia),
– B kategóriás vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, kiemelve a szakterüle-

ten megszerzett ismereteket és készségeket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek má-

solatát.

A megbízások idõtartama: határozatlan idõre szóló
megbízás.

Munkavégzés helye: Érd.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést (2008. április 3.) követõ

30 napon belül.

A pályázatok elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ 30 napon belül.
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Az állások betölthetõk: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatok benyújtásának helye és címzettje: Érdi
Kistérségi Többcélú Társulás, Szabó Miklós irodavezetõ,
2030 Érd, Alsó u. 1–3.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Szabó
Miklós, az Érdi Kistérségi Iroda vezetõje, mobiltelefon:
(30) 960-4703.

Az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás
Kistérségi Irodájának vezetõje

pályázatot hirdet
közszolgálati menedzser álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú végzettség,
– idegen nyelv ismerete, legalább középfokú nyelv-

vizsga angol, német vagy francia nyelvbõl,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közigazgatásban vagy kistérségi területen szerzett ta-

pasztalat,
– feladatellátás szervezésében szerzett jártasság,
– B kategóriás vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, kiemelve a szakterüle-

ten megszerzett ismereteket és készségeket,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek má-

solatát,
– a feladatellátáshoz kapcsolódó elképzeléseket.

A megbízások idõtartama: határozatlan idõre szóló
megbízás.

Munkavégzés helye: Érd.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2008. április 3.) követõ
30 napon belül.

A pályázatok elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-
idejét követõ 30 napon belül.

Az állások betölthetõk: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázatok benyújtásának helye és címzettje: Érdi
Kistérségi Többcélú Társulás, Szabó Miklós irodavezetõ,
2030 Érd, Alsó u. 1–3.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Szabó
Miklós, az Érdi Kistérségi Iroda vezetõje, mobiltelefon:
(30) 960-4703.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
fõépítész álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal fõépítészi feladatainak ellátása, köz-
remûködés az önkormányzat beruházási döntéseinek elõké-
szítésében, részvétel a pályázatok készítésében, felújítások,
átépítések támogatásának kezdeményezése, szakmai egyez-
tetések szervezése, szakvélemények készítése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. április 3.) követõ 30. nap déli 12 óráig történõ meg-
érkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.
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Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
fõmérnök álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal fõmérnöki feladatainak ellátása, az
önkormányzat hatáskörébe utalt városfejlesztési, város-
üzemeltetési feladatok, valamint a jegyzõ hatáskörébe
utalt építésügyi hatósági feladatokkal kapcsolatos dön-
tés-elõkészítés meghozatalában történõ közremûködés,
részvétel a városfejlesztési koncepció és az éves tervek ki-
dolgozásában, javaslattétel a beruházások tervezésére.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008.
április 3.) követõ 30. nap déli 12 óráig történõ megérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
3 fõ jogi elõadó álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogász végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– elsõsorban hódmezõvásárhelyi lakos,
– jogi vagy közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör:
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatalnál általános jogi feladatok ellátása, közgyûlési
elõterjesztések készítése, jogi véleményezés végzése, jog-
szabályváltozások naprakész nyomon követése.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési ren-
deletben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését
(2008. április 3.) követõ 20. nap déli 12 óráig történõ meg-
érkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: dr. Kis Zsuzsanna sze-
mélyzeti referenstõl személyesen a Polgármesteri Hivatal
emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as
számon.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
állást hirdet

építésügyi-hatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése és végrehajtása, továbbá közre-
mûködés beruházás-elõkészítésben, pályázatkészítésben,
szükség esetén tervezéskoordinálás, községfejlesztéssel
kapcsolatos feladatok elõkészítése.

Jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnök)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség.
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Elõnyt jelent a közigazgatási gyakorlat.

A jelentkezéshez csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó

okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. tv. alapján, valamint a helyi Közszolgálati szabály-
zat szerint történik.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban (2117 Isaszeg,
Rákóczi utca 45.), Csóry Józsefné humánpolitikai refe-
rensnél lehet

2008. július 20-ig.

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére

a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény 10. §-a alapján.

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– képesítési elõírás: a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

szerint,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. április 21.

Az elbírálás határideje: 2008. április 25.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló

kinevezés hat hónap próbaidõ kikötésével, 2008. május
13-tól tölthetõ be.

Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékozta-
tást kap.

A pályázatot zárt borítékban, „Pénzügyi osztályvezetõi
munkakör” megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez lehet benyújtani. Cím:
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. Tel.: 06 (28) 507-132.

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.

Orfû, Abaliget, Husztót és Kovácsszénája
Községek Körjegyzõsége

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

A közigazgatási szerv megnevezése, székhelye: Orfû,
Abaliget, Husztót és Kovácsszénája Községek Körjegyzõ-
sége, 7677 Orfû, Széchenyi tér 1.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori, vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés, ezek hiányában vál-
lalása a szakvizsga egy éven belüli megszerzésének,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek,
– B kategóriás jogosítvány, saját gépjármû.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– német- és/vagy angolnyelv-tudás,
– önkormányzati szervnél szerzett gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– pályázatkészítésben való jártasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettség(ek)et, képzettség(ek)et bizonyító ok-

irat(ok) (fény)másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a vezetõi elképzelésekrõl, a körjegyzõség irányításá-

ról szóló szakmai programot.
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Illetmény és egyéb juttatások: az illetmény és a kötelezõ
juttatások a Ktv. szerint biztosítottak.

A pályázónak regisztráltatnia kell magát a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Köz-
pontnál.

A pályázatot zárt borítékban Füziné Kajdy Zita polgár-
mester címére kell benyújtani a pályázati felhívásnak a
Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2008. ápri-
lis 3.) követõen

2008. április 30-ig,

„Körjegyzõi pályázat” jeligével ellátva, 7677 Orfû, Szé-
chenyi tér 1. címre.

A pályázatot a körjegyzõséghez tartozó települések ön-
kormányzatainak képviselõ-testületei együttes ülésen bí-
rálják el 2008. május 31-ig.

Az állás 2008. július 2-ával tölthetõ be. A kinevezés
– 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázattal kapcsolatos információ Füziné Kajdy Zita
polgármestertõl a (72) 598-115-ös és a (70) 385-1835-ös
telefonszámon kérhetõ.

A pályázatot kiíró önkormányzatok polgármesterei
fenntartják a jogot az esélyesnek ítélt pályázók elõzetes
meghallgatására, illetve arra, hogy õket az együttes testü-
leti ülésre meghívják.

Pátroha Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Pátroha Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala
jegyzõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– minimum 2 év közigazgatási szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– erkölcsi bizonyítványt,
– szakképesítést igazoló okirat másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot.

A pályázat benyújtásának helye: Pátroha község polgár-
mestere, 4523 Pátroha, Kossuth út 82. Telefon: (45)
460-010.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. április 3.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ testületi ülésen.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény-

ben foglaltak szerint.

Szajol Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának jegyzõje

pályázatot ír ki
általános igazgatási ügyintézõi álláshely betöltésére

Az álláshely betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján.

A közigazgatási szerv címe: 5081 Szajol, Rózsák tere 1.
Az álláshely betöltésének idõpontja: az állás a pályázat

elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A munkakör ellátásához kapcsolódó fõbb feladatok:
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvényben meghatározott, pénzben és ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos fel-
adatok,

– a gyámhatóság feladatkörébe tartozó teljes körû ügy-
intézés.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség: jogász vagy igazga-

tásszervezõi vagy egyéb szociális szakirányú felsõfokú
végzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– azonos munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles máso-

latát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben foglaltak és Szajol Község Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és mûkö-
dési szabályzatában foglaltak szerint.
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Egyéb juttatások:
– étkezési hozzájárulás,
– ruházatiköltség-térítés.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. április 3.) számított
30. nap.

A munkáltató eredményes pályázat esetén a kinevezés-
kor 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázat beadásával kapcsolatos technikai szabályok:
A pályázatot zárt borítékban Szajol Község Önkor-

mányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani. Cím: 5081 Sza-
jol, Rózsák tere 1. Telefon: (56) 446-000. A borítékra kér-
jük ráírni: „Pályázat általános igazgatási ügyintézõi mun-
kakör betöltésére”.

A pályázat elbírálására vonatkozó információk:
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát köve-

tõ 15 napon belül történik. Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes meghallgatásra hívjuk be. A pályázat
eredményérõl írásban értesítést küldünk.

A pályázattal kapcsolatosan részletes információkat
nyújt: dr. Bartók László jegyzõ [tel.: (56) 599-051] vagy
Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezetõ [tel.: (56)
446-000].

Tét Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportjának
csoportvezetõi állására

Az állás betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján.

Az állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-

ben a II/2. feladatkörnél elõírt végzettség,
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyve-

lõi oklevél,
– 3 év közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A munkakör betöltésénél elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek

(Word, Excel, internet, Complex Jogtár).

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. április 3.) követõ 30. nap.

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül.

Eredményes pályázat esetén – hat hónap próbaidõ kikö-
tése mellett – a munkakör 2008. október 1-jétõl tölthetõ be.

A pályázatot zárt borítékban, „Pénzügyi csoportvezetõi
munkakör” megjelöléssel Tét Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal jegyzõjének lehet benyújtani. Cím:
9100 Tét, Fõ u. 88. Telefon: (96) 461-134.

A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója
bírálja el.

2188 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/16. szám



PÁLYÁZAT AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

Szentmártonkáta Község Önkormányzata
a 2004. évi XXXIII. törvény elõírásai alapján

nyílt pályázatot hirdet
autóbusszal, közforgalmú közlekedés keretében végzett menetrend szerinti

helyi személyszállítás biztosítására

A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázaton az a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt, amelynek tevékeny-

ségi körébe tartozik a menetrendszerû szárazföldi személyszállítás, és rendelkezik a hatályos jogszabályokban meghatá-
rozott mûködési és egyéb engedélyekkel.

Külföldi székhelyû szolgáltató az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint vehet részt a pályázaton.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás ellenértékének megfizetése és a kiírás átvétele.

A pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételei
A pályázati kiírás beszerzésének határideje 2008. június 9-én 10 óra. A pályázati kiírás ára 25 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékének kiegyenlítése történhet banki átutalással az ajánlatkérõ OTP Bank Nyrt. Nagykátai Fiókjánál

vezetett 11742063-15392622 számú számlájára, vagy készpénzbefizetéssel a Polgármesteri Hivatalban (2254 Szentmár-
tonkáta, Rákóczi út 52/C).

A kiírás az ellenérték igazolt megfizetését követõen nyomtatott formában átvehetõ a Polgármesteri Hivatalban, elõre
egyeztetett idõpontban, munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 9 és 15 óra között, pénteken 9 és 11 óra között, az ajánlatté-
teli határidõ napján 9 és 10 óra között.

Az ajánlattétel határideje
Ajánlattételi határidõ:

2008. június 9-én 10 óra.

Az elbírálás módja és szempontjai
A pályázatok elbírálásának szempontjai:
a) 2008. év II. félévére igényelt önkormányzati költség-hozzájárulás (súlyszám: 6),
b) az önkormányzati hozzájárulás fizetési ütemezésére tett ajánlat (súlyszám: 3),
c) a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett autóbuszok átlagéletkora (súlyszám: 3).

Az elbírálás módja az a) pont esetén a lineáris arányosítás módszere, a b) és c) pont esetén meghatározott értékekhez
rendelt pontszámok. További részletek a pályázati kiírásban.

Az eredményhirdetés és a szerzõdéskötés idõpontja
Az eredményhirdetés ideje: 2008. június 19-én 17 óra.
A szerzõdéskötés tervezett ideje: 2008. június 26-án 10 óra.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja és a szerzõdés idõtartama
A szolgáltatás megkezdésének ideje: 2008. július 1.
A szerzõdés idõtartama 2008. július 1-jétõl 2011. december 31-ig.

További információ:
Fodor Zoltán polgármester, Szentmártonkáta Község Önkormányzata, 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/C. Tele-

fon és fax: 06 (29) 462-101.
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének

2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0757)

Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszere átfogó ellenõrzésének programját a 2007. évtõl megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenõr-
zési – elemekkel. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenõr-
zési program alapján került sor.

Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak
teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós forrá-
sok igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra, va-
lamint az Önkormányzat a 2006. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a
belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt
négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.

Az Önkormányzatnál a 2004–2007 közötti idõszakban a költségvetés egyensúlya nem volt biztosított, mivel a terve-
zett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra. A tervezett eredeti költségve-
tési bevételi és kiadási elõirányzatokat túlteljesítették, amelyet a bevételeknél az elõzõ évi pénzmaradvány nem tervezett
igénybevétele, az intézményi mûködési bevételek, a kapott támogatások, és a 2004–2005. években a helyiadó-bevételek
alultervezése, a 2006. évben pedig az elõzõ évben vásárolt értékpapír nem tervezett értékesítése tett lehetõvé. A teljesí-
tett költségvetési bevételek a 2004–2005. években fedezték, a 2006. évben azonban már nem a teljesített költségvetési
kiadásokat. A 2004. évben tervezett mûködési és felhalmozási célú hitel felvételére az iparûzési adónál és az illetékbevé-
teleknél elért többletbevételek miatt nem került sor, azonban az Önkormányzat a 2005. évben 15 éves futamidõre
5,5 milliárd Ft, a 2006. évben hatéves futamidõre 1,6 milliárd Ft hitelkeret-szerzõdést kötött a törlesztés hét, illetve más-
fél évvel késõbbi kezdési kötelezettségével, mely keretekbõl 2007. I. félév végéig 3,9 milliárd Ft hitelt vett fel a nagybe-
ruházások folytatásához.

Az európai uniós forrásokkal összefüggõ fejlesztési feladatok a gazdasági programokban, fejlesztési tervben foglal-
takkal összhangban voltak. Az Önkormányzat azonban a belsõ szabályozottság és szervezettség terén összességében
nem készült fel eredményesen az európai uniós források igénybevételére és felhasználására, mivel nem szabályozták a
pályázatokkal kapcsolatos önkormányzati szintû feladatokat és azok végrehajtásának ellenõrzési rendjét. Az Önkor-
mányzat a gazdálkodási, támogatási adatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségének eleget tett.

A költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatoknál a szabályozás alacsony kockázatot jelentett a fel-
adatok szabályszerû végrehajtásában, valamint a kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében ki-
váló volt, mivel a belsõ szabályozások elõírásainak megfelelõen elvégezték a költségvetési és zárszámadási javaslat
összeállításával kapcsolatos feladatokat. A pénzügyi-számviteli feladatok szabályszerû végrehajtásában a gazdálkodási,
a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottságának hiányosságai közepes kockáza-
tot jelentettek, mivel az utalványozásra felhatalmazott, valamint a szakmai teljesítés igazolására kijelölt személyek az
elõírások ellenére további felhatalmazást adtak, illetve más személyeket is kijelöltek. A Polgármesteri hivatalnál a gaz-
dasági eseményekkel kapcsolatos kifizetések során a kontrollok mûködése nem adott megfelelõ biztosítékot a gazdálko-
dási feladatok megfelelõ, szabályszerû ellátására. Az operatív gazdálkodás során a szakmai teljesítés igazolását nem a
jegyzõ által kijelölt személyek végezték el. Az utalvány-ellenjegyzés jogszabályban meghatározott feladatait nem látták
el azoknál a gazdasági eseményeknél, amelyeknél a szakmai teljesítés igazolását nem a jegyzõ által kijelölt személy vé-
gezte, valamint a megrendelés nem tartalmazta a kötelezettségvállalás összegét.

A belsõ ellenõrzés szervezeti és szabályozási kerete az ellenõrzés szabályszerû végrehajtásában összességében ala-
csony kockázatot jelentett, mivel annak szervezeti kereteit kialakították, mûködésének szabályait meghatározták. A bel-
sõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel annak mûködése a hibák feltárásával, va-
lamint a szükséges intézkedések kezdeményezésével és a javaslatok megvalósításának ellenõrzésével megfelelt az elõ-
írásoknak. Az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi átfogó ellenõrzése, valamint a zárszámadásokhoz kapcsolódó
ellenõrzések során tett megállapítások, javaslatok hasznosítására készített intézkedési tervben meghatározták az elvég-
zendõ feladatokat, a javaslatok háromnegyedét hasznosították. Az ellenõrzések javaslatai eredményeként javult a
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költségvetés-készítés rendje, a gazdálkodási és a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának szabályozottsága, a kialakí-
tott belsõ kontrollok mûködése.

A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javí-
tása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyzõ részére. Javasoltuk, hogy a polgármester tájé-
koztassa a Közgyûlést az ellenõrzés megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési
tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének

2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0758)

Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszere átfogó ellenõrzésének programját a 2007. évtõl megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenõr-
zési – elemekkel. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenõr-
zési program alapján került sor.

Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak
teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós forrá-
sok igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra, va-
lamint az Önkormányzat a 2006. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a
belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt
négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.

Az Önkormányzatnál a 2004–2006. években a költségvetés egyensúlyának biztosítására felhalmozási célú hitelfelvé-
telt terveztek. A költségvetési rendeletek végrehajtása során azonban költségvetési hiány nem alakult ki, a költségvetési
bevételek mindhárom évben fedezetet nyújtottak a költségvetési kiadásokra. Az Önkormányzat – a realizált költségveté-
si bevételek és a teljesített költségvetési kiadások egyensúlya mellett – mindhárom évben fejlesztési célú, kedvezményes
kamatozású hitelt vett fel, így a felhalmozási célú hitelek állománya a 2004. évi 993 millió Ft-ról a 2007. évre megkétsze-
rezõdött. Az Önkormányzatnál az eredeti elõirányzatokat túlteljesítették, amelyhez hozzájárult a felhalmozási célú költ-
ségvetési bevételek (ingatlanértékesítések) terven felüli teljesítése, az intézményi mûködési bevételek alultervezése, va-
lamint az elõzõ évi pénzmaradvány igénybevételének zárszámadást követõ tervezése.

Az Önkormányzat az európai uniós források igénybevételére, felhasználására a belsõ szabályozottság terén nem ké-
szült fel eredményesen. A támogatott fejlesztések lebonyolítási feladatainak rendjét, a felelõsség személyre szóló meg-
határozását, valamint az ellenõrzési feladatok megosztását a polgármesteri hivatalnál, illetve a feladatokkal megbízott
külsõ szervezetek részére nem szabályozták. Az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszert kialakították
és mûködtették. A közérdekû és a gazdálkodási adatok közzétételi kötelezettségének hiányosan tettek eleget.

A polgármesteri hivatalban a költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok szabályozottsága alacsony
kockázatot jelentett a feladatok megfelelõ és szabályszerû végrehajtásában, az elõírásoknak megfelelõen kialakított bel-
sõ kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a fo-
lyamatba épített ellenõrzési feladatok, valamint az informatikai rendszer szabályozottságának hiányosságai közepes
kockázatot jelentettek a gazdálkodási, illetve az informatikai feladatok végrehajtásában, a kontrollok mûködésének
megbízhatósága összességében kiváló volt.

A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása összességében alacsony kockázatot jelentett az
ellenõrzési feladatok végrehajtásában, a belsõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága jó volt. A jegyzõ a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen beszámolt a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellen-
õrzés mûködésérõl. A Képviselõ-testület áttekintette az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek ellenõrzési
tapasztalatairól készített éves összefoglaló ellenõrzési jelentést.

Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2004. évben, a zárszámadáshoz kapcsolódóan a normatív
állami hozzájárulások igénylését és elszámolását a 2005. évben ellenõrizte. Javaslataink hasznosítására intézkedési ter-
vet készítettek, amelynek végrehajtása során három javaslat nem, 61 javaslat részben, vagy teljesen hasznosult, ennek
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eredményeként javult a költségvetés készítésének rendje, a gazdálkodási és a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásának
szabályozottsága, a belsõ kontrollrendszer mûködésének megbízhatósága, a céljelleggel nyújtott támogatások szabály-
szerûsége, valamint a belsõ ellenõrzés mûködése.

A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka
színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyzõ részére. A jelentés megálla-
pításainak egyeztetése során a polgármester arról adott tájékoztatást, hogy az idõközben megtett intézkedésekkel a ja-
vaslatok egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a Képviselõ-testületet az ellenõrzés
megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleményei

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal
rendelkezõ gazdálkodó szervezetekrõl

I. A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági bizonyítványok jegyzéke

Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998.
(I. 12.) IKIM rendelet elõírásai alapján a mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó berende-
zések hegesztésére jogosító, 2008. január 1-jén érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó szervezetek
jegyzéke a következõ.

A jegyzék közzététele a rendelet 4. §-ának elõírása alapján került sor.

Gazdálkodó szervezet neve Címe

2 T Tervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Külsõ-Kátai út 96.

ACÉLÍV-BÉTA Kft. 3544 Miskolc, Kerpely A. u. 3510 Miskolc, Pf. 648

ACTIVE Szolgáltató Bt. 4551 Nyíregyháza-Oros, Diák u. 18.

AGROGÉP Gépgyártó Kft. 4461 Nyírtelek, Petõfi S. u. 3.

ALSTOM Power Hungária Rt. 1138 Budapest, Váci út 152–156.

Általános Szerelõipari Kft. 5380 Tiszaújváros, Lévay u. 24.

ALTERRA Építõipari Kft. 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.

AMBA Gyár és Gépszerelõ Vállalkozási Kft. 8200 Veszprém, Tímár u. 3/B.

AQUA-NÍVÓ Víz- és Hõtechnikai Kft. 9700 Szombathely, Olimpia u. 13.

Argon-Csõszer Kft. 2400 Dunaújváros, Szabadság u. 1. Ipari telep: HUNGRANA Kft.
területén, 2432 Szabadegyháza

ATEV Rt. 1097 Budapest, Illatos út 23.

BAINIT Kft. 1182 Budapest, Tarkõ u. 34/B

Bakonyi Erõmû Rt. Erõmûvi Igazgatóság 8401 Ajka, Gyártelep

BAV Kft. 2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.

BC-Ongromechanika Vegyipari Gépgyártó és Kivitelezõ Kft. 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Berépszer Kft. 3516 Miskolc, Simándi P. u. 4.

BÉTA-THERM Kft. 7562 Segesd, Kossuth L. u. 90.

Biopetrol Környezettechnikai Kft. 6726 Szeged, Thököly út 85.

BIS Hungary Kft. 2442 Százhalombatta, Csenterics u. 2.

C+C Mûszaki Fejlesztõ Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 3023 Petõfibánya, Hatvani út 1.

CHEMORIENS Kft. 1238 Budapest, Grassalkovich út 10.

CH-PLUSSZ 2000 Kft. 6750 Algyõ, Külterület hrsz.: 01761/6.

CIKO Környezetvédelmi és Szolg. Bt. 6600 Tiszaalpár, Ady E. u. 58.

CM Szolgáltató Kft. 8500 Pápa, Juhar u. 2.

COOL-TECHNIQUE Kft. 1104 Budapest, Kada u. 114/B

COOPTECH Kft. 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.
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Cseh és Társai Mûszaki és Kereskedelmi Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 87.

CSÕ-2000 Kft. 5000 Szolnok, Ady E. út 6–8.

CSÕFÉM-SZER Kft. 4033 Debrecen, Kisfaludy u. 27.

CSÕSZER Berendezéseket Szerelõ Kft. 1103 Budapest, Gergely u. 81.

Csuzi Antal e.v. 6237 Kecel, Tavasz u. 5.

D.C. Gépészeti Szerelõ és Karbantartó Kft. 7030 Paks, Kölesdi u. 46.

DESIGNER TEAM Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. 3916 Bodrogkeresztúr, Óvásártér út 12.

D-GESZTORBAU Ipari és Kereskedelmi Kft. 3574 Bõcs, József Attila u. 16.

DH Szerviz Kft. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.

DIMER Termelõ Szolgáltató és Kereskedõ Kft. 2890 Tata, Szõgyéni út 1/A

DKG-EAST Rt. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.

DOBSTADT Kft. 7044 Nagydorog, Bartók B. u. 7.

DONAUWERK Kft. 1097 Budapest, Illatos út 19–23.

DUNAFERR ENERGIASZOLGÁLTATÓ Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. Miskolci Fióktelep 3540 Miskolc, Vasgyári u. 43.

DUNAFERR Fejlesztõ és Karbantartó Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

Dunamenti Erõmû Zrt. 2440 Százhalombatta, Erõmû u. 2.

Duna-Mount 2003 Ipari és Szolgáltató Kft. 2428 Kisapostag, Meggyvágó u. 16.

E.ON EÜT Erõmûüzemeltetõ és Szolgáltató Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.

EDILMAT Kft. 8330 Sümeg, Mihályfai u. 29.

EGERFÉM Ipari és Kereskedelmi Kft. 3394 Egerszalók Hrsz.: 081/4 3301, Eger Pf. 590

ÉL - TEAM Kft. 2220 Vecsés, Budai N. Antal u. 74.

ÉLBER Kft. 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.

ELPO Mérnnöki és Szolgáltató Kft. 1039 Budapest, Ady Endre u. 12.

ENERGIA Kazánjavító Kft. 6723 Szeged, Hajós u. 8.

ENERGOCOOP Kft. 4400 Nyíregyháza, Tompa M. u. 12.

ENERGOPROMPT Kft. 1111 Budapest, Sztoczek u. 19.

ENERGOSZERVIZ Kft. 4031 Debrecen, Határ út 28/A

ENGVIN Ipari, Ker. és Szolg. Kft. 6791 Szeged, Kamilla u. 64.

ENSZER Kft. 1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 60.

Erdõs és Társa Kft. 4440 Tiszavasvári, Kelep Ilona út 2.

Erõmû-Variant Ipari Szolgáltató Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 17.

EU ARK Mérnökség Kft. 3561 Felsõzsolca, Petõfi út 20.

EURO-NORP HARCON Szerelõipari és Kereskedelmi Zrt. 1149 Budapest, Angol u. 30.

EXPLANT Gáz- és Olajipari Karbantartó és Szolg. Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.

EXTRAKARB Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

FADDIKORR Kft. 6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.

Fém- és Mûanyag-feldolgozó Kft. 4152 Püspökladány, Kolozsvári u. 2.

FÉMÉP Borsodi Fémszerkezet Építõ Gyártó, Építõ és Szolgál-
tató Kft.

3704 Berente, Ipar utca 2.

FÉMSZER ’97 Kft. 4033 Debrecen, Szitás u. 8.

FERROLEX Építõ Szerelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Bocskai út 6.

Fiorentini Hungary Kft. 1103 Budapest, Gergely u. 83.

Fodor Gáz Kft. 4400 Nyíregyháza, Ady E. u. 14.

FORCE Kft. 1107 Budapest, Basa u. 20.

Gál és Társai Kft. 3586 Sajóörös, Kossuth út 58/A Telephelyek:
3580 Tiszaújváros, Ipari Park, Huszár Andor út
3580 Tiszaújváros, MOL Nyrt. TIFO

GANZ ACÉL Zrt. 1089 Budapest, Golgota u. 6.

Ganz Danubius Hungarosteel Kft. 1036 Budapest, Viador u. 7.

GÁZKAR Kft. 1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 2.

GEOPROTECT Kft. 1116 Budapest, Temesvár u. 20.

GÉPKAR Kft. 7030 Paks, Vasút u. 2.
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GÉP-MONT Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 1.

GlobálTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs Kft. 3580 Tiszaújváros, Ipartelep 21. 12/1. hrsz.

GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft. 2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.

GYORSSZER PLUSZ Kft. 7200, Dombóvár, Molnár Gy. u. 23.

GYVG KANIZSA TECHNOLÓGIAI GÉP- és CSÕSZERELÕ Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113.

HAJDÚFLEX Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Kft. 4026 Debrecen, Jókai u. 2

HAMARSZER Bt. 7636 Pécs, Gadó u. 12.

HINKE Kft. 7090 Tamási, Szabadság u. 91.

HÕTECHNIKA-ÉSZAK Építõ és Kereskedelmi Kft. 3793 Sajóecseg, Hrsz.: 08/10.

HT Speciál 2000 Kft. 1194 Budapest, Iparos u. 7.

Hundeola Stahl Kft. 2840 Oroszlány, Majki u. 6.

HUNGISZER Kft. 6750 Algyõ, Berek u. 31.

HÛT-SZER Hûtés és Technológiai Csõszerelõ Kft. 3534 Miskolc, Móricz Zsigmond út 4.

I.M.H. Kft. 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16.

IGN MONTIVO Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft. 7030 Paks, Nyárfa u. 2.

IMO Hungária MS Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.

INTEGA Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

INTERN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6.

INTERSZER Kft. 2360 Gyál, Határ út 17.

IPC –SVG Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 41.

Juhász 2002 Kft. 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 9.

JUSZTIN és FIA Kazánngyártó és Kereskedelmi Kft. 5900 Orosháza, Bem József u. 6.

Kalor-Center Kft. 1106 Budapest, Maglódi út 6.

KALORSZER Kft. 2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u. 65.

Kazánjavító 83 Kft. 6000 Kecskemét, Március 15. u. 53.

KAZÁN-JAVSZER Kft. 1105 Budapest, Nyitra u. 20.

KAZÉP Kazánjavító és Szerelõ Kft. 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 55–57.

KAZÉP Lángtechnika Kft. 5900 Orosháza, Dózsa György u. 35.

Keviépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 18.

KIM – TECH Kft. 4095 Folyás, Felszabadulás u. 11/A

KIPSZER Energia Technológiai Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.

KIS” Szerelõ és Kereskedõ Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep

KÓPIS és TÁRSA Kft. 7030 Paks, Vasút u. 10.

KOREL Kft. 2030 Érd, Budafoki u. 10.

Korrekt Bau ’97 Kft. 5750 Algyõ, Sport u. 10.

KORRTECH Épületgépészeti Kivit., Szolg. és Ker. Kft. 4024 Debrecen, Rákóczi u. 37.

Kovács & Török Kft. 1142 Budapest, Sárrét park 7/B

KÖGÁZ Kanizsa Épszer Kft. 8800 Nagykanizsa, Tárház u. 6.

KÖZMÛ – TESZT Kft. 1148 Budapest, Kaffka Margit u. 28.

KRAFTSZER Kft. 1139 Budapest, Lomb u. 23–27.

KRISTÓ Csõszerelõ Kft. 2451 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 19.

KVV Kõolajvezetéképítõ ZRT. 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 207.

LINDE GÁZ Magyarország Rt. 9653 Répcelak, Carl von Linde u. 1.

Lukács Kft. 4060 Balmazújváros, Arany J. u. 23.

MAGNET Tartálygyártó Kft. 7342 Mágocs, Kültelek 22.

MAGYAR CUKOR Zrt. 1112 Budapest, Budaörsi út 161.
Telephely: 9443 Petõháza, Kinizsi u. 6.

MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt. Timföld
Ágazat Bauxitbányászati Ágazat

8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.: 598.

MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt. Timföld
Ágazat

8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.: 598.

MATERIÁL Vegyipari Szövetkezet 1239 Budapest, Ócsai út 10.

Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. 4700 Mátészalka, Jármi út 55.
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Mátra Cukor Zrt. szolnoki telephely 5000 Szolnok, Gyökér u. 10.

MÁTRAI Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. 3272 VISONTA, Erõmû út 11.

MÁV Vagon Kft. 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 1.

MECHAPLAN 97 Gépészeti tervezõ, szolgáltató Kft. 8105 Pétfürdõ, Cseri u. 21.

MÉDIA STAR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3780 Ládbesenyõ, Rákóczi út 53.

MEDICOMP Kft. 1173 Budapest, Vanília u. 42.

MEGAKALOR Kazángyártó és szolgáltató Kft. 1151 Budapest, Csomád út 52.

MÉLYÉPSZER Kft. 1112 Budapest, Törökbálinti út 20.

METAL WORKER Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2426 Baracs, Liget sor 32/A

METALCOR ’97 Kft. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Miskolci Hõszolgáltató Kft. 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

Mistral Maten East Kft. 4405 Nyíregyháza, Zsálya u. 12.

MISTRAL-MATEN WEST Kft. 2900 Komárom, Tamási Áron u. 19.

MULTI Kft. 1037 Budapest, Laborc u. 2/A

Muntyán és Társai Bt. 5600 Békéscsaba, Sirály köz 7.

NEUTRON Kft. 7030 Paks, Szabó Erzsébet u. 16.

New Konstruktív Kft. 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 60.

NITROGÉNMÛVEK Rt. 8105 Pétfürdõ, Hõsök tere 14.

NOVA-ALPIN Építõipari és Szolgáltató Kft. 3762 Szögliget, Szabadság tér 7.

OILTECH Kft. 8878 Lovászi, Pf. 8

Olajipari Karb. Fejl. És Tervezõ Kft. 6750 Algyõ, Ipartelep

OROSTHERM Mérnökszolgálati és Szerelõipari Kft. 5900 Orosháza, Bajnok u. 3.

PAGÉP Kft. 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.

Pannon Petroleum Szénhidrogénipari Szolgáltató Kft. 8981 Gellénháza, Kossuth u. 2–4.

PANNONPOWER RT. 7630 Pécs. Edison u. 1. 7612 Pf. 19

PARÁZS Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Deák F. u. 30.

PENTSTAR Service Kft. 2440 Százhalombatta, Tóth L. u. 1.

Pereces Oil szerviz Kft. 3530 Miskolc, Bihari út 3.

PÉTÁV Pécsi Távfûtõ Kft. 7623 Pécs, Tüzér u. 18–20.

PETROL Kft. 1047 Budapest, Fóti út 43.

PETROL PLUS Kft. 4511 Nyírbogdány, Gyártelep u. 1.

PETROLSZOLG Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.

PETROLTEAM Olajipari Szolgáltató és Szállítmányozási Kft. 5525 Füzesgyarmat, Ipartelep 0416/34. hrsz.

Pintér Mûvek 6237 Kecel, II. Rákóczi F. út

PIROGOLD Kft. 2162 Õrbottyán, Arany J. u. 320/2.

Privát Techno-Szer Kft. 3599 Sajószöged, Kodály út 1.

PROMPT ’94 Kft. 3263 Domoszló, Ságvári út 44.

PROPÁN ’93 Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.

QUICK 2000 Kft. 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 61/1.

R & M TS DUNA Kft. 1106 Budapest, Akna u. 2–4.

R&M TS KeMont Kft. 3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.

RÁBTHERM Fûtés-, Klíma-, Tüzeléstechnikai Szerviz
és Szolgáltató Kft.

9024 Gyõr, Pápai u. 21.

RAJNA-BAU Kft. 3531 Miskolc, Kiss Ernõ út 23.

Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. 9023 Gyõr, Fehérvári u. 22.

Ratio Homini Kft. 1151 Budapest, Alag u. 9.

REINER és KANTI Kkt. 9700 Szombathely, Komlósi F. u. 51.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT. Fióktelepe Dorog 2510 Dorog, Esztergomi út 27.

ROHÉ Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 9.

ROZMARING – SZALÓ Kft. 2533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30.

SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 72–74.

SÁNDOR és TÁRSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Kivitelezõ Kft. 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 76.

SÉDEX Szerelõ és Szolgáltató Kft. 8400 Ajka, Kossuth u. 17.
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SIEMENS Erõmûtechnika Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 24–28.

SILVO Zrt. 1037 Budapest, Õzsuta u. 129.

ST Kazán-Technika Kft. 1108 Budapest, Harmat u. 174.

STAHL Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft. 3791 Sajókeresztúr, Ipartelep

STEEL XXI. Kft. 3036 Gyöngyöstarján, István út 29.

STEELCORP Kft. 4029 Debrecen, Csapó u. 42.

STORATHERM Kft. 7634 Pécs, Magyarürögi út 33/1.

Strang Szerelõipari Rt. 5600 Békéscsaba, Õszi u. 1.

Stumpf és Társai Ipari és Kereskedelmi Kft. 8400 Ajka, Fenyõ u. Hrsz: 2233.

SÜD-ALI Alumínium Szerkezetek Kft. 6800 Hódmezõvásárhely, Makói út

SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 141.

SZAKSZER 88 Szak- és Szerelõipari Kft. 2400 Dunaújváros, Béke tér 3.

Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/B

SZERSZIG Ker. és Szolg. Kft. 2440 Százhalombatta, MOL Rt. 1. telep 32.

SZETT Kft. 2000 Szentendre, Kálvária tér 5.

TAG Tartály- és Acélszerkezet Gyártó Kft. 8660 Tab, Csabapuszta

TANK-SERVICE Kft. 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lõrinc u. 47.

TANK-SZER Kft. 7400 Kaposvár, Jutai u. 37.

Tatabánya Erõmû Kft. 2800 Tatabánya, Vájár köz 2.

TECHNOIR Kft. 1161 Budapest, Nefelejcs u. 3.

TECHNOKOORD Koordinációs és Szolgáltató Kft. 4097 Tiszagyulaháza, Zrínyi u. 5/A

TECHNO-PRODUKT Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út. 14.

TECHNO-SZER 2000 Technológiai Gépészeti Csõszerelõ Kft. 5530 Vésztõ, Békési út 61.

TECHNOSZER Kft. 8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.

TECHNOSZER Kkt. 2120 Dunakeszi, Barátság útja 41.

TECHSZERVIZ Kft. 4029 Debrecen, Csapó u. 42.

TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. 1118 Budapest, Torbágy u. 13.

TEMPÓ Kúttechnika Kft. 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.

Termofarm Propán/Bugángáz Szolg. Ker. Kft. 6065 Lakitelek, Ugi út 38.

TERMOSZERVIZ Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B.

TERRA-21 Kft. 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 34.

Thermoszerviz Kft. 6720 Szeged, Brüsszeli krt. 8.

THERMO-VARIANT Kft. 8449 Magyarpolány, Ady E. u. 12.

TIGÉP Tiszakécskei Gépgyár Kft. 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.

TISZAGÉPSZER Gyárszerelõ, Építõ és Szolgáltató Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza u. 2/A, 3272 Visonta, Erõmû út 11.

Tiszaláng Kkt. 6060 Tiszakécske, Tiszabög 116.

TMK-AUTOMATIKA Kft. 3581 Tiszaújváros, Ipartelep Pf. 164

TÓTH ACÉL Csõvezeték Építõ Kft. 1211 Budapest, Duna lejáró u. 10.

Transelektro Ganz-Röck Zrt. 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2.

TRIÁSZ-95 Szolg. és Kereskedelmi Kft. 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 11.

Turbo Team Kft. 4934 Beregdaróc, Pf. 6

UNICENTRÁL ÜZEMSZERVIZ Kft. 9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 8.

Uniferro Kazán és Gépgyártó Kft. 8790 Zalaszentgrót, Május 1. u. 17.

UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó
és Szerelõ Kft.

8401 Ajka, II. sz. Timföldgyár

UNIWATT Energetikai és Környezetvédelmi Berendezések
Gyára Kft.

7200 Dombóvár, Munkás tér 1. Pf. 10

Üzemanyagkút Bt. 8500 Pápa, Hódoska u. 13.

VARGA ’97. Épületgépészeti Kivit. és Szolg. Kft. 4031 Debrecen, Bartók Béla út 39.

VÁRSZER ’94 Kft. 8100 Várpalota, Kossuth út 66.

VASÉP Vasipari Kft. 4440 Tiszavasvári, Nánási út 2.

Vasipari és Tartálygyártó Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

VASITHERM Kft. 9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7.
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VEGYÉPSZER Rt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

Vegyesipari Vállalkozó Mûhely Kft. telephely: 5000 Szolnok, Rétpart út 21.
székhely:
5000 Szolnok, Barack u. 5/A, 5000 Szolnok, Tószegi út 51.

Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep

Villkesz Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7032 Paks 2. Pf. 17

VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1138 Budapest XIII., Révész u. 18.

VÍZBER’82 Energetikai Szolgáltató Bt. 8000 Székesfehérvár, Radványi u. 11.

V-METÁLBAU Kft. 3525 Miskolc, Dr. Antall József tér 2.

VOLUMIX Kft. 7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.

VULKÁN Kft. 2022 Tahi, Szõlõ u. 2.

W.N.M. Kontur Bt. 1173 Budapest, Újlak u. 27.

WEINBERG ’93 Építõ Kft. 3950 Sárospatak, Malomkõgyár u. 7.

WF Építõipari és szolgáltató Kft. 2900 Komárom, Honfoglalás u. 16.

ZÖLDÁG Kft. 1093 Budapest, Mátyás u. 13.

ZVG Kft. 3700 Kazincbarcika, Vadvirág út 24.

2007. július 1. és 2008. január 1. között hatósági alkalmassági bizonyítvány visszavonás nem volt.

II. A 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági bizonyítványok jegyzéke

Az éghetõ (veszélyes) folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló, többször módosított 11/1994. (III. 25.) IKM
rendelet elõírásai szerint, 2008. január 1-jén érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó szervezetek
jegyzéke a következõ.

A jegyzék közzététele a rendelet 6. § (4) bekezdésének elõírása alapján került sor.

Gazdálkodó szervezet neve Címe/telephely(ek) címe

2 T Tervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Külsõ-Kátai út 96.

A – 10 Rt. 6720 Szeged, Kelemen u. 3.

ACTIVE Szolgáltató Bt. 4551 Nyíregyháza-Oros, Diák u. 18.

ÁCSK Általános Csõszerelõ Kft. 1106 Budapest, Keresztúri út 30–38.
Székhely: 2100 Gödöllõ, Palota-kert 11.

ADDITÍV Bt. 1021 Budapest, Völgy utca 32/B

ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

AK-S Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 8–10.

AMBA Gyár és Gépszerelõ Vállalkozási Kft. 8200 Veszprém, Tímár u. 3/B

AQUA-NÍVÓ Víz- és Hõtechnikai Kft. 9700 Szombathely, Szövõ út 100.
Központ: 9700 Szombathely, Olimpia u. 13.

Argon Csõszer Kft. 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9.

ATLAS Innoglobe Tervezõ és Szolgáltató Kft. 1221 Budapest, Magdolna utca 6.

BÁRDI Mûszaki Szolgáltató és Környezetvédelmi Kft. 6000 Kecskemét, Tüzér utca 2.

BC-Ongromechanika Vegyipari Gépgyártó és Kivitelezõ Kft. 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

BIOPETROL Környezettechnikai Kft. 6726 Szeged, Thököly út 85.

BIS Hungary Kft. Duna Igazgatóság Központ: 1106 Budapest, Akna u. 2–4.
Telephely: 2442 Százhalombatta, Csenterics u. 2.

BRONTI 99 Kft. 8943 Bocfölde, Kiskúti u. 11.

BUDAPLAST Mûanyag és Kereskedelmi Rt. 3033 Rózsaszentmárton, Iskola u. 54.
központ: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 104.
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CHEMORIENS
Technológiai Szerelõ és Vegyipari Berendezéseket Gyártó Kft .

2364 Ócsa, Némedi major
Székhely: 1238 Budapest, Grassalkovich út 10.

CIKO Környezetvédelmi Kft. 6066 Tiszaalpár, Ady Endre u. 58.

CM Szolgáltató Kft. 8500 Pápa, Juhar u. 2.

COOPTECH Kft. 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.

CORROCONT NDT Kft. 1124 Budapest, Szendi u. 1.

CSÕ-MONTAGE Technológiai és Épületgépészeti Szerelõ Kft. 1103 Budapest, Gyömrõi út 33.

CSÕSZER Berendezéseket Szerelõ Rt. 1103 Budapest, Gergely u. 81.

Csuzi Antal e.v. 6237 Kecel, Tavasz u. 5.

DKG-EAST ZRt. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.

DONAUWERK Gyár és Ipari Szerelõ, Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Illatos út 19–23.

DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

DUNAFERR Fejlesztõ és Karbantartó Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

DUNA-VERTIK Építõipari, Kereskedelmi és Szolgaáltató Kft. 2428 Kisapostag, Bem utca 2.

EGERFÉM Ipari és Kereskedelmi Kft. 3394 Egerszalók 081/4. hrsz. levélcím: 3301 Eger, Pf. 590

ÉLBER Élelmiszeripari Ber, Gyárt. Kft. 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.

ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. 1145 Budapest, Kolumbusz u. 17–23.

ENERGIA Kazánjavító Kft. 6723 Szeged, Hajós u. 8.

ENERGIE-GENEROL Kft. 3292 Adács, Aradi vértanúk útja 3.

ENERGOSZERVIZ Kazánszerelõ és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Határ u. 28/A

EU-ARK Mérnökség Kft. 3561 Felsõzsolca, Petõfi út 20.

EUROCLEAN-HUNGARY Német–Magyar Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.

2030 Érd, Velencei út 29.

EURO-NORP HARCON Szerelõipari és Kereskedelmi Zrt. 1149 Budapest, Angol u. 30.

EUROSOL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2443 Százhalombatta, Pf. 4

EUROTIP Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 2443 Százhalombatta, MOL Rt. 1. sz. telep 10. épület

EXCELSIOR Ipari Szolgáltató Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 19.

EXPLANT Gáz- és Olajipari Karbantartó és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.

EXTRAKARB Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.

FADDIKORR Kft. 6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.

FARAGÓ és TÁRSA Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/A
Központ: 6300 Kalocsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

FÉMÉP Borsodi Fémszerkezet Építõ Kft. 3704 Berente, Ipari út 2.

FÉMSZER ’93 Kft. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

Gál és Társai Kft. 3586 Sajóörös, Kossuth út 58/A
Telephelyek:
– 3580 Tiszaújváros, Ipari park, Huszár Andor út
– 3580 Tiszaújváros, MOL Nyrt. TIFO

GANZ-BVG Építõ és Acélszerkezet-szerelõ Kft. 1121 Budapest, Gyepsor utca 1.

GENERÁL – WESTING Bt. 9730 Kõszeg, Malomárok u. 25.

GEOPROTECT Környezetvédelmi, Építõipari és Szolgáltató Kft. 2030 Érd, Fehérvári út 69.
Központ: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.

GÉPKAR Gépészeti Tervezõ, Szerelõ és Karbantartó Kft. 7030 Paks, Vasút u. 2.
(központ: 1113 Budapest, Bocskai út 77–79.)

GÉP-MONT Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 1.

GIA-HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szerelõ Kft. 1139 Budapest, Kartács u. 24–26.

GLB Alkatrészgyártó és Szerelõipari Vállalkozási Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.

GlobálTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs Kft. 3580 Tiszaújváros, Ipartelep 21. 12/1. hrsz.
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Gönczi és Fia Lakatosipari, Ker. és Szolg. Kft. telephely: 5340 Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 13.
székhely: 1044 Budapest, Ipari park u. 9.

GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft. 2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.

GRP PLASTICORR Fejlesztõ, Szolgáltató és Kivitelezõ Kft. 1097 Budapest, Illatos út 7.

GYGV Kanizsa Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113.

HAJDUKOMM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Határ út 1022.

H-T SPECIÁL 2000 Kft. 1194 Budapest, Iparos utca 7.

HTTV Horváth Tartálytisztító és Vizsgáló Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bocskai út 30.

HUNDEOLA Stahl Fémszerkezetgyártó Kft. 2851 Környe, Tópart u. 1/A. Központ: 2840 Oroszlány, Majki u. 6.

HUNTSMAN CORPORATION HUNGARY Vegyipari
Termelõ-Fejlesztõ Rt. BKSZ Fõmérnökség

8105 Pétfürdõ, Pf. 449

IGN Montivo Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft. 7030 Paks, Nyárfa u. 2. (Iroda: 2443 Százhalombatta, Pf. 47
MOL Rt. Dunai Finomító 1. sz. Ipartelep 18. épület)

INHIBITOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1183 Budapest, Nefelejcs u. 28.

INTEREXPRESS LT Kft. 8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi u. 21.

INTERN Kft. 3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6.

INTERSZER Kft. 2360 Gyál, Határ út 17.

IPC-SVG” Vegyipari Gépgyár Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 141.

KIM – TECH Kft. 3580 Tiszaújváros, TVK Rt. Ipartelep

KIPSZER Energia Technológiai Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.

KIPSZER Kazántechnológiai Rt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.

KIS Szerelõ és Kereskedõ Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep

KISKUN MERIDIÁN Ipari Gépgyártó Rt. 6100 Kiskunfélegyháza, III. ker. 173.

KÓPIS és TÁRSA Szerelõ és Karbantartó Kft. 7030 Paks, Vasút utca 10.

KORREKT BAU ’97 Kivitelezõ, Tervezõ és Szolgáltató Kft. 6750 Algyõ, Görbe u. 8. (Központ: 6750 Algyõ, Sport u. 10.)

KOVÁCS ÉS TÁRSAI ’97 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 6771 Szeged, Magyar u. 150.

KÖRTE KÖRNYEZETTECHNI-KA Rt. 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 9–11.

KRISTÁLY-99” Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft. 4025 Debrecen, Petõfi tér 7.

KRISTÓ Csõszerelõ Kft. 2453 Százhalombatta, MOL Rt. Dunai Finomító
Központ: 2451 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 19.

KVALITERV Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 6723 Szeged, Vajda u. 3/B.

Majoros Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 29.

MÁV ZRt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység
Budapesti Területi Logisztikai Központ Ferencvárosi Részleg
Mûszaki csoport

1097 Budapest, Péceli út 1.
Levélcím: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 24/A

MECHAPLAN ’97 Kft. 8105 Pétfürdõ, Cseri út 21.

MÉRLEGTECHNIKA Kft. 5600 Békéscsaba, Kerek 875.

METALCOR ’97 Kft. 4042 Debrecen, Pallagi u. 13.

MINELL Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130.

MISTRAL-MATEN WEST Kft. 2900 Komárom, Kõolaj u. 2.

MONT Szerelõ és Vállalkozó Kft. 5000 Szolnok, Batthyány u. 36.

MONTÁZS 4 Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 107.

MONTIVO Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft. 7030 Paks, Nyárfa u. 2. (Iroda: 2443 Százhalombatta, MOL Rt.
Dunai Finomító 1. sz. Ipartelep 18. épület)

MULTINOX Fõvállalkozó Ipari Szolgáltató Kft. 1103 Budapest, Kada u. 32/B

NDT Mûszaki és Szolgáltató Kkt. 2030 Érd, Katalin út 3.

NOVA-ALPIN Építõipari és Szolgáltató Kft. 3762 Szögliget, Szabadság tér 7.
Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 54.

Olajipari Karbantartó Fejlesztõ és Tervezõ Kft. 6750 Algyõ, Ipartelep
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OLVEX Olajipari-Vegyipari Karbantartó és Szolgáltató Kft. 2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc krt. 20.

OPAL SZERVIZ Kft. 2440 Százhalombatta DUFI, Felvonulási sor 14.
Székhely: 1112 Budapest, Táska u. 9.

OSTORHÁZI Bevonattechnikai Kft. 2030 Érd, Duna út 27/C

PAGÉP Paksi Gép és Gyárszerelõ Kft. 2442 Százhalombatta, MOL Rt. kivitelezési sor,
Központ: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.

PANNON PETROLEUM Szénhidrogénipari Szolgáltató Kft. 8981 Gellénháza, Kossuth út 2–4.

PANTECH Technológiai Szerelõ és Vállalkozási Kft. 2440 Százhalombatta, MOL Rt. Ipartelep 19. sz. ép.
Cím: 2443 Százhalombatta, Pf. 16

PCI Ipari Automatizálási Fõvállalkozó és Kivitelezõ Rt. 2440 Százhalombatta, MOL Rt. 1. Telep 11. épület

PENTSTAR SERVICE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2440 Százhalombatta, Tóth László u. 1.
Cím: 2443 Százhalombatta, Pf. 19

PERECESI OIL SZERVIZ Kft. 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 1.
Székhely: 3530 Miskolc, Bihari út 3.

PETROL – BAU Kft. 1211 Budapest,Transzformátorgyár u. 8.

PETROL PLUS Karbantartó és Szolgáltató Kft. 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 1.

PETROL Üzemanyagtöltõ Állomásokat Tervezõ, Építõ, Szerelõ
és Javító Kft.

1047 Budapest, Fóti út 43.

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás utca 2.

PIRAZOL GYÁRTÓ, SZOLGÁLTATÓ, KERESKEDÕ Kft. 3100 Salgótarján, Fülemüle út 9.

PLATÁN 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4242 Hajdúhadház, Városkert 1.

PROMT ’94 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 3263 Domoszló, Ságvári út 44.,
Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Gólya u. 134.

PROPÁN ’93 Szerelõ-Gyártó Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.

R&M TS KeMont Kft. 3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.
Központ: 1106 Budapest, Akna u. 2–4.

Ratio Homini Kft. 1151 Budapest, Alag utca 9.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Dorogi Fióktelep Gépészeti
és Építészeti Szakterület

2510 Dorog, Esztergomi út 27.

RIT-POLY Mûanyagfeldolgozó Kft. 6414 Pirtó, Zsombostó dûlõ 49.

ROHÉ Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 9.

Schupp és Schupp Bt. 2510 Dorog, Munkácsy Mihály utca 7.

SECHTERM 2002 Épületgépészeti és Tüzeléstechnikai
Szolgáltató Bt.

1032 Budapest, Kiscelli u. 62.
Telephely: 1098 Budapest, Epreserdõ u. 12.

SILVO Zrt. 1037 Budapest, Õzsuta u. 129.

STAHL Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft. 3791 Sajókeresztúr, Ipartelep

STARTOIL SZERVIZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. telephely: 5081 Szajol, külterület 2401/2. hrsz.
székhely: 1211 Budapest, Petróleumkikötõ u. 5–7.

STEELCORP Fémipari Kft. 4029 Debrecen, Csapó u. 42.

SUPER-SABÓ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6230 Soltvadkert, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 71.

SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 141.

Szerviz Mix Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9700 Szombathely, Szent István király u. 27.

TAG Tartály és Acélszerkezeti Gyártó Kft. 8660 Tab, Csabapuszta

TAMAX Építõ és Szerelõ Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 48.

TANK-SERVICE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lõrinc u. 47.

TANK-SZER Kft. 7400 Kaposvár, Jutai u. 37.

TAREX ’97 Kft. 8200 Veszprém, Tüzér u. 55.

TARTÁLYSZERVIZ Kkt. 2510 Dorog, Hársfa utca 24.

TARTÁLYTISZTÍTÓ Kkt. 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 43/B
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TECHNOKOORD Koordinációs és Szolgáltató Kft. 4097 Tiszagyulaháza, Zrínyi u. 5/A
Székhely: 3581 Tiszaújváros, Pf. 224
Levélcím: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 1. I/4.

TECHNO-PRODUKT Technológiai Szerelõ, Karbantartó
és Szolgáltató Kft.

2510 Dorog, Esztergomi út 14.

TECHNOSZER Csõvezeték Építési és Technológiai Szerelési Kft. 8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.

TECHNOTART Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 24.

TECHSZERVIZ Ipari Szolgáltató Kft. 4042 Debrecen, Pallagi u. 13. Közp.: 4029 Debrecen, Csapó u. 42.

TEMPÓ KÚTTECHNIKA Kft. 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.

TISZAGÉPSZER Gyárszerelõ Építõ és Szolgáltató Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A
(Levelezési cím: 3509 Miskolc, Pf. 775)

TÓTH ACÉL Csõvezeték Építõ Kft. 1211 Budapest, Duna lejáró u. 10.

Transelektro Ganz-Röck Zrt. 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2.

Triász-95 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 11.

TÜV Rheinland InterCert Kft. Létesítménytechnika 1061 Budapest, Paulay Ede u. 52.

UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó és Szerelõ Kft. 8400 Ajka, II. sz. Timföldgyár

UNIWATT Energetikai és Környezetvédelmi Berendezések
Gyára Kft.

7203 Dombóvár, Munkás tér 1.

VÁROSKÚT Szolgáltató Kft. 1211 Budapest, Központi u. 67.

VASANFER Csõ- és Acélszerkezetgyártó Kft. 2220 Vecsés, Dózsa György u. 86.

VASFA Szolnoki Kazángyártó Kft. 5000 Szolnok, Nagysándor József út 35.

Vasipari és Tartálygyártó Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

VEGYÉPSZER Építõ és Szerelõ ZRt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

VEGYÉPSZERELÕ Kft. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

Vegyesipari Vállalkozó Mûhely Kft. telephely: 5000 Szolnok, Rétpart út 21.
székhely: 5000 Szolnok, Barack u. 5/A

5000 Szolnok, Tószegi út 51.

Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep

VEGYKOMPLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2440 Százhalombatta, DUFI Kivitelezõ telep 7. ép.
Központ: 2030 Érd, Velencei út 29.

VENTACID-HUNGÁRIA Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

VITI Tartályvizsgáló és Tisztító Kft. 2400 Dunaújváros, Tamási Áron u. 33.

VÍZBER ’82 Energetikai Szolgáltató Bt. 8000 Székesfehérvár, Radványi út 11.

VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.

WF Építõipari és Szolgáltató Kft. 2900 Komárom, Honfoglalás u. 16.

Z.V.G. Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 160. (hrsz. 1/6)
Központ: 3700 Kazincbarcika, Vadvirág út 24.

ZALA-GOMA Bt. 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 64.
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Egyéb közlemények

Az innováció társadalmasítása (INNOTARS-08)

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet „Az innováció társadalmasítása” címen
Honlapunkról letölthetõ a pályázati felhívás

A támogatás célja
„Az innováció társadalmasítása” címû, a társadalomtudományok széles spektrumát lefedõ pályázati kiírás célja a tu-

dományos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai megalapozása a jelenkor gazdasági, társadalmi kihívásaira
megoldást nyújtó projektjavaslatok támogatása.

A pályázat célkitûzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal 700 millió Ft-ot biztosít. A támogatott pályamûvek várható száma: 20-25 db.

A jelenkor gazdasági, társadalmi kihívásaira megoldást nyújtó projektjavaslatok támogatására a pályázat három téma-
terület keretében nyújt lehetõséget.

A tématerületek a program céljainak megfelelõen támogatják a magyar gazdaság versenyképességének növelését, a
társadalmi reformok változatait, a szakpolitikák megvalósítását elõsegítõ, illetve döntés-elõkészítõ jellegû kutatásokat
az alábbi tématerületeken:

1. Gazdasági és társadalomtudományi tanulmányok
2. Közpolitikai rendezvények, vitamûsorok
3. Gazdasági, technológiai és nemzeti kérdések

A támogatásra jogosultak köre
Bármely költségvetési szerv és intézmény, illetve piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem folytató jogi szemé-

lyiségû nonprofit szervezet nyújthat be projektjavaslatot.

Konzorciumok nem pályázathatnak.

Pályázati csomag
A magyar nyelvû pályázati anyagok letölthetõek:
– Pályázati felhívás PDF (107 kB)
– Pályázati útmutató PDF (255 kB)
– Címlap DOC (30 kB)
– Nyilatkozatok DOC (52 kB)
– Ellenõrzõ lista a pályamû beadásához DOC (24 kB)
– Elektronikus pályázati ûrlap ZIP (4578 kB).

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályamûveket postai úton a következõ címre kell benyújtani: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

1539 Budapest, Postafiók 684.

A csomagon tüntesse fel a címen kívül: Az innováció társadalmasítása pályázat, a tématerületet is jelenítsék meg, va-
lamint a pályamû azonosítóját.

A pályamû benyújtásának határideje: I. ciklus 2008. március 10., II. ciklus 2008. szeptember 1.

További információ

A pályázati felhívásról és a pályamû kidolgozásáról bõvebben a MAG Zrt. ügyfélszolgálata ad tájékoztatást:
– A telefonos ügyfélszolgálat hívható a 06 (40) 200-617-es számon. A munkatársak hétfõtõl csütörtökig 8.00–17.00

óra között, pénteken 8.00–14.00 óra között állnak rendelkezésre.
– Kérdéseit felteheti e-mailben is az info@magzrt.hu címre elküldve. A tárgymezõben (subject) tüntesse fel a pályázat

nevét is.
– További információ kérhetõ az alábbi címen: innotars@nkth.gov.hu. A kérdések 5 munkanapon belül megválaszo-

lásra kerülnek.
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A pályamûvek meghatározó szakembereinek adatlapja
A szakmai regisztrációs ûrlappal szakmai bemutatkozást is csatolhat pályamûvéhez, egyben elektronikus beküldése

lehetõvé teszi a szakmai adatbázisba történõ regisztrálást. További tájékoztatás a csomagban lévõ FelhivasSzakmaiRe-
gisztraciora… és 2006SzakertoKitoltesiUtmutato… fájlokban található. Az ûrlap használata javasolt, de nem kötelezõ a
pályamûvek benyújtásához. A korábban már regisztráltaknak regisztrációjukat nem kell megismételni, elegendõ a pá-
lyázati ûrlap [11bc] mezõjében hivatkozniuk regisztrációs azonosítójukra.

A pályamûvek meghatározó szakembereinek adatlapja ZIP (1 417kB)
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
27/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

a hajdúszoboszlói Hotel Mátyás Király számára
gyógyszálló megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Alföld ’92 Kft.
(4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.) tulajdo-
nában álló Hotel Mátyás Király számára „Mátyás Király
Gyógyszálloda” elnevezéssel a gyógyszálló megnevezés
használatát engedélyezte (388-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
28/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

a kalocsai Csajda Fürdõ számára gyógyfürdõ
megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kalocsa Város
Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István u. 35.) fenntartá-
sában lévõ és a Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hõsök útja 38.)
üzemeltetésében mûködõ Csajda Fürdõ számára – „Kalo-
csa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdõ” elnevezéssel – a
gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedé-
lyezte (426-3/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati el-
látás szempontjából helyi kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
29/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
a cserkeszõlõi Fürdõ és Gyógyászati Központ számára

gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Önkor-
mányzata (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság tér 1.) fenntartásá-
ban lévõ és a Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati
Központ (5465 Cserkeszõlõ, Fürdõ út 25.) üzemeltetésében
mûködõ Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati Köz-
pont számára – „Cserkeszõlõ Gyógy- és Strandfürdõ” elne-
vezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát
engedélyezte (356-11/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyá-
szati ellátás szempontjából országos kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
30/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
a Szegedi Gyógy- és Termálfürdõ számára gyógyfürdõ

megnevezés használatát engedélyezõ határozat
módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Szeged Megyei Jo-
gú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.) fenntartásá-
ban álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza La-
jos krt. 24.) üzemeltetésében mûködõ Szegedi Gyógy- és
Termálfürdõ számára a gyógyfürdõ intézmény megneve-
zés használatát engedélyezõ határozat rendelkezõ részét
módosította, mely szerint a gyógyfürdõt a gyógyászati el-
látás szempontjából a helyi kategóriából a körzeti kategó-
riába sorolta át (425-3/Gyf/2007.).



Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
31/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
a hévízi Hotel Európa Fit számára

gyógyszálló megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hévinvest Spa-Golf
Zrt. (8380 Hévíz, Jókai u. 3.) tulajdonában álló és üze-
meltetésében mûködõ Hotel Európa Fit számára „Hotel
Európa Fit Gyógyszálló” elnevezéssel a gyógyszálló
megnevezés használatát engedélyezte (427/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
32/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet
számára gyógyfürdõ megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth
Lajos u. 1.) fenntartásában álló és üzemeltetésében mûkö-
dõ Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet szá-
mára – „Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelõinté-
zet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ” elnevezés-
sel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát en-
gedélyezte (365-5/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyá-
szati ellátás szempontjából körzeti kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
33/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
a szegedi Anna Gyógy-Termál és Élményfürdõ
számára gyógyfürdõ megnevezés használatát

engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szeged Megyei
Jogú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9–11.) fenntartá-
sában álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza
Lajos krt. 24.) üzemeltetésében mûködõ szegedi Anna
Gyógy-Termál és Élményfürdõ számára a gyógyfürdõ

intézmény megnevezés használatát engedélyezõ határozat
rendelkezõ részét módosította, mely szerint a gyógyfürdõt
a gyógyászati ellátás szempontjából a körzeti kategóriából
az országos kategóriába sorolta át (425-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
34/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Cserkeszõlõ B-36 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Köz-
ség Önkormányzata (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság u. 1.)
tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Cserke-
szõlõ B-36 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú)
felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés használatát en-
gedélyezte (256-6/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
35/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Sóshartyán B-7 OKK számú kút gyógyvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jódaqua Kft.
(3131 Sóshartyán, Dózsa Gy. út 7.) tulajdonában és üze-
meltetésében lévõ Sóshartyán B-7 OKK számú (Jódaqua)
kút vizének belsõ (ivási célú) felhasználásánál – „Jód-
aqua” elnevezéssel – a gyógyvíz megnevezés használatát
továbbra is engedélyezte (731/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
36/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Celldömölk K-45 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Celldömölk Város
Önkormányzata (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.)
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tulajdonában álló és Celldömölk Városgondnoksága
(9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) üzemeltetésében mû-
ködõ Celldömölk K-45 OKK számú (Cell-4) kút vizének
külsõ (fürdési célú) felhasználásban a gyógyvíz megneve-
zés használatát – „Celli vulkán” elnevezéssel – engedé-
lyezte (343/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
37/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Alsópáhok B-7 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Kolping Hotel
Kft. (8394 Alsópáhok, Fõ út 120.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Alsópáhok B-7 OKK számú
(Mihály) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban
a gyógyvíz megnevezés használatát – „Mihály” elneve-
zéssel – engedélyezte (106-9/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
38/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Bükfürdõ K-22 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hungária Golf Kft.
(1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.) tulajdonában álló és
az RDS Birdland Hotel Kft. (9740 Bükfürdõ, Golf u. 4.)
üzemeltetésében mûködõ Bükfürdõ K-22 OKK számú
(Birdland) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználás-
ban a gyógyvíz megnevezés használatát – „Birdland víz”
elnevezéssel – engedélyezte (358/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
39/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Budapest I. B-4 OKK számú kút gyógyvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógy-
fürdõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában

és üzemeltetésében lévõ Budapest I. B-4 OKK számú
(Attila II.) kút vizének belsõ (ivási célú) és külsõ (fürdési
célú) felhasználásánál – „Attila” elnevezéssel – a „gyógy-
víz” megnevezés használatát továbbra is engedélyezte
(101-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
40/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elismert

ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Varga Pincészet
Kft. (1222 Budapest, Szigetvári u. 7.) tulajdonában álló
Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ 395/Gyf/1988. számú határozatot visz-
szavonja (33/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
41/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Albertirsa K-114 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-Aqua
Kft. (2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló Albert-
irsa K-114 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé mi-
nõsítõ 265/Gyf/2001. számú határozatot visszavonja
(57/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
42/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Ádánd B-8 OKK számú kút elismert ásványvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Ádánd Község Ön-
kormányzata (8653 Ádánd, Kossuth Lajos u. 50.) tulajdo-
nában álló és üzemeltetésében mûködõ Ádánd B-8 OKK
számú (Koppány) kút vizének belsõ (ivási és palackozási
célú) felhasználásban – „ADandAqua” elnevezéssel – a
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természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is
engedélyezte (160/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
43/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Monostorapáti B-3 OKK számú kút elismert

ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Bakonykarszt
Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Monostorapáti B-3 OKK szá-
mú (Monti) kút vizének kizárólag palackozási célú fel-
használásban – „Monti” elnevezéssel – a természetes ás-
ványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte
(750/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
44/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Budapest XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert

gyógyvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a VIKUV Zrt.
(2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) tulajdonában álló Budapest
XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert gyógyvízzé
minõsítõ 221.661/1933.XV.BM. számú határozatot visz-
szavonja (837/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
45/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert

ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Panalco KFT
(2432 Szabadegyháza, Ipartelep) tulajdonában álló Szé-
kesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert ásvány-
vízzé minõsítõ 64/Gyf/1993. számú határozatot vissza-
vonja (825/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
46/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Albertirsa K-128 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-Aqua
KFT (2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló és üzemel-
tetésében mûködõ Albertirsa K-128 OKK számú kút vizé-
nek belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban a ter-
mészetes ásványvíz megnevezés használatát – „Aquarius”
elnevezéssel – engedélyezte (409/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
47/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Budapest XIV. B-13 OKK számú kút gyógyvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógy-
fürdõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában
és üzemeltetésében lévõ Budapest XIV. B-13 OKK számú
(Széchenyi II.) kút vizének belsõ (ivókúrára történõ) és kül-
sõ (fürdési célú) felhasználásánál – „Szent István” elne-
vezéssel – a „gyógyvíz” megnevezés használatát továbbra
is engedélyezte (441-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
48/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Szõllõskislak K-3 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Dél-Vidéki
Vin KFT (8630 Balatonboglár, Rózsapuszta) tulajdonában
álló Szõllõskislak K-3 OKK számú (Balatongyöngye) kút
vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban
a természetes ásványvíz megnevezés használatát – „Aqua
Pelso” elnevezéssel – engedélyezte (458-3/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
49/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Bikal B-6 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hella ’91
KFT. (7634 Bikal, Rákóczi u. 22.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Bikal B-6 OKK számú kút vi-
zének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a természe-
tes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(174-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
50/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Mórahalom B-40 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Mórahalom Város
Önkormányzata (6782 Mórahalom, Millenniumi stny. 2.)
tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Mórahalom
B-40 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) fel-
használásban – „Árpád víz” elnevezéssel – a természe-
tes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(79-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
51/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Cegléd K-388 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Germán Zrt.
(2700 Cegléd, Pesti út 200.) tulajdonában álló Cegléd
K-388 OKK számú kút vizének belsõ, kizárólag palacko-
zási célú felhasználásban a természetes ásványvíz megne-

vezés használatát – „German Aqua” elnevezéssel – enge-
délyezte (355-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
52/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Jászberény K-599 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jászberényi Álla-
mi Gazdaság (5101 Jászberény, Alsómuszáj 26.) tulajdo-
nában álló Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét el-
ismert ásványvízzé minõsítõ 51/Gyf/1992. számú határo-
zatot visszavonja (835/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
53/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Szeged K-682 OKK számú kút vizét elismert

ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Donil Invest KFT
(6728 Szeged, Külterület 4.) tulajdonában álló Szeged
K-682 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõ-
sítõ 109/Gyf/1996. számú határozatot visszavonja
(402/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
54/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Szigethalom K-21 OKK számú kút vizét
elismert ásványvízzé minõsítõ határozat

visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Halász Ferenc
(1213 Budapest, Vihorlát u. 84.) tulajdonában álló Sziget-
halom K-21 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé
minõsítõ 207/Gyf/1999. számú határozatot visszavonja
(125/Gyf/2007.).
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A Külügyminisztérium közleménye

II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei

2008/16. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2209

A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2007. december havi adatok alapján

2007. XII. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagálla-
mába való kiszállítás (1. számú táblázat) 53 958 M eurót
(2006. I–XII. hónapjában 46 632 M eurót), a beérkezés
47 880 M eurót (2006. I–XII. hónapjában 43 175 M eurót)
tett ki, így 2007 decemberében a múlt év azonos idõszaká-
hoz képest, euróban mérve, a kiszállítások 15,7%-kal emel-
kedtek, a beérkezések 10,9%-kal nõttek. Ugyanezen idõ-
szakban a magyar összkivitel közel azonos mértékben,
16,2%-kal (58 935 M euróról 68 461 M euróra) bõvült, az
összbehozatal az EU-tagállamokból való beérkezésnél va-
lamivel jobban nõtt, 12,2%-kal (61 314 M euróról 68 769
M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése a
magyar kivitelben 78,8%-ot (2006. I–XII. hónapjában
79,1%), a behozatalban 69,6%-ot (2006. I–XII. hónapjá-
ban 70,5%) tett ki.

A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel ko-
rábbi azonos idõszakban regisztrált 3457 M eurós többlet-
hez képest most 6078 M eurós többletet mutatott, miköz-
ben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi deficit
2379 M euróról 2007 decemberére 308 M euróra csökkent
(lásd 3. számú táblázat).

Az EU-tagországokkal bonyolított forgalmunkban az
exportrangsor lényegesen átrendezõdött, Ausztria korábbi
tartósan második helyérõl lecsúszott az 5. helyre, Olaszor-
szág és Franciaország is megelõzte, sõt az éves adatok
alapján Szlovákia is. Nagy-Britannia sokáig az 5–6. leg-
fontosabb exportpartnerünk volt, most azonban az utóbbi
hónapok tendenciája alapján Románia megelõzte és Len-
gyelországgal bonyolított exportforgalmunk is nagyon kö-
zel került hozzá.

A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerke-
zete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult (2. számú táblázat):

A kiszállításban az élelmiszerek 3496 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,5% (2006. XII. hónapjában 5,2%), a
nyersanyagok értéke 1162 M euró volt, mely 2,2%-os súlyt
jelent (2006. XII. hónapjában 2,1%), az energiahordozók

1155 M eurót értek el, ez 2,1%-os részesedés (2006. XII.
hónapjában 2,0%), a feldolgozott termékek értéke 14 736
M euró volt, ez 27,3%-os hányadnak felel meg (2006. XII.
hónapjában 27,7%), míg a gépek és berendezések 33 409
M eurós forgalma 61,9%-os részarányt képvisel (2006.
XII. hónapjában 63,0%).

A beérkezések esetében az élelmiszerek 2670 M eurót
tettek ki, így részesedésük 5,6% (2006. XII. hónapjában
5,2%), a nyersanyagok értéke 767 M euró volt, mely
1,6%-os súlyt jelent (2006. XII. hónapjában 1,6%), az
energiahordozókból 1565 M euró értékû érkezett be, ami
3,3%-os részaránynak felel meg (2006. XII. hónapjában
3,7%), a feldolgozott termékek beérkezése 19 074 M eurót
ért el, ez 39,8%-os hányadnak felelt meg (2006. XII. hó-
napjában 39,7%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport
23 804 M eurós beérkezéssel 49,7%-os részesedést repre-
zentált (2006. XII. hónapjában 49,8%).

Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is
(3. számú táblázat).

Ezek szerint 2007 tizenkét hónapjában az átlagot lénye-
gesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba (+37%),
Ukrajnába (+33%), szintén az átlag felett alakult a Szerbiá-
ba (+49%), valamint a Svájcba (+40%) irányuló exportunk
is. A Kínába irányuló export üteme is az átlag feletti mér-
tékben nõtt (+23%). Az átlag körüli növekedést mutat a ka-
nadai (+17%) exportforgalom. A horvátországi (+15%) ex-
portunk az országos átlagnál valamivel kisebb mértékben
nõtt. Az USA-ba irányuló exportunk szinte stagnált, Japán-
ba a kiszállítások értéke valamelyest csökkent az elõzõ évi
szinthez képest.

Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relá-
ciók közül az orosz forgalom kismértékben csökkent
(–4%) az elõzõ évihez képest. A kisebb volumenû ukrajnai
(+38%) és Szerbiából (+36%), valamint Horvátországból
(+127%) származó, továbbá a kanadai (+66%) behozatal is
jelentõsen emelkedett. Kevéssel az országos átlag fölött
alakult a kínai (+22%) behozatal. A japán (+10%) és az
USA-ból származó (+10%) importunk az országos átlag
körül alakult. Svájcból a behozatal csökkent.



1. számú táblázat

Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2007. január–december havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS

2006 2007
Index

2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben
2006 2007

Index
2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben

Németország 17 376 19 399 11,6% 28,3% 16 744 18 460 110,2% 26,8%

Olaszország 3 225 3 756 116,5% 5,5% 2 830 3 095 109,4% 4,5%

Franciaország 2 757 3 202 116,2% 4,7% 2 923 2 955 101,1% 4,3%

Szlovákia 2 288 3 181 139,0% 4,6% 1 681 2 136 127,0% 3,1%

Ausztria 2 852 3 104 108,9% 4,5% 3 826 4 162 108,8% 6,1%

Románia 2 363 3 087 130,6% 4,5% 1 371 1 521 110,9% 2,2%

Nagy-Britannia 2 643 2 987 113,0% 4,4% 1 497 1 720 114,9% 2,5%

Lengyelország 2 394 2 835 118,5% 4,1% 2 638 2 714 102,9% 3,9%

Csehország 2 001 2 574 128,6% 3,8% 1 907 2 392 125,4% 3,5%

Spanyolország 2 002 2 123 106,0% 3,1% 865 1 008 116,6% 1,5%

Hollandia 1 816 2 190 120,6% 3,2% 2 668 2 964 111,1% 4,3%

Belgium 1 147 1 051 91,6% 1,5% 1 280 1 367 106,8% 2,0%

Svédország 654 668 102,2% 1,0% 891 945 106,0% 1,4%

Szlovénia 620 688 111,0% 1,0% 368 626 170,4% 0,9%

Bulgária 453 671 148,0% 1,0% 101 94 93,5% 0,1%

Dánia 368 484 131,6% 0,7% 375 458 122,2% 0,7%

Görögország 318 449 141,4% 0,7% 62 75 121,2% 0,1%

Portugália 345 376 109,0% 0,5% 132 142 107,2% 0,2%

Finnország 338 302 89,3% 0,4% 451 508 112,5% 0,7%

Írország 265 304 114,8% 0,4% 303 310 102,2% 0,5%

Litvánia 160 184 114,6% 0,3% 35 45 126,7% 0,1%

Lettország 85 125 147,8% 0,2% 9 14 152,4% 0,0%

Észtország 94 101 107,4% 0,1% 86 40 46,7% 0,1%

Ciprus 38 47 123,4% 0,1% 9 29 314,5% 0,0%

Luxemburg 24 57 232,8% 0,1% 60 80 134,8% 0,1%

Málta 5 11 226,0% 0,0% 63 21 32,9% 0,0%

EU összesen 46 632 53 958 115,7% 78,8% 43 175 47 880 110,9% 69,6%

Magyarország összesen 58 935 68 461 116,2% 100,0% 61 314 68 769 112,2% 100,0%
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2. számú táblázat

Az EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC árufõcsoportok szerint
2007. január–december hónapban

Árufõcsoport

Kiszállítás Beérkezés

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

Élelmiszerek, ital, dohány 2 418 5,2 3 496 6,5 2 249 5,2 2 670 5,6

Nyersanyagok 971 2,1 1 162 2,2 710 1,6 767 1,6

Energiahordozók 949 2,0 1 155 2,1 1 595 3,7 1 565 3,3

Feldolgozott termékek 12 903 27,7 14 736 27,3 17 090 39,7 19 074 39,8

Gépek, gépi berendezések 29 391 63,0 33 409 61,9 21 531 49,8 23 804 49,7

Összesen 46 632 100,0 53 958 100,0 43 175 100,0 47 880 100,0

3. számú táblázat

Külkereskedelmi termékforgalom 2007. január–december hóban
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS EGYENLEG

2006 2007
Index

2007/2006
2006 2007

Index
2007/2006 2006 2007

EU 27 ország 46 632 53 958 115,7% 43 175 47 880 110,9% 3 457 6 078

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL

Horvátország 888 1 026 115,5% 142 323 227,4% 746 703

Szerbia 579 861 148,6% 136 185 135,9% 443 676

Svájc 556 778 139,8% 593 553 93,2% –37 225

Oroszország 1 588 2 174 136,9% 4 955 4 751 95,9% –3367 –2577

Ukrajna 1 024 1 359 132,7% 667 922 138,2% 357 436

USA 1 618 1 646 101,7% 1 035 1 130 109,2% 584 516

Kanada 110 129 117,3% 98 163 165,9% 12 –34

Japán 304 295 96,9% 1 765 1 939 109,8% –1461 –1644

Kína 609 747 122,8% 3 081 3 746 121,6% –2473 –2999

Magyarország összesen 58 935 68 461 116,2% 61 314 68 769 112,2% –2379 –308
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Figyelemfelhívás
a Közösség egyes jogszabálytervezeteire, állásfoglalásaira

Közlemények

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 33 számában megjelent az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége igazgatótaná-
csának határozata a Közösségek érdekeire nézve hátrányos csalás, korrupció és bármely jogellenes tevékenység leküz-
désével kapcsolatos belsõ vizsgálatok feltételeirõl és szabályairól

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 38 számában megjelent az Európai Közösségek Kombinált Nómenklatúrájá-
nak magyarázata

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 41 számában megjelent magyarázó megjegyzések az Európai Közösségek
Kombinált Nómenklatúrájához

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 52A számában megjelent a Mezõgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegy-
zéke – elsõ kiegészítés a 26. teljes kiadáshoz, zöldségfajok közös fajtajegyzéke – harmadik kiegészítés a 26. teljes ki-
adáshoz

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 49 számában megjelent a Tanács véleménye Magyarország 2007–2011-es
idõszakra vonatkozó aktualizált konvergenciaprogramjáról

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 47 számában megjelent a Bizottság közleménye a 2004/22/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében

Jogszabály-elõkészítés

Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre az ingatlanok idõben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló
üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelmérõl (C 44
szám)

Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a nem automatikus mûködésû mérlegekrõl (C 44 szám)
Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre gépjármûvek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lám-

páiról (C 44 szám)
Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok által elõidézett rádiózava-

rok megszüntetésérõl (C 44 szám)
Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a 2003/54/EK irányelvnek egyes rendelkezések Észtországra való al-

kalmazása vonatkozásában történõ módosításáról (C 44 szám)
Javaslat tanácsi irányelvre a 2003/96/EK irányelvnek a kereskedelmi célú üzemanyagként használt gázolaj adóztatása

különös rendelkezéseinek kiigazítása, valamint az ólommentes benzin és az üzemanyagként használt gázolaj adóztatásá-
nak koordinálása tekintetében történõ módosításáról (C 44 szám)

A Régiók Bizottsága véleménye – Zöld Könyv a mûholdas navigációs alkalmazásokról (C 53 szám)
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei

A FARMOS TV mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 333/2008. (II. 13.) határozata értelmében
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Farmos Község Önkormányzat Mûvelõdési Ház és Könyvtár vezetékes mûsor-
szolgáltatót, melynek közmûsor-szolgáltatói szabályzatát az alábbiakban közöljük.

I. Általános rész

1. A FARMOS TV a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény betartásával helyi mûsorszolgáltatást vé-
gez, melyet a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat alapján, közmûsor-szolgáltatóként kíván folytatni.

2. A FARMOS TV adásainak teljes ideje heti 4 óra, átlagosan havi 16 óra, az adásidõbõl közszolgálati mûsorszámok
közlésére szánt havi átlagos mûsoridõ 960 perc, de legalább a teljes mûsoridõ 50%-a (benne a Farmos község önkor-
mányzati képviselõ-testületének üléseirõl készült, vágatlan felvétel közlésével, közérdekû közleményekkel).

3. A FARMOS TV kötelezettséget vállal arra, hogy maradéktalanul eleget tesz a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó
szigorúbb törvényi elõírásoknak is, a következõkben foglaltak szerint.

4. FARMOS TV különösen tiszteletben tartja a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát
és alapvetõ érdekeit, nem sértheti más nemzetek méltóságát.

5. A FARMOS TV rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot
tartó, Farmos községben élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az ese-
ményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.

6. A FARMOS TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelení-
tését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének
színvonalas kielégítésérõl.

7. A FARMOS TV különös figyelmet fordít:
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû

csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyerme-
kek védelmét szolgáló, az igénybe vehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok fõmûsoridõben történõ bemu-
tatására,

e) az ország különbözõ területeinek, illetve a Tápió-vidék kistérség társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjele-
nítõ mûsorszámok bemutatására, és a helyi eseményekre, történésekre, hírekre, információkra.

8. A FARMOS TV az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást
öncélúan ábrázoló mûsorszámot nem tesz közzé.

II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai

1. A FARMOS TV tevékenységét pártoktól és politikai mozgalmaktól függetlenül folytatja, a véleménynyilvánítás és
a sajtó szabadságára vonatkozó garanciák alapján. Sem országgyûlési, sem helyhatósági választásokon nem állít és nem
támogat képviselõjelöltet.

2. Politikai szervezeteket nem támogat, tõlük támogatást nem fogad el.
3. Mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem hoz-

hatnak nyilvánosságra.
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III. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának,
a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

1. A FARMOS TV vállalja, hogy a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl
sokoldalúan, tényszerûen, idõszerûen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztat.

2. A mûsorszolgáltató a vételkörzetében élõ hallgatókat jelentõsen érintõ ügyekben köteles a jellemzõ véleményeket
bemutatni, ideértve az eltérõ véleményeket is.

3. A különbözõ vélemények megszólaltatásánál a mûsorkészítõnek abból kell kiindulnia, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságának keretein belül bárki szabadon kifejtheti a vitatott kérdéssel kapcsolatos véleményét, hangot adhat politi-
kai meggyõzõdésének. Ugyanakkor a mûsorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez mások személyiségi jogait vagy jó ér-
zését ne sértse. Ha ilyen vélemény megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyozottan közölni kell a mûsorban, hogy az
elhangzott vélemény a megszólaló egyéni véleménye.

4. A hírmûsorokban a mûsorkészítõ újságírói és szakvéleményén kívül személyes véleményének nem adhat hangot,
azt még közvetve sem sugallhatja.

5. A hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektõl világosan megkülönböztetve kell közölni.
6. A mûsorkészítõ köteles a mûsorban elhangzó értesülések hitelességét ellenõrizni. Ha egy témában a források egy-

másnak ellentmondóak, erre a hírmûsorban utalni kell.
7. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan naturális részletek

közlését. A televízióknál ez különösen vonatkozik a események képanyagainak kiválasztására.
8. Az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és maradéktalanul helyesbíteni kell.

IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények

A FARMOS TV valamennyi mûsorszolgáltatásával hozzájárul az anyanyelvi kultúra ápolásához, az alábbiak szerint:
A mûsorszolgáltatás során érvényesíti a helyes nyelvhasználatot.
A mûsorszámokban kerüli az anyanyelvet rontó és szegényítõ kifejezéseket, valamint az indokolatlan rövidítéseket.
A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a trágárság.
A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorokban különösen nagy figyelmet fordít a helyes és szép beszédre.

V. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje,
figyelemmel a törvény 26. § (2) bekezdésében foglaltakra is

1. A FARMOS TV mûsorszolgáltatása során teret enged a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintõ kérdéseknek.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó mûsorszámokban figyelmet fordít a kisebbségi kultúrának, a ki-

sebbségi értékek megõrzésének.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló mûsorszámokban lehetõség szerint biztosítja a saját anyanyelv haszná-

latát.

VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere

1. A FARMOS TV mûsorai elõsegítik a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokszínûséget.
2. A FARMOS TV kiemelt helyet biztosít a nemzeti és egyetemes kultúra alkotásainak.
3. A FARMOS TV köteles mûsoraiban a vallások iránt tiszteletet és türelmet tanúsítani.
4. A mûsorszámokban nem hangozhat el világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ vélemény, megjegyzés.
5. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és

nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.

VII. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja

Megkülönböztetõ hangjelzéssel kell ellátni a reklámot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági felhívást, a politikai
és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a vallási és világnéze-
ti mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.
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VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések

1. A kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését, a világ
megismerését, a helyes magatartásminták megismerését. Továbbá lehetõség szerint népszerûsítik az egészséges életmó-
dot, a különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tolerancia fej-
lesztését.

2. A mûsorokban az erõszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsor-
számot közzétenni tilos.

3. Kiskorú csak a törvényes képviselõje hozzájárulásával szerepeltethetõ a mûsorokban.
4. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve

más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék.

IX. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása

1. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a FARMOS TV e törvény szerint felelõsséggel nem
tartozik.

2. A FARMOS TV-nél a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat
percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám
idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is bele-
számít. A FARMOS TV televíziós vásárlási mûsorablakot nem tehet közzé.

3. A FARMOS TV-ben reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között te-
hetõ közzé.

4. A FARMOS TV mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
5. A FARMOS TV mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgal-

mazója.
6. A FARMOS TV-ben rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszo-

nyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai
hirdetésben.

7. A FARMOS TV kötelezõen tudomásul veszi, hogy a közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgálta-
tásban csak az alábbi mûsorszámok támogathatók:

a) vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok,
b) mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok,
c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató

mûsorszámok,
d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos hely-

zetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
8. A nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül

megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
9. Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
10. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ.
11. A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
12. Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
13. A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
14. Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgár-

mesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet poli-
tikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közölhetõ.

15. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehe-
tõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ.

16. A reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
17. A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorú-

ak tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
18. Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatások

igénybevételére.
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19. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, to-
vábbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartal-
mára.

X. A közérdekû közlemények közzététele

1. A közérdekû közlemény az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes
személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését szol-
gálja, vagy nem politikai cél elõmozdítására közzétett olyan mûsorszám, mely közérdekû cél támogatására szólít fel, ilyen
eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a figyelmet.

2. A FARMOS TV a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért e törvény szerint
felelõsséggel nem tartozik.

3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
4. A közérdekû közlemény közzétételéért a FARMOS TV ellenszolgáltatást nem kérhet.
5. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli

helyzetekben közzéteendõ közérdekû közleményre.

XI. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke
és biztosítékai, a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai,

tiszteletben tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését

A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi. A mû-
sorkészítéssel összefüggésben csak a felelõs szerkesztõ utasíthatja a mûsorkészítõt, valamint minden olyan esetben, ami-
kor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.

A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie például, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyil-
vánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkalmas a
személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy val-
lási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt eset-
ben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza.

XII. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok,
különös tekintettel a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottakra

A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósító-
ként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszol-
gáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek.

Ennek alapján a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztsé-
get nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményé-
nek, így különösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.

A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogvi-
szonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politi-
kai hirdetésben.

XIII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai

A FARMOS TV mûsorkészítõje köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és
alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.

XIV. A Farmos TV megrendelései, valamint a külsõ munkatársak megbízásai nem teremthetnek lehetõséget
jogosulatlan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára
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A BTKT TV mûsorszolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy 367/2008. (II. 13.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás vezetékes mûsorszolgáltatót, aki-
nek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

1. Alapelvek

1.1. A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petõfi S. u. 1., adószám:
15571555-1-14, a továbbiakban: BTKT TV vagy mûsorszolgáltató) az Országos Rádió és Televízió Testülethez történt be-
jelentés alapján mûsorszolgáltatást végez a Balatonföldvári kistérség 13 településén a helyi kábeltelevíziós rendszeren.

1.2. A tevékenységét a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.), a bejelentés-
ben foglaltak és a jelen mûsorszolgáltatási szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alapján közmûsor-szolgáltatóként
folytatja. A BTKT TV a közmûsor-szolgáltatás törvényes és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról jelen szabályzat-
ban rendelkezik.

1.3. Jelen szabályzat kötelezõ tartalommal bír a BTKT TV minden munkavégzésére (tartalomszolgáltató tevékeny-
ségre) irányuló, bármely, a BTKT TV-vel jogviszonyban álló alkalmazottjára (foglalkoztatottjára) nézve. A szabályzat a
foglalkoztatási jogviszony, így különösen: a jelen mûsorszolgáltatónál munkaviszony, a Polgári törvénykönyv alapján
kialakított megbízási, vállalkozási jogviszony – létesítése céljából megkötött bármely szerzõdés része.

2. Általános szabályok

2.1. Jelen szabályzat az Rttv. 2. § (Értelmezõ rendelkezések) alatt felsorolt fogalmi meghatározásait használja.
2.2. A BTKT TV mûsorszolgáltatása során különös figyelmet fordít az Rttv. 1. Cím (Alapelvek 3. §, 4. §, 5 §) alatt fel-

sorolt maradéktalan teljesülésére.
2.3. A BTKT TV sugárzása során közszolgálati mûsorszámokat a fõmûsoridõben legalább 60 percben szolgáltat.

2.4. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a BTKT TV felelõsséggel nem tartozik. Lelkiisme-
reti, illetõleg világnézeti meggyõzõdést reklám útján a BTKT TV nem terjeszt, nemzeti ünnepek eseményeirõl, vallási és
egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül megelõzõen és azt követõen reklámot nem közöl.
A BTKT TV híreket közlõ és idõszerû politikai tájékoztató mûsorszámokban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ mun-
katársai sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg reklámban és politikai hirdetésben. A BTKT TV burkolt, illetve
tudatosan nem észlelhetõ reklámot nem közöl.

2.5. A BTKT TV választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a társadalombiztosítási ön-
kormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorszolgáltatásban. Vá-
lasztási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elrendelt népszavazással összefüggésben közöl.

2.6. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, to-
vábbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a BTKT TV felelõsségét vagy szabadságát érintõ módon nem be-
folyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – a mûsorszám idõbeli elhelyezését. A BTKT TV a közér-
dekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.

2.7. A BTKT TV nem tesz közzé dohányárut, fegyvert, lõszert, robbanóanyagot, alkoholtartalmú italt, kizárólag orvo-
si rendelvényre igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerûsítõ, ismertetõ reklámot. A BTKT TV
mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója vagy forgalmazója.

2.8. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve
más áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék. A reklám a játék tényleges természetét és lehe-
tõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ. A reklám nem mutathat gyermekeket erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõ-
szakra. A kiskorúaknak szóló reklám nem építhet a szülõk vagy tanárok iránti bizalomra.

2.9. Reklámot, közérdekû közleményt, jótékonysági felhívást, politikai hirdetést a BTKT TV e jellegének a közzété-
telt közvetlenül megelõzõ és azt követõ megnevezéssel, továbbá egy mûsorszámoktól optikai vagy felismerhetõen, elkü-
lönítve tesz közzé. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen megne-
vezi. Az Rttv. 2. § 16. pontjának a) alpontja szerinti közérdekû közlemény közzétételéért a BTKT TV ellenszolgáltatást
nem kér. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg – a korlátozás nem vonatkozik az Rttv.
137. § szerinti közérdekû közleményre. Reklámot mûsorszámok között tesz közzé a BTKT TV.

2.10. A mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támoga-
tott mûsorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti te-
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vékenységének igénybevételére, illetõleg az attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve
szabadságát érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését – az idõpont ki-
vételével – nem befolyásolhatja. A BTKT TV nem tesz közzé – a mûsorelõzetes kivételével – olyan mûsorszámot,
amelyben a mûsorszám támogatójának védjegye, megkülönböztetõ jelzése, jelszava megjelenik. A politikai mûsorszám
nem támogatható. A kizárólag áru vagy szolgáltatás, megrendelésre szakosodott mûsorszolgáltatásra e pont – az elõzõ
mondatban foglaltak kivételével – nem alkalmazható. Nem támogathat mûsorszámot párt, politikai mozgalom, valamint
az a vállalkozás, amely – fõ tevékenysége szerint – e szabályzat szerint nem reklámozható terméket állít elõ, nagykeres-
kedelmi forgalomban értékesít, illetõleg ilyen termékekkel kapcsolatos szolgáltatást nyújt. Ez a tilalom nem vonatkozik
a gyógyszertermék, illetve gyógyászati eljárás tekintetében érintett vállalkozás neve és védjegye közléséhez kötött támo-
gatásra. A támogató megnevezésében – feltüntetett nevében – párt neve, jelszava, emblémája nem szerepelhet.

2.11. A BTKT TV különösen köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alap-
vetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát. A BTKT TV rendszeresen, átfogóan, elfogulat-
lanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében
élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jel-
lemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve. E feladatok ellátása során gondoskodik az Rttv. 137. §-ában
nem említett közérdekû közlemények nyilvánosságra hozataláról. A BTKT TV biztosítja a mûsorszámok és a nézetek
sokszínûségét, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk
széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl. A BTKT TV különös figyelmet for-
dít az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére, a kisko-
rúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására, a vallási
és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére, az életkoruk, szellemi és
lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû csoportok számára fontos informá-
ciók elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a mûsorok fõmûsoridõben történõ bemutatásá-
ra, az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.

2.12. A reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorában sem haladhatja meg a hat percet.
A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtarta-

mába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. Rek-
lám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más olyan
közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.

Alkoholtartalmú ital nem reklámozható. A közszolgálati mûsorszolgáltató és a közmûsor-szolgáltató mûsorszámát
nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója. A közszolgálati mûsorszol-
gáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak a munkavégzésükre irá-
nyuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, il-
letve politikai hirdetésben. Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a sze-
xualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot tilos közzétenni.

2.13. Csak az alábbi mûsorszámok támogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális
eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etni-
kai kisebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi
körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.

A rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól független – sem
képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

Az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló
mûsorszámot közzétenni tilos.

3. A pártoktól és a politikai mozgalmaktól való függetlenség elvei és biztosítékai

3.1. A BTKT TV ezen szabályzat szerinti közmûsor-szolgáltatói tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól
függetlenül folytatja, a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságra vonat-
kozó garanciák alapján.

3.2. A pártok és a politikai mozgalmak tevékenységérõl és elveirõl a mûsorszolgáltató folyamatosan tájékoztatást ad
úgy, hogy a tájékoztatás objektív, tárgyszerû, kiegyensúlyozott és pártatlan legyen. Annak keretében az eltérõ álláspon-
tokat meg kell világítani és lehetõséget kell adni arra, hogy a nézõ a véleményeket összehasonlítsa. A mûsorszolgáltató
nem kötelezhetõ arra, hogy a politikai pártoknak és mozgalmaknak a mûsorokban számszerûen is (másodpercben)
egyenlõ megjelenési lehetõséget biztosítson.
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3.3. A politikai pártok és mozgalmak sem közvetve, sem közvetlenül nem befolyásolhatják sem maguk, sem más ha-
sonló szervezetek megjelenítésének körülményeit.

3.4. A mûsorszolgáltató politikai hirdetést az országgyûlési, illetve az önkormányzati választások, továbbá az elren-
delt népszavazás idején kívül nem tesz közzé. A politikai hirdetések közzétételének szabályaira nézve a mûsorszolgálta-
tót csak a jogszabályok elõírásai kötelezik.

3.5. A mûsorszolgáltató nem készít olyan mûsorszámot, amely egyetlen politikai párt vagy mozgalom nézeteit nép-
szerûsíti, továbbá nem toborozhat politikai párt vagy mozgalom rendezvényein való részvételre.

3.6. A mûsorszolgáltató az általa megválasztott formában szerepeltetheti a helyi vagy országos politikai közélet ér-
deklõdésére számot tartó személyiségeit, azonban ebben az esetben sem válhat a mûsorfolyam egyetlen politikai vagy
eszmei nézetrend kifejezõdésévé.

3.7. A mûsorszolgáltató a politikai pártok és mozgalmak által nyilvánosságra hozott dokumentumokat szerkesztett
formában teszi közzé. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és al-
polgármesterek kommentárt, magyarázatot és jegyzetet a mûsorszolgáltató mûsoraihoz nem fûzhetnek.

3.8. Politikai pártok és mozgalmak, országgyûlési és önkormányzati képviselõk, polgármesterek és alpolgármesterek
bármely megnyilvánulása esetén a mûsorszolgáltató közli a megszólaló személy tisztségét és pártállását, illetve az általa
képviselt mozgalom megnevezését. Mellõzni ezt csak akkor lehet, ha a megszólaló személy politikai tevékenységétõl
teljes mértékben független minõségben szólal meg. A mûsorszolgáltató még ebben az esetben is ragaszkodhat a tisztség,
a pártállás, illetve a mozgalom megnevezéséhez.

3.9. A mûsorszolgáltató sem politikai párttól és mozgalomtól, sem központi vagy helyi államhatalmi vagy államigaz-
gatási szervtõl, sem azok tisztségviselõitõl közvetlen vagy közvetett olyan utasítást nem fogadhat el, amely a mûsorszol-
gáltatás vagy a mûsorszámok tartalmára, idejére, mûsorkörnyezetére, idõtartamára, továbbá a szerkesztés egyéb elveire
vonatkoznék.

4. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések is-
mertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek

4.1. A mûsorszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a közvéleményt foglalkoztató, a közérdeklõdésre számot tartó
vagy a vitatott kérdésekben minden lényeges, a helyi közélet szempontjából befolyásoló vélemény megismerhetõ legyen.

4.2. A hírekben, illetve politikai mûsorokban a vélemények kinyilvánításának jogát csak a mûsor idõtartama korlátoz-
hatja, de az is csak az arányosság szempontjai alapján.

4.3. A mûsorszolgáltató köteles arra, hogy a nézõ véleményének kialakításához szükséges minden lényeges informá-
ciót és véleményt megjelenítsen.

4.4. A mûsorszolgáltató törekszik arra, hogy a hírekben, illetve a politikai mûsorokban a helyi közéletet meghatározó
társadalmi csoportok véleménye helyet kapjon.

4.5. A mûsor közzétételének nem akadálya, ha valamely álláspont képviseletére objektív vagy szubjektív okból nincs
lehetõség. Ebben az esetben az akadály okáról a mûsorszolgáltató a nézõt tájékoztatni köteles.

4.6. A hír-, illetve a politikai mûsorban megjelenõ információk forrását a mûsorszolgáltató ellenõrzi és ahol szüksé-
ges, megjelöli. Ha több információ ellentétes tartalommal áll rendelkezésre, azok közül legalább két, egymástól függet-
len hírforrásból származó információt kell közzétenni az ellentmondásra történõ egyértelmû figyelemfelhívás mellett.

4.7. A különbözõ vélemények megszólaltatásakor a mûsorszolgáltató a véleménynyilvánításhoz fûzõdõ alkotmányos
jog elvei szerint lehetõséget ad arra, hogy a megszólaló álláspontját ismertesse. Ez azonban nem járhat a személyiséghez
fûzõdõ jogok sérelmével, megfogalmazásában pedig nem lehet durva, illetve alkalmas arra, hogy más becsületét vagy jó
hírnevét sértse. Ha ez – különösen élõ mûsorban – mégis elõfordulna, a mûsorszerkesztõnek haladéktalanul közölnie
kell, hogy ez a megszólaló, nem pedig a mûsorszolgáltató álláspontja.

4.8. Hír- és politikai mûsorokban a mûsorvezetõ saját pártpolitikai kötõdését nem jelenítheti meg, saját véleményét az
elhangzott álláspontok mellett vagy ellen nem ismertetheti.

4.9. Bármely állásfoglalás vagy vélemény a szerkesztés során nem változhat meg úgy, hogy ellentmondásban álljon a
megkérdezett álláspontjával.

4.10. Ha a hír- vagy politikai mûsorban tartalmi vagy tárgyi tévedés hangzott el, azt a lehetõ leghamarabb ki kell javí-
tani a nézõ figyelmének erre történõ egyértelmû felhívása mellett.

4.11. Politikai mûsorban a mûsorvezetõnek törekedni kell arra, hogy a résztvevõk egymás emberi méltóságának tisz-
teletben tartásával fejtsék ki véleményüket.

4.12. Helyreigazítást, illetve kifogást lehet közzétenni az érintett kérelmére, illetve kötelezõ a közzététel akkor, ha ezt
jogerõs bírói ítélet vagy a Panaszbizottság határozata elõírja.
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5. Az anyanyelvi kultúra ápolásának követelményei

5.1. A szabályzat elõírásainak alkalmazása során a mûsorszolgáltató köteles a magyar nyelv helyes és pontos haszná-
latára, kerülve az anyanyelvet rontó fordulatok, a magyarul is kifejezhetõ idegen szavak indokolatlan és gyakori haszná-
latát. Idegen nevek és szavak használatakor a mûsorszolgáltató az adott nyelv fonetikai és kiejtési szabályait veszik fi-
gyelembe, kivéve, ha a használt név vagy kifejezés magyaros kiejtéssel került a köztudatba.

5.2. A mûsorvezetõknek figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a megszólalókat – személyük sérelme nélkül – a magyar
nyelv helyes használatára késztessék.

5.3. A mûsorszolgáltató köteles kerülni a durva, a trágár, illetve a szeméremsértõ kifejezések alkalmazását.
5.4. A mûsorszolgáltató a fõszerkesztõ útján anyanyelvvédõ bizottságot hoz létre, a vételkörzetben társadalmi elis-

mertségre szert tett három személy felkérésével, akik félévente értékelik a mûsorszolgáltató anyanyelvhasználatát. Az
értékelést a szerkesztõségi értekezleten ismertetni kell. A bizottság tagjai feladatuk ellátásáért a mûsorszolgáltató részé-
rõl díjazásban nem részesíthetõek, véleményük függetlenségének biztosítása érdekében.

6. A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, életük bemutatásának követelményei

6.1. A mûsorszolgáltató – az erre szolgáló speciális mûsoron kívül is – e szabályzat elõírásainak megfelelõen sokolda-
lúan és tárgyilagosan mutatja be a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját és hagyományait. Ennek során a mû-
sorszolgáltató nem adhat helyt a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó, a közgondolkodásban kialakult negatív
sztereotípiáknak.

6.2. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyeket a társadalmi élet különbözõ megnyilvánulásaiban kell be-
mutatni, és tartózkodni kell attól, hogy a megjelenítés egyoldalú legyen, illetve hogy csak a kisebbség hagyományosan
elfogadott szerepeiben történjék.

6.3. A nemzeti és etnikai kisebbségek bemutatásakor figyelmet kell fordítani arra, hogy hagyományaik, kultúrájuk és
mûvészetük bemutatása megfelelõ súllyal kifejezésre jusson.

6.4. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyeknek akkor is joga van saját nyelvén megszólalni, ha a magyar
nyelvet egyébként érti és beszéli. Ebben az esetben a mûsorszolgáltató kötelezettsége a tolmácsolás biztosítása.

7. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatása

7.1. A mûsorszolgáltató kulturális mûsoraiban törekszik arra, hogy bemutassa a nemzeti és egyetemes mûvészet érté-
keit, valamennyi nézõi réteg érdeklõdésének figyelembevételével.

7.2. A mûsorszolgáltató mûsoraiban népszerûsíti a mûvészeti alkotásokat és elõsegíti azok befogadását. A mûsorszol-
gáltató a kulturális értékek terjesztését úgy végzi, hogy megkülönböztetést vagy kizárólagosságot nem alkalmazva, a né-
zõt a kulturális érték fontosságának elismeréséhez segítse hozzá.

7.3. A mûsorszolgáltató lehetõségeihez mérten beszámol a tudomány eredményeirõl. Tudományos kérdésekben biz-
tosítani kell az eltérõ vélemények megjelenítését. Új tudományos eredmények ismertetése a nézõben nem kelthet meg-
alapozatlan várakozást.

7.4. Általánosan még el nem fogadott tudományos eredmények közlésekor az ellentétes vélemények ismertetése nem
kerülhetõ el. Az eredmény bizonytalanságára a nézõ figyelmét kifejezetten és egyértelmûen fel kell hívni.

7.5. A tudományos eredmények ismertetésekor a közérthetõségre törekedni kell. Szükség esetén bármely tudományos
kérdésben igénybe kell venni szakértõ személyek vagy szervezetek segítségét.

7.6. Tudományos mûsor nem szolgáltatható a nézõ egészségi állapotának közvetlen befolyásolása céljából, illetve e
célra módszerek és eszközök nem ajánlhatók.

7.7. A mûsorszolgáltató felelõs azért, hogy világnézeti, illetve vallási meggyõzõdését sértõ nézetek a mûsorban ne
hangozhassanak el.

7.8. A mûsorszolgáltató köteles a világnézeti és vallási kérdésekben elfogultságtól mentesen ábrázolni a világnézetekre
és vallásokra vonatkozó nézeteket. A mûsorszolgáltató mûsorában világnézeti vagy vallási propaganda nem folytatható.

7.9. A mûsorszolgáltató kiegyensúlyozott lehetõséget biztosít a Magyar Köztársaságban bejegyzett egyházak hitéleti
tevékenységének bemutatására. E tevékenység során az érintett egyház részére a mûsorszolgáltató konzultációs lehetõ-
séget, illetve részvételt tesz lehetõvé.

7.10. A világnézeti, illetve vallási mûsorpolitikai nézetek népszerûsítésére nem szolgálhat, és nem irányulhat más vi-
lágnézet vagy vallás ellen.
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7.11. A szertartások tartalmáért a mûsorszolgáltató nem tartozik felelõsséggel. A szertartások és más egyházi esemé-
nyek közvetítése mûsorkörnyezetének kialakításakor figyelembe kell venni a vallásos ember érzelmeit és a hitélet méltó-
ságát.

7.12. Vallási vagy világnézeti tartalmú mûvészeti alkotás közzététele esetén – különösen, ha vitatott tartalmú alkotás-
ról van szó – a vallásos vagy világnézeti tartalomra a nézõ figyelmét fel kell hívni.

8. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsorszámok közzététele

8.1. A szabályzat alábbi meghatározásai szerint a BTKT TV mûsorszolgáltató a következõ mûsorszámokat látja el
megkülönböztetõ jelzésekkel és szöveges felvezetéssel:

– reklámok,
– közérdekû közlemények és jótékonysági felhívás,
– politikai és választási hirdetések,
– támogatott mûsorszámok,
– vallási és világnézeti mûsorok,
– kommentár és hírmagyarázat.
8.2. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzététele esetén mindig meg kell nevezni a közzétevõ szerve-

zet, illetve a közlemény forrását. A jótékonysági felhívás reklámozásra nem használható.
8.3. A politikai és választási hirdetéseket a mûsortól elkülönítetten kell közzétenni, megjelölve a közzététel okát (or-

szággyûlési vagy önkormányzati képviselõk választása, népszavazás).
8.4. A közönség figyelmét külön fel kell hívni minden olyan mûsorszámra, amely a kiskorú fejlõdését hátrányosan be-

folyásolhatja. A törvényben e körbe utalt mûsorokon kívül a mûsorszolgáltató az ilyen mûsorszámok körét maga hatá-
rozhatja meg. Az ajánlott korhatár 10, 14 és 18 év. A korlátozásra a mûsorelõzetesekben, -ajánlókban és -újságokban is
utalni kell.

8.5. A támogatott mûsorszám támogatóját a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen egyértelmûen kell
megnevezni. A megnevezés nem járhat együtt a támogató reklámjával.

8.6. A vallási vagy világnézeti mûsorszámokat közvetlenül megelõzõen és azt követõen egyértelmûen tájékoztatni
kell a nézõt a mûsor jellegérõl. Szertartás vagy egyházi esemény közvetítésekor meg kell nevezni a tartalomért felelõs
egyházat.

8.7. Politikai tájékoztató- és hírmûsorokban a hírekhez kommentárt, jegyzetet és magyarázatot e minõség megjelölé-
sével, a szerzõ megnevezésével és a hírektõl megkülönböztetetten kell közzétenni.

8.8. A reklámot a mûsortól elkülönítetten, azonosítható szignállal kell közzétenni akkor is, ha az beszélgetés formájá-
ban hangzik el. A szignál minden esetben külön konferálással pótolható.

9. A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések

9.1. A mûsorszolgáltató a kiskorúak szellemi és erkölcsi fejlõdésére súlyosan ártalmas mûsorszámokat nem közvetít.
9.2. A mûsorszolgáltató mûsoraival igyekszik segíteni a kiskorúak szellemi, társadalmi és erkölcsi fejlõdését, a világ

megismerését és pozitív magatartásminták kialakulását.
9.3. A mûsorszolgáltató védi a kiskorúak személyiségi jogait és emberi méltóságát. Ezen belül a mûsorszolgáltató

nem él vissza a kiskorú tapasztalatlanságával és nem használja ki azt, a kiskorút nem hozza nevetséges helyzetbe, és nem
teszi ki sem fizikai, sem lelki megpróbáltatásnak. Gyermekkorú személy a mûsorban csak szülõje, törvényes képviselõje
vagy osztályfõnöke jóváhagyásával szólaltatható meg.

9.4. Kiskorúak számára készült mûsorokban durva, szeméremsértõ kifejezés, illetve káromkodás nem használható,
még hangjelzéssel történt helyettesítéssel sem.

9.5. Gyermekkorú személy szexuális helyzetben vagy arra utaló körülmények között nem szerepeltethetõ. A reklámok
közzététele során a mûsorszolgáltató az alábbi szabályok megtartására köteles:

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem beszélhetik rá a kiskorúakat tapasztalatlanságuk és hiszékenységük ki-
használásával egy adott termék megvételére vagy szolgáltatás igénybevételére.

– A reklámok (közvetlenül) erõszakosan nem biztathatják a kiskorúakat, hogy szüleiket vagy másokat rábeszéljenek
arra, hogy egy adott terméket megvásároljanak, vagy szolgáltatást igénybe vegyenek, illetve nem tartalmazhatnak szá-
mukra közvetlen vásárlási ajánlatot.

– A reklámok nem használhatják ki azt a különleges tiszteletet, amit a kiskorúak szüleikkel, tanáraikkal vagy egyéb
személyekkel kapcsolatban éreznek.
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– A reklámok hanghatásokkal vagy más módon és indokolatlanul nem mutathatnak kiskorúakat veszélyes helyze-
tekben.

– A reklámok nem válthatják ki a kiskorúakban, fiatalokban azt az érzést, hogy a reklámozott áru nélkül társaiknál ala-
csonyabb rendûek. Az ár feltüntetése – például a „csak” szó használata – nem kelthet a kiskorúakban elképzelést a ter-
mék tényleges értékét illetõen. A reklám nem utalhat arra, hogy a termék megvásárlása, szolgáltatás igénybevétele min-
den család költségvetésébe belefér.

10. Reklámtevékenység, támogatás

10.1. A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát vagy tudatlanságát.
10.2. A reklám nem kelthet félelmet, nem dicsérheti fel az erõszakos magatartást, az emberi és természeti környezet

károsítását, az állatok kínzását.
10.3. A reklám nem igazolhat hátrányos faji, vallási vagy nembeli megkülönböztetést, ábrázolásmódja nem sértheti az

emberi méltóságot.
10.4. A reklám nem irányulhat nem kellõ mennyiségben rendelkezésre álló árura, szolgáltatásra.
10.5. A reklám nem lehet túlzó, nem vezetheti félre, illetve tévesztheti meg a fogyasztót sem közvetve, sem közvetle-

nül, különös tekintettel:
– termék, szolgáltatás legfontosabb tulajdonságaira,
– áru értékére és a ténylegesen fizetendõ teljes árra,
– a szállításra, a cserére, a visszavételre a javításra és a karbantartásra,
– a garanciális feltételekre,
– a szerzõi jogokra és ipari tulajdonjogokra,
– a hivatalos minõsítésre,
– a jótékonysági célra fordítandó hányadra.
10.6. A reklám nem élhet vissza a mûszaki és tudományos kutatási eredményekkel. A reklám nem tüntethet fel tudo-

mányosan megalapozottnak olyan állításokat, melyek nem azok. A reklámban szereplõ személyek nem kelthetnek olyan
képzetet, hogy a terméket orvos ajánlja.

10.7. Az összehasonlításoknak bizonyítható tényen kell alapulni, melyek független forrásból származnak.
10.8. A reklám nem ronthatja más termékek, cég vagy személy hitelét.
10.9. A reklám nem mutathat be olyan személyt vagy tulajdonát, aki erre elõzetesen nem adott engedélyt.
10.10. A reklám nem használhatja jogtalanul más cég, vállalat vagy intézmény nevét, hanghatásokkal azok kezdõbe-

tûit vagy goodwilljét.
10.11. A reklám nem másolhatja le más reklámok általános megjelenését vagy részleteit olyan módon, hogy félreveze-

tõ legyen.
10.12. A reklám csak magyar nyelvû lehet. Ez alól csak a szlogen, illetve a reklámdal képez kivételt, azonban a szlo-

gent magyar nyelven is közölni kell.
10.13. A reklám nem tartalmazhat pornografikus szöveget, illetve nem szólhat öncélúan a szexualitásról. A reklám

nem használhat durva vagy a közízlést sértõ szavakat és kifejezéseket.
10.14. Nemzeti ünnepek eseményeirõl, illetve egyházi szertartásokról készített mûsorszámokat megelõzõen vagy azt

követõen reklám nem közölhetõ. A jelen szabályzat céljai megvalósulása érdekében a BTKT TV fõszerkesztõje megha-
tározhat egyéb olyan mûsorszámokat és mûsoridõket is, amelyekben reklám nem tehetõ közzé.

10.15. A reklámszerzõdéseket vagy maga a mûsorszolgáltató, vagy az ezzel megbízott reklámügynökség köti meg. Ha
közzététel után jut a mûsorszolgáltató tudomására, hogy a reklámot nem lehetett volna közvetíteni, köteles haladéktala-
nul a reklám közvetítését megszüntetni.

10.16. A mûsor támogatója nem befolyásolhatja a mûsorszám tartalmát, illetve elhelyezését.
10.17. A támogatót a mûsorszám elõtt és az után egyértelmûen meg kell nevezni. A megnevezés reklámozásra nem

használható fel.

11. A közérdekû közlemények közzététele

11.1. A közérdekû közlemények forrását és hitelességét a mûsorszolgáltató ellenõrizni köteles.
11.2. Állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szervezet által közölni kívánt közérdekû közleményt a mûsor-

szolgáltató ingyenesen teszi közzé. Méltánylást érdemlõ ok esetén a természetes személy által közzétenni kívánt közér-
dekû közlemény is ingyenes.
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11.3. A közérdekû cél támogatására irányuló közérdekû közleményt a mûsorszolgáltató térítés ellenében teszi közzé.
Térítésmentes közérdekû közlemény csak illetékes személytõl és írásban fogadható el.

11.4. A közérdekû közlemény közzététele vagy bemondó által történt felolvasással, vagy a technikai elõírások figye-
lembevételével készített hanganyag lejátszásával történhet.

11.5. A közérdekû közleményt haladéktalanul, az átvételétõl számított elsõ mûsorszámot megelõzõen közzé kell ten-
ni, ha a közzététel elmaradása az élet- és vagyonbiztonságot, társadalmi csoportok vagy személyek méltányolható gazda-
sági érdekeit veszélyeztetné vagy károkozással járna.

12. A mûsorkészítõk önállósága, függetlensége és felelõssége

12.1. A mûsorszolgáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló mûsorkészítõk tevékenységüket az arra vo-
natkozó jogszabályok és e szabályzat keretein belül függetlenül végzik. A mûsorkészítõ a mûsorszolgáltató erre illetékes
vezetõin kívül nem utasítható. A mûsorkészítõnek joga van arra, hogy a jogszabályt sértõ vagy e szabályzattal ellentétes
utasítás végrehajtását megtagadja. Az utasítás megtagadásának okáról és körülményeirõl a mûsorszolgáltató illetékes
vezetõje és a mûsorkészítõ által aláírt jegyzõkönyvet kell haladéktalanul felvenni.

12.2. A felelõs szerkesztõ és a fõszerkesztõ mûsorértékelése nem minõsül a mûsorkészítõi függetlenség megsértésé-
nek. Abban az esetben, ha a mûsorértékelés a mûsorkészítõ számára sérelmes, joga van azt írásban rögzíteni.

12.3. A mûsorkészítõ nem kötelezhetõ meggyõzõdésével vagy lelkiismeretével ellentétes tartalmú mûsorszám készí-
tésére vagy az abban való közremûködésre. Ebben az esetben a mûsorkészítõnek joga van nevét a mûsorszámról levétet-
ni, ez azonban nem akadályozza meg a mûsor közzétételét. A mûsorkészítõt megilleti a jogszabályok szerint a szellemi
alkotáshoz fûzõdõ jog védelme. Ennek szabályait a mûsorkészítõ foglalkoztatására irányuló szerzõdésben rögzíteni kell.

12.4. A mûsorkészítõt alkotmányos jogainak gyakorlásában a mûsorszolgáltató nem akadályozhatja meg. A mûsorké-
szítõt tevékenysége során megilleti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben foglalt védelem.

12.5. A mûsorkészítõ tevékenysége során nem sértheti az állampolgárok tájékozódásához fûzõdõ jogát, nem veszé-
lyeztetheti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit és az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát.

12.6. A mûsorkészítõ fontos információkat nem hallgathat el vitás esetben, különösen akkor, ha az információ szemé-
lyiségi jogokat sértene, erkölcsi vagy anyagi kárt okozna; a mûsorkészítõ köteles konzultálni az illetékes vezetõvel.

12.7. A mûsorkészítõ nem felelõs azokért a változtatásokért, amelyeket tudta nélkül vagy tiltakozása ellenére hajtot-
tak végre mûsorán.

12.8. A mûsorkészítõ saját véleményét, meggyõzõdését vagy elõítéleteit a mûsorban nem fejtheti ki, és nem kelthet
olyan benyomást, hogy az elhangzott álláspont a mûsorszolgáltató véleménye.

12.9. A mûsorkészítõnek a mûsorban való személyes közremûködése során kerülnie kell az indulatos megnyilvánulá-
sokat, illetve azt, hogy más indulatos megnyilvánulásokat elfogadjon. A mûsorkészítõnek tiszteletben kell tartania a mû-
sorban részt vevõk álláspontját, illetve személyes megjelenését. A mûsorvezetõ nem tehet megjegyzést a mûsorban részt
vevõk társadalmi helyzetére, testi adottságaira, nevére, családi állapotára, és nem használhat olyan kifejezéseket vagy te-
remthet olyan helyzetet, amelyben a résztvevõk nevetségessé válnának vagy egyébként megalázó helyzetbe kerülnének.

12.10. A mûsorkészítõ közvetlenül részt vehet a mûsorkészítés elveinek alakításában, ehhez észrevételeket fûzhet. Ál-
láspontjuk kifejtésében a mûsorkészítõk egyenlõ jogokat élveznek.

13. Összeférhetetlenségi és magatartási szabályok

13.1. A mûsorszolgáltató munkatársa minden, a mûsorszolgáltatóval bármely foglalkoztatási – így különösen: mun-
ka-, a Polgári törvénykönyv alapján kialakított megbízási, vállalkozási – jogviszonyban álló, a mûsorfolyam elkészítésé-
ben alkotói felelõsséggel közremûködõ személy.

13.2. A munkatársak sem magánéletükben, sem munkahelyükön kívüli társadalmi életükben nem veszélyeztethetik a
mûsorszolgáltató jó hírnevét.

13.3. A 13.1. pont szerinti munkatárs nem lehet politikai párt vagy mozgalom vezetõ tisztségviselõje. A hírekben és a
politikai mûsorokban szereplõ 13.1. pont szerinti munkatárs politikai párt vagy mozgalom nevében közszereplést nem
vállalhat.

13.4. A munkatársak írott politikai sajtótermék szerkesztõi nem lehetnek. Abban az esetben, ha e tevékenység nem ve-
szélyezteti a mûsorszolgáltató pártatlanságra vonatkozó kötelezettségét, a mûsorszolgáltató vezetõje a tevékenységre
írásban engedélyt adhat, amelyben szabályozni kell a tevékenységre vonatkozó részletes feltételeket.

13.5. A mûsorszolgáltató telephelyein semmilyen párttal vagy politikai mozgalommal kapcsolatos tevékenység nem
folytatható, és ilyen célra helyiség nem adható bérbe.
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13.6. Ha a munkatárs egyesület vagy nem politikai célra létrejött társadalmi szervezet vezetõségi tagja, illetve alapít-
vány kuratóriumi tagja, gazdálkodószervezet tulajdonosa vagy felügyelõbizottságának tagja, ezen szervezetekre vonat-
kozó mûsort nem készíthet.

13.7. Amennyiben a mûsorkészítõ országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ-jelöltséget vállal, ennek bejelentésé-
tõl a választás napjáig (két forduló esetén a számára döntést hozó napig) a mûsorkészítésben nem vehet részt. Ha a mû-
sorkészítõt országgyûlési vagy önkormányzati képviselõvé megválasztják, mandátuma érvényessége idején politikai,
közéleti vonatkozású mûsor készítésében nem vehet részt.

13.8. A mûsorkészítõ más mûsorszolgáltatónál tevékenységet csak a mûsorszolgáltató vezetõjének írásos engedélyé-
vel végezhet.

13.9. A mûsorszolgáltató vezetõi, illetve azok közeli hozzátartozói nem lehetnek vezetõ tisztségviselõi, tulajdonosai
és felügyelõbizottság tagjai azon gazdálkodószervezeteknek, amelyekkel a mûsorszolgáltató gazdasági célra irányuló
szerzõdést köt.

13.10. A pénzügyi élet eseményeivel foglalkozó mûsorokban a mûsorkészítõ bennfentes információkat nem közölhet.
A mûsorkészítõ csak a mûsorszolgáltató vezetõjének elõzetes engedélyével nyilatkozhat olyan pénzügyi mûveletrõl, il-
letve értékpapírról, amelyben részt vett, illetve amely a birtokában van.

13.11. A munkatársak ajándékot a szokásos ajándéktárgyakon kívül nem fogadhatnak el és támogatott mûsorszám be-
vételébõl. Támogatott mûsorszám mûsorkészítõje nem lehet a támogató gazdálkodószervezet tulajdonosa, felelõs tiszt-
ségviselõje, felügyelõbizottságának tagja, és nem állhat a támogatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Ezeket a
rendelkezéseket alkalmazni kell a felsorolt személyek közeli hozzátartozóira is.

13.12. A munkatársak magatartásukkal, viselkedésükkel és külsõ megjelenésükkel nem sérthetik a mûsorszolgáltató
jó hírnevét.

13.13. A munkatárs nem hozhat nyilvánosságra olyan adatot, amely a mûsorszolgáltató üzleti titokkörébe tartozik. Az
üzleti titok körét a munkatárs munkavégzésre irányuló szerzõdésében rögzíteni kell.

13.14. A mûsorkészítõnek mindig figyelembe kell azt vennie, hogy a mûsorban megjelenõ személyek számára a nyil-
vánosság nem természetes közeg, ezért törekednie kell arra, hogy a szereplõ személy ilyen irányú feszültségét levezesse.
A mûsorban szereplõ személy tapasztalatlanságával a mûsorkészítõ nem élhet vissza, különösen kiskorúak és társadalmi
szerepkörükben kiszolgáltatott személyek esetében.

13.15. A mûsorkészítõ magatartásában nem tehet különbséget a résztvevõk társadalmi helyzete között. Ezen belül tö-
rekednie kell arra, hogy egyforma megszólításokat alkalmazzon a szereplõk irányában, azok társadalmi helyzetétõl füg-
getlenül. A megszólításokban a köznyelvben szereplõ udvarias formákat kell használni, ideértve a szereplõ hivatali rang-
jával vagy foglalkozásával történõ megszólítást. („X úr”, „X.-né asszony”, „kisasszony”, „államtitkár úr”, „polgármester
úr”, „tanár úr” stb.) A tegezõdést lehetõség szerint kerülni kell. A mûsorkészítõ nem használhat bizalmas megszólításo-
kat, illetve olyan megszólításokat, amelyek a szereplõ személy alárendelt társadalmi helyzetére utalnak. Kiskorú sze-
mélyt csak 14 éves kora alatt lehet tegezni és keresztnevén szólítani.

13.16. Az ifjúság számára készült mûsorokban, ha a mûsorkészítõk és szereplõk egy korosztályba tartoznak, a tegezõ-
dés és az ifjúságra jellemzõ bizalmas hangnem használata megengedett.

13.17. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében kerülje a szélsõségeket, és ne utaljon saját anyagi helyzetére. A mûsor-
készítõ öltözködésében lehetõség szerint alkalmazkodjék ahhoz a társadalmi közeghez, amelynek bemutatására a mûsor
irányul. A mûsorkészítõ külsõ megjelenésében is kerülje fensõbbségének kifejezõdését.

13.18. A mûsorkészítõ ne hangsúlyozza a mûsor tárgyát meghatározó társadalmi közegben való bennfentességét, és
kerülje az ezekre vonatkozó, a nézõ által nem érthetõ kifejezések és fordulatok használatát.

14. A mûsorkészítés szakmai szabályai

14.1. A BTKT TV közmûsor-szolgáltató feladata az, hogy hitelesen, pontosan, tárgyilagosan, idõszerûen és kiegyen-
súlyozottan tájékoztasson az országban és a világban történt eseményekrõl, közvetítse a nemzeti és egyetemes kultúra és
tudomány értékeit és eredményeit, biztosítson esélyegyenlõséget a társadalom tagjainak megnyilvánulására, szolgálja a
társadalom rétegeinek speciális igényeit és érdeklõdését.

14.2. Ennek érdekében a mûsorszolgáltató színvonalas elõkészítõ munkával és felkészülten közelít a mûsorszolgálta-
tásban elõadódó témákhoz, mellõzi az elõítéleteket, a közhelyeket és sztereotípiákat.

14.3. A mûsorszolgáltató az általa elkövetett tévedést azonnal ismerje el, és juttassa a nézõ tudomására. A mûsorszol-
gáltató a tudatos megtévesztés eszközeivel soha és semmilyen körülmények között nem élhet, és az ebbõl adódó kárt vi-
selnie kell.

14.4. A mûsorszolgáltatónak tartózkodnia kell ellenõrizetlen tények, számok és adatok közlésétõl. Olyan közlés ese-
tén, amely az emberi életre vonatkozik – így balesetek, tûzesetek, bûnügyek, terrorcselekmények stb. esetében – az áldo-
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zatok megnevezése csak abban az esetben lehetséges, ha ez hivatalos megerõsítést nyert és az áldozat hozzátartozói a
közzétételhez hozzájárultak. Közismert személyek esetében e rendelkezés alól kivételt lehet tenni.

14.5. Az erre hatáskörrel rendelkezõ állami szerv által elrendelt hírzárlatot a mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tar-
tania, de a hírzárlat kimondását közölheti. Ha bármely más tájékoztató eszköz útján a hírzárlat megsérül, az ennek ered-
ményeképpen nyilvánosságra került hírt a forrás megjelölésével közölni lehet.

14.6. A mûsorszolgáltatónak tiszteletben kell tartania az ártatlanság vélelméhez fûzõdõ alkotmányos jogot. Ennek ér-
telmében a mûsorszolgáltató senkit nem nyilváníthat bûncselekmény elkövetésében vétkes személlyé mindaddig, amíg
annak bûnösségét jogerõs bírói ítélet meg nem állapította. A mûsorszolgáltató legyen figyelemmel arra, hogy a bûncse-
lekmény lehetséges elkövetõjét a nyomozati szakaszban „gyanúsítottként”, bírósági szakaszban „vádlottként” nevezze
meg. A mûsorszolgáltató köteles tiszteletben tartani a sértett személyiségi jogait. Szexuális bûncselekmények sértettjei-
nek nevét csak kifejezett írásos jóváhagyásuk esetén szabad közzétenni. Fiatalkorú sértett nevének közzététele még ak-
kor is tilos, ha ehhez szülõje vagy törvényes képviselõje hozzájárulna.

14.7. Bûncselekménnyel gyanúsított személyek megszólaltatása esetén a mûsorszolgáltatónak ügyelni kell arra, hogy
a bûnelkövetés ne tûnhessék fel pozitív színben. A bûncselekmények helyszínén készült hangfelvételek közzétételét
megelõzõen – amennyiben azok alkalmasak a nézõ fizikai vagy érzelmi megrendülésének kiváltására –, a következ-
ményre a nézõk figyelmét fel kell hívni.

14.8. A nemzeti, etnikai és egyéb kisebbségek, vallási felekezetek, népek és nemzetek, mozgáskorlátozottak, fogyaté-
kosok, bármely korosztályhoz tartozó emberek megnevezésekor nem hangozhat el olyan kifejezés, amely az érintettekre
nézve sértõ.

14.9. A mûsorszolgáltató – a kritikai tevékenység kivételével – nem nyilváníthat véleményt más mûsorszolgáltatóról.
A mûsorszolgáltató belsõ életérõl információt csak akkor lehet közzétenni, ha az érinti a közéletet és számot tarthat a né-
zõ érdeklõdésére. A mûsorszolgáltató nevében nyilatkozó személyek körét a mûsorszolgáltató vezetõje írásban határoz-
za meg.

14.10. A szereplõket tájékoztatni kell arról, hogy a mûsornak mi a célja és ki lesz a többi szereplõ. Egyenes adásban a
szereplõkkel ismertetni kell az egyenes adás sajátosságait és a szükséges viselkedési szabályokat. A felvétel a szereplõ
hozzájárulása nélkül nem használható fel, azonban a szereplõ nem ellenõrizheti a részvételével készült mûsorszámban
más szereplõk által mondottakat. A felelõs tisztséget betöltött személyt a mûsorkészítõ törvényben foglalt tájékoztatási
kötelezettségére figyelmeztetheti.

14.11. Rejtett kamerát és mikrofont semmilyen esetben sem szabad használni.
14.12. Névtelen, kép-, illetve hangtorzítást alkalmazó közlést vagy felvételt csak akkor szabad közzétenni, ha azt kü-

lönösen súlyos társadalmi vagy személyes érdek indokolja.
14.13. Ha a nézõ a mûsorban közvetlenül közölheti nézeteit, a telefonálók között válogatni nem szabad. Ebben az eset-

ben a mûsorvezetõnek kell ismertetnie a hívásokban nem megnyilvánult álláspontokat.
14.14. A mûsorok szerkesztési folyamata a szereplõk mondanivalóját nem módosíthatja. Utólag felvett kérdést nem

szabad a mûsorban olyan látszattal közölni, mintha az a helyszínen hangzott volna el.
14.15. Titokvédelem körébe, illetve a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényben foglalt adatok tárgyába esõ

kérdésre a szereplõ személy a válaszadást megtagadhatja.
14.16. A szereplõ személyek magánéletére vonatkozó kérdés csak akkor tehetõ fel, ha a kérdés feltevésébe a személy

elõzetesen beleegyezett. Még ebben az esetben is ügyelni kell arra, hogy a kérdés a jó ízlést, illetve a személy jó hírnevét,
becsületét ne sértse.

14.17. Közvélemény-kutatási eredményeket és statisztikákat mûsorban felhasználni csak pontosan, a forrás megjelö-
lésével és az adatok manipulálása nélkül szabad.

14.18. Archív anyag felhasználásakor egyértelmûen meg kell jelölni annak idõtartamát, és tekintetbe kell azt venni, hogy
az archív anyagban szereplõ személyek álláspontjának megváltozása folytán jogaik és jogos érdekeik ne sérüljenek.

15. A vételkörzet ellátásának irányelvei

15.1. A mûsorszolgáltató a reá vonatkozó távközlési hatósági engedélyek alapján – a lehetõségeihez mért legmaga-
sabb mûszaki színvonalon – szolgáltat mûsort a vételkörzetben élõ lakosság számára.

15.2. Mûszaki hiba esetén azonnal tájékoztatni kell a nézõket a hibáról, annak okairól és várható idõtartamáról. A né-
zõtõl minden esetben elnézést kell kérni. A mûsorszolgáltató mûsorait a jogszabályokban és a szabványokban elõírt
audiotechnikai színvonalon kell sugározni.

15.3. A mûsorszolgáltató együttmûködik a helyi önkormányzattal, a mûsorszolgáltatás tartalmának arányossága és
sokszínûsége érdekében, továbbá jogszabályban elõírt kötelezettségének sérelme nélkül segítséget nyújt a helyi nyilvá-
nosság fórumainak megteremtéséhez.
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15.4. A mûsorszolgáltató a nézõvel rendszeres kapcsolatot tart. A kapcsolattartás közvetlen formáin kívül a mûsor-
szolgáltató rendszeresen nyilvánosságra hozza mûsorszerkezetét és a mûsorok tartalmát, továbbá mûsorismeretekkel és
mûsorajánlatokkal segíti a nézõk választását.

15.5. A mûsorváltoztatás jogát a mûsorszolgáltató fenntartja.
15.6. A mûsorral kapcsolatos nézõi panaszt közlõ levelekre a mûsorszolgáltatónak válaszolni kell, és törekednie kell

arra, hogy hivatalos eljárásra az ügyben ne kerüljön sor.

16. A BTKT TV mûsoridejében a közszolgálati mûsorszám aránya

A mûsorszolgáltatás teljes idõtartama hetente egyszázhatvannyolc óra, amely túlnyomó részben közszolgálati mûsor-
számokból áll. A különféle közszolgálati mûsorszámok mûsorba szerkesztését havonta a fõszerkesztõ vezetésével és fe-
lelõssége mellett elõre tervezi a szerkesztõbizottság.

17. Hatályba léptetõ rendelkezések

A BTKT TV jelen mûsorszolgáltatási szabályzata 2008. április 1. napjától hatályos.
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium,

valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség közleményei

Az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Fõfelügyelõség

közleménye
munkabiztonsági szakértõk névjegyzékérõl

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján engedélyezett Munkabiztonsági Szakértõk Névjegyzéke az Országos Mun-
kavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség által 2007. február 3. és 2008. február 18. között kiadott engedélyek alapján.

A Munkaügyi Közlöny 2007. évi 2. számában közölt lista folytatása:

Név
OMMF

szakértõi engedély száma
és érvényessége

Lakcím Szakterület

Gaál Péter
325/2007.
2012. szeptember 24.

3529 Miskolc,
Szigligeti Ede tér 4.

23.
24.

Dr. Plette Richárd
326/2007.
2012. október 27.

1125 Budapest,
Diósárok út 8/B

24.

Kovács András
327/2007.
2012. november 28.

2170 Aszód,
Szabadság tér 8.

23.

Véghelyi György
328/2007.
2012. december 3.

2440 Százhalombatta,
Csillag u. 10.

24.

Elischer István
329/2008.
2014. január 16.

2162 Õrbottyán,
Tavasz u. 7260. hrsz.

23.
24.

Dr. Varga László
330/2008
2014. február 18.

1081 Budapest,
Népszínház u. 33.

23.
24.
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A tervezõ és szakértõ mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény, vala-
mint az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelem-
rõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról 12. § (3) bekezdése alapján a mérnökka-
marai tagságra jogosult mérnökök, illetve a felsõoktatási
alapképzés mûszaki, természettudományi vagy agrár sza-
kán szerzett végzettséggel rendelkezõk engedélyezési el-
járása a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) hatáskörébe tar-
tozik.

Az MMK munkabiztonsági tagozatának 2007. decem-
ber 31-én 456 tagja volt, a szakértõk névsora elérhetõ az
MMK külön kiadványában, illetve a www.mmk.hu hon-
lapján.

Közlemény
a felnõttképzési tevékenységtõl való eltiltást elrendelõ

határozatokról

A szociális és munkaügyi miniszter 23/2007. (MüK 9.)
SZMM utasítása alapján az állami foglalkoztatási szerv az
alábbi intézményeket tiltotta el a felnõttképzési tevékenység
gyakorlásától

HATÁROZAT

A Formula-3 Autósiskola Szolgáltató és Kereskedel-
mi Bt. (2096 Üröm, Hársfa u. 24.) a 2001. évi CI. törvény
8. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba vételi
kötelezettség elmulasztása miatt eltiltom a felnõttképzési
tevékenységtõl és

524 000 Ft, azaz ötszázhuszonnégyezer forint

bírság megfizetésére kötelezem.



A bírság összegét a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár által
vezetett az MPA lebonyolítási számlájára (száma:
10032000-01710001-70000007) kell befizetni.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (1089 Buda-
pest, Kálvária tér 7.) címzett, de a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központhoz benyújtott 20 800 Ft ér-
tékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 138. § (1) bekez-
dése alapján:

„A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha

a) pénzfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz
eleget, kivéve, ha törvény másképp nem rendelkezik,

(3) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után
a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.”

Felhívom a figyelmét, hogy a bírságot megállapító ha-
tározat elleni fellebbezés a kötelezettség teljesítése, va-
lamint a hatósági ellenõrzés tûrése alól nem mentesít.

INDOKOLÁS

A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Munkaerõ-piaci Ellenõrzési osztálya 2007. augusz-
tus 10-én ellenõrzést tartott a felnõttképzési tevékenységet
folytató Formula-3 Autósiskola Szolgáltató és Kereske-
delmi Bt.-nél. Az ellenõrzés során megállapítást nyert,
hogy a Formula-3 Autósiskola Szolgáltató és Kereskedel-
mi Bt. felnõttképzési tevékenységet folyamatosan, jelen-
leg is végez.

A Formula-3 Autósiskola Szolgáltató és Kereskedel-

mi Bt. a 2001. évi CI. törvény 8. § (1) bekezdésében elõírt
nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztotta.

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. § (1) be-
kezdése szerint:

A 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok
kizárólag akkor jogosultak felnõttképzési tevékenység és a
felnõttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
megkezdésére, ha azok a felnõttképzést folytató intézmények
nyilvántartásában szerepelnek.

A Formula-3 Autósiskola Szolgáltató és Kereskedel-

mi Bt. ennek a kötelezettségének nem tett eleget, a felnõtt-
képzési tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül végez-
te, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határoztam.

A bírság kiszabására vonatkozó szabályokat az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet írja elõ.

Az illeték mértékét az Illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján határoztam
meg.

A munkaügyi központ jelen határozatát az 1/2005.
(I. 19.) FMM rendelet 2. § (1) bekezdésének jogszabályi
rendelkezése által biztosított illetékességében eljárva
hozta meg.

A fellebbezéshez való jogot a Közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. § (1) bekezdés és a 99. § (1) bekezdés
alapján biztosítottam.

Vass István s. k.,
fõigazgató

* * *

HATÁROZAT

A TALENTUM Oktatási Stúdió Betéti Társaságot

(2800 Tatabánya, Árpád u. 41.) felnõttképzési tevékenység
nyilvántartásba vételi kötelezettség elmulasztása miatt
a felnõttképzési tevékenységtõl

eltiltom

nyilvántartásba történõ bejegyzéséig.

A döntés ellen a közlést követõ naptól számított 15 napon
belül a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Jogi fõosztá-
lyához címzett, (címe: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.) de a
Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központhoz
(8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.) 2 példányban benyújtott
5000 Ft illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhet.

Felhívom a figyelmét, hogy az eltiltást megállapító ha-
tározat elleni fellebbezés a hatósági ellenõrzés tûrése alól
nem mentesít.

INDOKOLÁS

A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Munkaerõ-piaci Ellenõrzési osztálya panasz alapján vizs-
gálta, hogy a TALENTUM Oktatási Stúdió Betéti Társa-
ság (2800 Tatabánya, Árpád u. 41.), mint felnõttképzési te-
vékenységet folytató intézmény nyilvántartásba vételi kö-
telezettségének eleget tett-e.

Az ellenõrzés során megállapítottuk, hogy a TALEN-
TUM Bt. 2002. 10. 02-tõl 2006.10. 02-ig a 02016402 nyil-
vántartásba vételi számon szerepelt az állami foglalkozta-
tási szerv nyilvántartásában, mint felnõttképzést folytató
intézmény. Azóta nyilvántartási kérelemmel nem élt.
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Megállapítottuk továbbá, hogy a www.felvételi.hu/tan-
folyam/ honlapon a TALENTUM Bt. érettségi-elõkészítõ
tanfolyamot hirdet 2007. 9. havi jelentkezéssel.

A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a TALENTUM
Bt. a felnõttképzési tevékenységet végzi, de a 2001. évi CI. tv.
8. § (1) bekezdésében elõírt nyilvántartásba vételi kötele-
zettségét 2006. 10. 03-tól elmulasztotta.

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 8. §
(1)–(2) bekezdése szerint:

A 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok ki-
zárólag akkor jogosultak felnõttképzési tevékenység és a
felnõttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás
megkezdésére, ha a felnõttképzést folytató intézmények
nyilvántartásában szerepelnek. A nyilvántartásba történõ
bejegyzés kérelemre történik és 4 évig érvényes.

A TALENTUM Bt. ennek a kötelezettségének nem tett
eleget, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint hatá-
roztam.

A hivatkozott jogszabály 10. § (2) bekezdése kimondja,
hogy „Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv az el-
lenõrzése során azt állapítja meg, hogy a felnõttképzést
folytató intézmény az ellenõrzés idõpontjában szerepel a
nyilvántartásban, de korábban a felnõttképzési tevékeny-
ségét nyilvántartásba vétel nélkül folytatta, az intéz-
ménnyel szemben a kötelezõ legkisebb munkabér (mini-
málbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott minimálbér nyolcszorosának megfelelõ
összegû bírságot szab ki. Amennyiben az állami foglalkoz-
tatási szerv az ellenõrzés során azt állapítja meg, hogy a
felnõttképzést folytató intézmény az ellenõrzés idõpontjá-
ban nem szerepel a nyilvántartásban – és így tevékenysé-

gét jogellenesen végzi –, az intézményt eltiltja a felnõtt-
képzési tevékenységtõl.”

A 10. § (3) bekezdés alapján ezen intézmény a jog-
ellenes tevékenység észlelésétõl számított két évig nyil-
vántartásra vonatkozó kérelmet nem nyújthat be.

A tevékenység eltiltásáról a rendelkezõ hatóság nem
mérlegelhet.

Az illeték mértékét az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése alapján határoztam meg.
(Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem
állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.)

A fellebbezéshez való jogot a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése
alapján biztosítottam.

Zimmermann József s. k.,
fõigazgató

HIVATALI SZÁMLATÖMBÖK
ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyelete által alkalmazott 076921–076930
és 20890300091–208903000100 sorszámú helyszíni bír-
ságolási tömbök 2008. április 3-án elvesztek, használatuk
ettõl a naptól érvénytelen.
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. április 3–9.)

(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

92. 51. évfolyam L 92. szám (2008. április 3.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 302/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 303/2007/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó
helyhez kötött hûtõ-, légkondicionáló és hõszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok
és a személyzet képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési fel-
tételek meghatározásáról1

* A Bizottság 304/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó,
beépített tûzvédelmi rendszerek és tûzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakem-
berek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek
meghatározásáról1

* A Bizottság 305/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok nagyfeszültségû
kapcsolóberendezésekbõl való visszanyerését végzõ szakemberek képesítésére vonatkozó
minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról1

* A Bizottság 306/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból elõállított ol-
dószerek különféle berendezésekbõl való visszanyerését végzõ szakemberek képesítésére
vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról1

* A Bizottság 307/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján a gépjármûvekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházha-
tású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére
szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsö-
nös elismerési feltételeinek meghatározásáról1

* A Bizottság 308/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelen-
tésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 309/2008/EK rendelete (2008. április 2.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl Isle of Man
Manx Loaghtan Lamb (OEM)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/285/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 19.) a tõkés récék alacsony patogenitású madárinflu-
enza ellen Portugáliában történõ sürgõsségi vakcinázásáról és a baromfi, valamint az abból
származó termékek mozgásának korlátozására vonatkozó bizonyos intézkedésekrõl [az
értesítés a C(2008) 1077. számú dokumentummal történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés a lantán-karbonát-oktahidrát (Lantharenol) készítmény takarmányadalék-
ként való engedélyezésérõl szóló, 2008. február 22-i 163/2008/EK bizottsági rendelethez
(HL L 50., 2008. 2. 23.)

93. 51. évfolyam L 93. szám (2008. április 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 310/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 311/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az egyes madarak Közösségbe történõ
behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kap-
csolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról1

* A Bizottság 312/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az Európai Gyógyszerügynökségnek fi-
zetendõ díjakról szóló 297/95/EK tanácsi rendeletnek a díjak inflációs rátához való igazí-
tása tekintetében történõ módosításáról

* A Bizottság 313/2008/EK rendelete (2008. április 3.) az 1445/95/EK rendelettõl a Brazíliából
származó szarvasmarhafélék húsára vonatkozó behozatali követelmények tekintetében
való eltérésrõl

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/42/EK irányelve (2008. április 3.) a kozmetikai termékekrõl szóló
76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzá-
igazítása céljából való módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/286/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 17.) a 2007/176/EK határozatnak az elektronikus
hírközlõ hálózatokra, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra és a kapcsolódó eszközök-
re és szolgáltatásokra vonatkozó szabványok és/vagy elõírások jegyzéke tekintetében tör-
ténõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 1001. számú dokumentummal történt]1

2008/287/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 3.) az élelmiszerbiztonság, állategészségügy, állatjólét
és növényegészségügy területén a képzési eszközökre vonatkozó 2008-as munkaprogram fi-
nanszírozásáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 255., 2005. 9. 30.)

94. 51. évfolyam L 94. szám (2008. április 5.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 314/2008/EK rendelete (2008. április 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 315/2008/EK rendelete (2008. április 4.) a 999/2001/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet X. mellékletének a gyorstesztek jegyzéke tekintetében történõ módosítá-
sáról1

A Bizottság 316/2008/EK rendelete (2008. április 4.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/43/EK irányelve (2008. április 4.) a polgári felhasználású robbanóanyagok
azonosítási és nyomon követhetõségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmé-
ben történõ létrehozásáról1

* A Bizottság 2008/44/EK irányelve (2008. április 4.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a ben-
tiavalikarb, a boszkalid, a karvon, a fluoxasztrobin, a Paecilomyces lilacinus és a protioko-
nazol hatóanyagként való felvételének céljából történõ módosításáról1

* A Bizottság 2008/45/EK irányelve (2008. április 4.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a
metkonazol hatóanyag felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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95. 51. évfolyam L 95. szám (2008. április 8.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 317/2008/EK rendelete (2008. április 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 318/2008/EK rendelete (2008. március 31.) a vadon élõ állat- és növényfajok szá-
mára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemrõl szóló 338/97/EK tanácsi ren-
delet módosításáról

* A Bizottság 319/2008/EK rendelete (2008. április 7.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági
termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK
tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vo-
natkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet, valamint az
1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint in-
tegrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2008/288/KKBP közös álláspontja (2008. április 7.) az egyes fehérorosz tisztvise-
lõkkel szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

96. 51. évfolyam L 96. szám (2008. április 9.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 320/2008/EK rendelete (2008. április 7.) a Koreai Köztársaságból származó,
DRAM (dinamikus véletlen hozzáférésû memória) néven ismert egyes elektronikus mikro-
áramkörök behozatalára kivetett kiegyenlítõ vám hatályon kívül helyezésérõl és az eljárás
befejezésérõl

A Bizottság 321/2008/EK rendelete (2008. április 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/47/EK irányelve (2008. április 8.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagál-
lami jogszabályok közelítésérõl szóló 75/324/EGK tanácsi irányelvnek a mûszaki fejlõdés-
hez történõ hozzáigazításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/289/EK:

* A Bizottság határozata 2008. április 3. a rizstermékekben elõforduló, nem engedélyezett, ge-
netikailag módosított „Bt 63” szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekrõl [az értesítés a
C(2008) 1208. számú dokumentummal történt]1

2008/290/EK:

* A Bizottság határozata 2008. április 4. a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai hús-
és tejágazati létesítmények tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2008) 1230.
számú dokumentummal történt]1

97. 51. évfolyam L 97. szám (2008. április 9.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 294/2008/EK rendelete (2008. március 11.) az Európai
Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a vállalkozá-
sok szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)1

* Az Európai Parlament és a Tanács 296/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a személyek
határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenõrzési kó-
dex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási ha-
táskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 297/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a nemzetközi
számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendeletnek a Bizottságra ruhá-
zott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 298/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a géntechno-
lógiával módosított élelmiszerekrõl és takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendeletnek a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosítá-
sáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 299/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a növényi és
állati eredetû élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megen-
gedett növényvédõszer-maradékok határértékérõl szóló 396/2005/EK rendeletnek a Bizott-
ságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történõ módosításáról

* Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi
közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül he-
lyezésérõl1

* A Tanács 301/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a takarmány- és élelmiszerjog, vala-
mint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek
történõ megfelelés ellenõrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenõrzésekrõl
szóló 882/2004/EK rendelet I. mellékletének kiigazításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 42. számának (2008. április 9.) tartalomjegyzékérõl

14780 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

14781 Agrárgazdasági Kutató Intézet (az AKI hivatalos kiadvá-
nyainak és ügyviteli nyomtatványainak, továbbá név-
jegykártyák, borítékok elõállítása, valamint átadott
adatállományokból nyomdai szolgáltatás teljesítése
– K. É. – 4515/2008)

14786 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (zöldterü-
let-fenntartási és -karbantartási feladatok ellátása
– K. É. – 4330/2008)

14791 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (fasor-
fenntartási feladatok ellátása – K. É. – 4334/2008)

14796 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (takarítási
munkák – K. É. – 4154/2008)

14802 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (varró-
fonal beszerzése – K. É. – 5220/2008)

14807 HM Térképészeti Kht. (térinformatikai szoftverek
szállítása, oktatása, verziókövetése – K. É. –
4691/2008)

14810 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [szakmai fo-
lyóiratok (Közút, Közúti és mélyépítési szemle, Közle-
kedéstudományi szemle) kiadása, nyomdai elõállítása,
terjesztése – K. É. – 5046/2008]

14818 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (különféle festékek, hígítók, tapaszok és egyéb
festési anyagok beszerzése – K. É. – 4948/2008)

14822 Országos Onkológiai Intézet (dual fotonenergiás orvosi
lineáris gyorsító beszerzése – K. É. – 4369/2008)

14827 Pest Megyei Bíróság (takarítási szolgáltatás megrende-
lése – K. É. – 5083/2008)

14832 Szegedi Tudományegyetem (SZTE részére háztartási
papíráru beszerzése – K. É. – 3395/2008)

14836 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(hirdetések közzététele a nyomtatott és az elektronikus
médiában – K. É. – 4911/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

14843 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (légfékszerelvények, fék-
alkatrészek és turbófeltöltõk javítása – K. É. –
4952/2008)

14848 FGSZ Földgázszállító Zrt. (irányítástechnikai rendsze-
rek rekonstrukciója – 2008. – K. É. – 4912/2008)

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

14856 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata
(RF XII., sportcentrum külsõ munkálatai – K. É. –
4537/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

14863 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (EU élelmi-
szersegély-program 2008 – II. forduló, élelmiszerek be-
szerzése, illetve intervenciós cukorkészletbõl származó
élelmiszerek elõállítása – K. É. – 4595/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

14886 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2006/
018-176.01.02 – az FVM megyei földmûvelésügyi hiva-
talainak felkészítése a KAP végrehajtásával kapcsola-
tos feladataikra az informatikai infrastruktúra terüle-
tén – szoftverfejlesztés – K. É. – 3339/2008)

Módosítás

14888 Országos Gyógyszerészeti Intézet módosítása (az Euró-
pai Unió Hivatalos Lapjához K. É. – 20513/2007 szá-
mon, 2008. január 15-én feladott ajánlati felhívás mó-
dosítása – K. É. – 4120/2008)

Visszavonás

14892 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. visszavonása (a MÁV
Zrt. IP-hálózatának szintentartó továbbfejlesztése
– K. É. – 5002/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

14896 Semmelweis Egyetem [a Semmelweis Egyetem 2007. évi
beszámolójának az USA-ban általánosan elfogadott
számviteli elvek (US GAAP) szerinti elkészítése, vala-
mint ezek pénzügyi vizsgálata. A beszámolóról független
könyvvizsgálói vélemény kibocsátása – K. É. –
4972/2008]
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Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

14902 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat [informa-
tikai eszközök (interaktív táblák, projektorok) beszer-
zése – K. É. – 5329/2008]

14906 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Józsefváros
– közterület-tervezés, mélygarázs-tanulmányterv
– K. É. – 3758/2008)

14910 Budapesti Fegyház és Börtön (tisztálkodószerek beszer-
zése – K. É. – 4754/2008)

14913 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (tu-
dásközpont hasznosítása – K. É. – 5316/2008)

14917 Nagymaros Város Önkormányzata (útszakaszok, járda-
szakaszok felújítása – K. É. – 4481/2008)

14921 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség [HEFOP-célcsoport spe-
cifikus eredményeire irányuló felmérés teljes körû le-
bonyolítása (romakutatás) – K. É. – 4386/2008]

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

14926 Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Móricz Zs., Blaha,
Magyar és Szekfû utcák teljes szélességében aszfaltozá-
si munkák, valamint ajánlatkérõ belterületi szilárd
burkolatú útjainak kátyúzása 3500 m2-en, illetve 36 db
aknafedlap szintbe emelési munkáinak elvégzése
– K. É. – 5047/2008)

14929 Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium [Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gimnázium sportudvarának kialakítási
feladatai, az ajánlati dokumentációban részletezett in-
formációk szerint (1082 Budapest, Baross utca 62.,
Rigó utca 16. szám alatti telephely) – K. É. – 5217/2008]

14935 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (csigaszivattyús át-
emelõ felújítása – K. É. – 4866/2008)

14941 Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság [a Fõvárosi Tûzoltópa-
rancsnokság (1081 Budapest, Dologház u. 1–3.) részére
hét különbözõ helyszínen vizesblokkok felújítása
– K. É. – 5377/2008]

14948 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Bor-
bála Kórháza (Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat Szent Borbála Kórházából veszélyes hul-
ladékok szállítása – K. É. – 4152/2008)

14955 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Bor-
bála Kórháza (Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat Szent Borbála Kórháza részére sebészeti var-
rófonalak és egyéb speciális termékek beszerzése
– K. É. – 4153/2008)

14964 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (ajánlatkérõ
mûemléki védettségû épületében a belsõ átalakítás és
rekonstrukció elvégzéséhez szükséges generáltervezési
feladatok ellátása – K. É. – 5032/2008)

14968 TOPhÁZ Speciális Otthon, Göd (ajánlatkérõ intézmé-
nyének takarítása – K. É. – 4936/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

14973 Bicskei Mezõgazdasági Zrt. (tájékoztató az etyeki szar-
vasmarhatelep bõvítése és korszerûsítése tárgyú közbe-
szerzési eljárás eredményérõl – K. É. – 5414/2008)

14975 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium [természet-
védelmi információs rendszerhez (TIR) kötõdõ üzemel-
tetéstámogatási, karbantartási, rendszerkövetési és to-
vábbfejlesztési szolgáltatás – K. É. – 5282/2008]

14977 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 8. sz.
fõút Várpalota déli elkerülõ építése – tanulmányterv fe-
lülvizsgálata, engedélyezési és kiviteli terv készítése tár-
gyú közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
5077/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

14981 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (egyszer használatos pelenkázónadrágok és be-
tétek beszerzése – K. É. – 4222/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

14983 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (dunai gázlókotrás – K. É. – 5256/2008)

14983 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (1 db defibrillátor-
monitor készülék beszerzése – K. É. – 3092/2008)

14984 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (GE Healthcare
gyártmányú Vivid I típusú hordozható ultrahang-
diagnosztikai alapkészülékhez 1 db tartozék vizsgálófej
szállítása – K. É. – 3093/2008)

14984 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (Hitachi gyártmá-
nyú EUB-6500HV típusú csúcskategóriás ultra-
hang-diagnosztikai alapkészülékhez 1 db tartozék vizs-
gálófej és 1 db biopsziaadapter szállítása – K. É. –
3094/2008)

14985 Országos Vérellátó Szolgálat (14/OVSZ/2006. „Fertõtle-
nítõszerek” – K. É. – 5351/2008)

14986 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (K. É. 07/06 tá-
jékoztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 5395/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

14988 Egri TISzK Kht. (forgácsoló oktatási mûhely kialakítása
– K. É. – 5392/2008)

Helyesbítés

14989 Üröm Község Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 33. számában, 2007. március 17-én K. É. –
4151/2008 számon megjelent részvételi felhívás helyes-
bítése – K. É. – 5515/2008)
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A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

14990 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Döntõbizottság elnöke által
az Oktatási és Kulturális Minisztérium közbeszerzési
eljárása ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati
eljárás)

14994 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Döntõbizottság elnöke által
a MÁV Zrt. közbeszerzési eljárása ellen hivatalból kez-
deményezett jogorvoslati eljárás)

14998 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Bloc Quest Kft. kérelmére a Bajai Kórház közbeszer-
zési eljárása ellen indult jogorvoslati eljárás)

2008/16. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2237

A Közbeszerzési Értesítõ 43. számának (2008. április 11.) tartalomjegyzékérõl

15014 A Közbeszerzések Tanácsának Titkársága pályázati hir-
detménye

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

15015 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (meteorológiai rendszerek
felújítása/2008. – K. É. – 5318/2008)

15020 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfelújítás-I/2008.
– K. É. – 5323/2008)

15027 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M3 ap. burkolat- és híd-
felújítás/2008. – K. É. – 5409/2008)

15033 Bajai Kórház [épülettakarítási szolgáltatás megrende-
lése (SG-345) – K. É. – 5173/2008]

15039 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(ajánlati felhívás cafeteria – 2008. tárgyban – K. É. –
5178/2008)

15044 Egyesített Bölcsõdei Intézményhálózat, Gyõr (szállítási
szerzõdés az Egyesített Bölcsõdei Intézményhálózat tel-
jes élelmiszer- és élelmiszernyersanyag-beszerzésére a
jelen felhívás B. mellékletében és a dokumentációban
meghatározott részletezés szerint – K. É. – 4308/2008)

15052 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet (kórháztakarítás – K. É. – 5000/2008)

15057 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(épületkomplexum takarítása, parkgondozás, üzemel-
tetés – K. É. – 5122/2008)

15064 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kanizsai Dorottya Kór-
háza (4332/Nagykanizsa/08 szemlencse – K. É. –
5129/2008)

15070 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (vállalkozási szerzõ-
dés a Budapest, északi vasúti Duna-híd kiegészítõ építé-
si munkái megvalósítására – K. É. – 5088/2008)

15075 Országos Vérellátó Szolgálat (6/OVSZ/2008. „OVSZ ví-
russzûrõ tesztkészletek” eljárás ajánlati felhívása
– K. É. – 4982/2008)

15083 Országos Vérellátó Szolgálat (2/OVSZ/2008. „Vérszû-
rõk” eljárás ajánlati felhívása – K. É. – 5295/2008)

15089 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (légi csí-
põszúnyog-gyérítés kivitelezése biológiai és kémiai
módszerrel a 2009–2013. évekre – K. É. – 3077/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

15095 Alcsiszigeti Mezõgazdasági Zrt. (különféle mezõgazda-
sági felhasználású gépek beszerzése – K. É. –
4675/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

15101 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (beruházási cé-
lú hitel nyújtása Pécs Megyei Jogú Város Önkormány-
zata részére a 2008. évre vontakozóan – K. É. –
5216/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

15107 PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelõ Zrt. (hitel-
szerzõdés – K. É. – 5339/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

15113 Volánbusz Közlekedési Zrt. (formaruházat és munkaru-
ha, védõruházat és egyéni védõeszköz ellátása – K. É. –
5128/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

15120 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (videomegfi-
gyelõ rendszer és beléptetõhálózat kiépítése – K. É. –
4108/2008)



Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

15126 Nagykõrös Város Önkormányzata (közbeszerzési eljárá-
sok lebonyolítása – K. É. – 5449/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

15132 Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (Fényeseslitke–Komo-
ró logisztikai terület vasúti kiszolgálásához engedélyezé-
si terv és megvalósíthatósági tanulmány – K. É. –
5503/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

15139 Budapest Fõvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda,
Általános Iskola és Intézményei (közétkeztetési szolgál-
tatások nyújtása oktatási intézmény számára – K. É. –
4991/2008)

15144 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (egészségügyi textíliák, mosatása, fertõtlenítése,
vegytisztítása, sterilizálása – K. É. – 5179/2008)

15148 Lõrinci Város Önkormányzata (közétkeztetési szolgálta-
tás beszerzése – K. É. – 5136/2008)

15154 Magyar Turizmus Zrt. (DRV-konferencia – K. É. –
5325/2008)

15157 Tököl Város Önkormányzata (városi uszoda üzemel-
tetése – K. É. – 5343/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

15161 Berente Község Önkormányzata (élelmiszer beszerzése
2008. – K. É. – 5200/2008)

15166 Dózsa Termelõ, Értékesítõ, Szolgáltató Szövetkezet,
Szany (tehenészeti telep korszerûsítése, trágyakezelés
– K. É. – 4353/2008)

15169 Király Management Service Kft. (garai sertéstelep híg-
trágya-kezelésének és -kijuttatásának korszerûsítése
– K. É. – 4935/2008)

15173 Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzõ Is-
kola és Kollégium, Gyõr (iskolaépület, tanmûhely és kol-
légium takarítási munkái – K. É. – 5284/2008)

15178 Magyar Közút Kht. (bútorbeszerzés I. 2008. – K. É. –
5315/2008)

15181 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (beiskolázási utalvá-
nyok adásvétele – K. É. – 4871/2008)

15185 Szent István Egyetem Mûszaki Igazgatóság (szakirodal-
mi adatbázisok beszerzése – K. É. – 4950/2008)

15188 SzMM Aszódi Javítóintézet (külsõ és belsõ nyílászárók
cseréje a kapcsolódó munkákkal együtt – K. É. –
5133/2008)

15193 Tokaj Mikrorégióért Alapítvány (LEADER program
– K. É. – 4856/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

15197 Bányavagyon-hasznosító Kht. (Ortaháza Ny-1 szénhid-
rogén-ipari célú mélyfúrás rekultivációja – K. É. –
5143/2008)

15201 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME Martos Flóra Kollégium, WC-blokkok felújítása
– K. É. – 5356/2008)

15206 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerületi önerõs útépítések I. – K. É. –
5461/2008)

15212 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok és Pszi-
chiátriai Betegek Otthona, Bucsuszentlászló (élelmiszer
beszerzése – K. É. – 5021/2008)

15217 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,
Csákánydoroszló (élelmiszer beszerzése – K. É. –
5022/2008)

15221 Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház (Heim
Pál Gyermekkórház – gyermek- és ifjúsági pszichiát-
riai osztály kialakítása a Budapest VIII., Delej u. 9.
szám alatti volt vérellátó épületben – K. É. – 5260/2008)

15226 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (üzemanyag tárolására alkalmas göngyöleg be-
szerzése – K. É. – 4999/2008)

15231 Inter Agrárium Kft. (ajánlatkérõ nagyecsedi 042 hrsz.-ú
ingatlanán meglévõ tehenészeti telepi rekonstrukcióhoz
a hígtrágya-kezelési és kapcsolódó létesítmények építése
– K. É. – 5159/2008)

15236 Városgondozási Zrt., Gyöngyös (üzemanyag-vásárlás a
Városgondozási Zrt. részére – K. É. – 5162/2008)

15240 ZM-NAGISZ Kft. (gépbeszerzés – K. É. – 4992/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

15247 Albertirsa Város Önkormányzata (Albertirsa város
sportcentrumának építése – K. É. – 5115/2008)

15249 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza [orvosi mû-
szer, eszköz, berendezés szervizelése, karbantartása, ja-
vítása (mûszerkarbantartás) – K. É. – 4930/2008]

15251 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (békés-
csabai röntgenbeszerzésrõl tájékoztató – K. É. –
5383/2008)

15253 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház szállítási szolgáltatásainak ellátása
– K. É. – 5116/2008)

15256 Bölcsõdék Igazgatósága, Dunaújváros (élelmiszer beszer-
zése – K. É. – 2957/2008)

15260 Budapest Airport Zrt. (tájékoztató a földgáz teljes ellátás
alapú szerzõdés keretében történõ szállítása 2008. júli-
us 1-jétõl, 2009. június 30-ig közbeszerzési eljárás ered-
ményérõl – K. É. – 5273/2008)

15262 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (épületek tetõszerkezeteinek a
karbantartása – K. É. – 5630/2008)
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15266 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (lakások karbahelyezése, kar-
bantartása – K. É. – 5637/2008)

15270 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (víz-, gáz- és csatorna-alapve-
zeték karbantartása – K. É. – 5641/2008)

15274 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata (kémény-karbantartási mun-
kák – K. É. – 5646/2008)

15277 Budavári Önkormányzat (Bécsi kapu tér–Táncsics Mi-
hály utca burkolat átépítése – K. É. – 5038/2008)

15279 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szakorvosi Ren-
delõintézet (4325/Érd/07 komplex mammográfiai egy-
ség mûködtetése – K. É. – 3323/2008)

15282 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (kötelezõ gépjár-
mû-felelõsségbiztosítás és casco biztosítás – K. É. –
0012/2008)

15284 Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
(õrzés-védelmi feladatok és parkolóüzemeltetés
– K. É. – 4925/2008)

15286 Gödöllõi Királyi Kastély Kht. (Grassalkovich-kastély 1.,
2., 7., 8. szárny, lovarda, márványistálló, barokk istálló,
Horthy-bunker, alagút, Erzsébet-terasz, Schimmel-
hof-rekonstrukció engedélyeztetési terv elkészítése
– K. É. – 4733/2008)

15288 Gondviselés Szociális Otthon, Segesd (élelmiszerek és
élelmezési alapanyagok szállítása – K. É. – 3935/2008)

15293 Hajdúnánási Humánszolgáltatói Otthon Kht. (különbözõ
élelmiszerek szállítása – K. É. – 3984/2008)

15296 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(fénymásolás – K. É. – 5369/2008)

15299 Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Kht. (õr-
zés-védelem 2008–2009. – K. É. – 4049/2008)

15301 Kisbér Város Önkormányzata (tájékoztatás a lakossági,
közületi és közterületi szilárd hulladékok kezelése,
részvétel az új hulladékgazdálkodási rendszer kialakí-
tásában és a szeméttelep rekultivációjában tárgyban
indult közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
5058/2008)

15304 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (tájékoztató nyílt
eljárás eredményérõl – K. É. – 5374/2008)

15306 Kunszentmárton Város Önkormányzata (Kunszentmár-
ton város, 2006. évi árvíz okozta károk helyreállítása
– K. É. – 5253/2008)

15308 Magyar Országos Levéltár [levéltári dokumentumok (ka-
taszteri térképek) digitalizálása – K. É. – 5596/2008]

15311 MÁV Vagyonkezelõ Zrt. [400 m2 + 30% opció hasznos
belterületû bérlemény zárt helyiségekre tagolódó iro-
daterülettel (biztosítva minimum 6-10 m2/fõ elhelyezé-
si teret, minimum 25 fõre számítva) és egyéb helyisé-
gekkel, valamint 7 db parkolóhely – K. É. – 3598/2008]

15313 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a vasúti alépítményi,
felépítményi és hídvizsgálati tevékenységek elvégzése
– K. É. – 4423/2008)

15317 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (egészségügyi célú épü-
letek felújítása – K. É. – 5371/2008)

15320 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Beszerzési és Készlet-
gazdálkodási Szolgáltató Egység (egészségügyi papír be-
szerzése 2008. II. negyedév–2009. III. negyedév között
– K. É. – 5202/2008)

15322 MECSEK-ÖKO Zrt. (Bence-völgyi iszap II. – K. É. –
5424/2008)

15326 Miskolci Egyetem (Miskolci Egyetem zenepalota cam-
pus fejlesztési projekt II. kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 4401/2008)

15328 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (tájékoztató a Struktu-
rális Alapok és Kohéziós Alap környezetvédelmi pro-
jektekhez kapcsolódó szakértõi munkák ellátása tár-
gyú közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
4313/2008)

15336 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(NUSI-Hajós energiarac. – K. É. – 5255/2008)

15338 NUR Neckermann Kft. (NUR Neckermann Kft. komp-
lex fejlesztési programjának oktatása – K. É. –
4261/2007)

15341 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Intéz-
mények Gazdasági Szolgálata (a pécsi Kisgyermek Szo-
ciális Intézmények Igazgatósága tagintézményeibe élel-
miszerek szállítása a 2008. évben – K. É. – 5187/2008)

15346 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (42-44/2007 érsebé-
szeti anyagok beszerzése – K. É. – 5117/2008)

15352 Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormány-
zati Társulás (állatihulladék-szállító jármû beszerzése
– K. É. – 4953/2008)

15354 XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
(4322/XVI.Ker./07 felnõttorvosi ügyeleti szolgáltatás
– K. É. – 2153/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

15357 Kehidakustány Község Önkormányzata (8 tantermes ál-
talános iskola építése – K. É. – 5040/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

15359 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlat-
kérõ kezelésében lévõ út- és járdaburkolatok seprése,
közutak portalanítása, kézi hulladékgyûjtõk ürítése,
járdaburkolatok téli burkolat üzemeltetése, hó eltaka-
rítása, valamint dekorálási feladatok ellátása – K. É. –
4879/2008)

15360 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (ajánlat-
kérõ I–IV. és a VI. kerületben lévõ önkormányzati tu-
lajdonú berendezési tárgyak, utcabútorok – játszótere-
ken, közparkokban, utcákon, tereken és buszmegállók-
ban lévõ berendezési tárgyak – fenntartása, karbantar-
tása – K. É. – 4880/2008)

15360 Bocskai István Szakképzõ Iskola, Hajdúszoboszló (1 db
John Deere traktor beszerzése – K. É. – 5053/2008)

15361 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(a Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tu-
lajdonában és üzemeltetésében lévõ szilárd burkolatú
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utak, járdák és parkolók karbantartási, javítási munkái
eseti megrendelések alapján 2006–2008. években
– K. É. – 5490/2008)

15362 Budapesti Elektromos Mûvek Rt. (NAF/KÖF transzfor-
mátor beszerzése – K. É. – 4929/2008)

15362 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag res-
taurálási munkálatainak elvégzése (Rest-2007/3.), Bu-
dapest III., Polgár u. 8. (71 db fémtárgy) – K. É. –
5050/2008]

15363 Budapesti Történeti Múzeum [ásatási leletanyag res-
taurálási munkálatainak elvégzése (Rest-2007/3.), Bu-
dapest III. kerület, Miklós tér 5. (148 db fémtárgy)
– K. É. – 5051/2008]

15364 Diákhitel Központ Zrt. (étkezési és ajándékutalványok
beszerzése – K. É. – 5598/2008)

15364 Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (a Dráva értékeit
bemutató központ és természettudományi kiállítás ki-
vitelezése – Drávaszentes – K. É. – 3723/2008)

15365 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (31 db indukciós áram-
lásmérõ készülék szállítása beépítés és beüzemelés nél-
kül – K. É. – 3979/2008)

15366 Fodor András Óvoda, Iskola és Szakszolgálat, Lengyeltóti
(élelmiszer-ipari termékek beszerzése – K. É. –
4825/2008)

15366 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (ajánlatkérõ 2 éves
idõtartamra Flygt típusú szivattyúk javításához szük-
séges alkatrészeinek beszerzése – K. É. – 4970/2008)

15367 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium részére könyvvizsgálói fel-
adatok elvégzése – K. É. – 4983/2008)

15368 HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. (informati-
kai és telekommunikációs eszközpark üzemeltetése, va-
lamint webes háttér biztosítása és üzemeltetése – K. É. –
5264/2008)

35369 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (lé-
giforgalom-irányítási felelõsségbiztosítási szerzõdés
– K. É. – 5460/2008)

15370 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (all
risks vagyon- és üzemszünet-biztosítási szerzõdés
– K. É. – 5470/2008)

15370 Kalocsa Város Önkormányzata (Kalocsa-NET szélessávú
hálózat kivitelezése – K. É. – 5366/2008)

15371 Magyar Nemzeti Bank [ISTAT-programcsomag része-
ként az adatgyûjtések elektronikus formában való be-
nyújtását megvalósító rendszer (EBEAD) kifejlesztése
és üzembe helyezése – K. É. – 3554/2008]

15372 MÁV Kórház és Rendelõintézet (gyógyszerek és infúziók
beszerzése – K. É. – 4193/2008)

15373 MÁV Kórház és Rendelõintézet (hús és húskészítmények
– K. É. – 4194/2008)

15374 MÁV Kórház és Rendelõintézet (varróanyagok beszer-
zése – K. É. – 4343/2008)

15374 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [ajánlatkérõ hálózatán
közlekedõ vasúti személyszállító jármûvek különféle
tisztítása (Budapest-Déli, Gyõr térségek) – K. É. –
3841/2008]

15375 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [ajánlatkérõ hálózatán
közlekedõ vasúti személyszállító jármûvek különféle

tisztítása (Miskolc, Kál-Kápolna, Debrecen, Nyíregy-
háza térsége) – K. É. – 3842/2008]

15376 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [ajánlatkérõ hálózatán
közlekedõ vasúti személyszállító jármûvek különféle
tisztítása (Szeged, Békéscsaba, Kiskunhalas) – K. É. –
3843/2008]

15376 Mikóháza Község Önkormányzata (kerékpárút építése
– K. É. – 3695/2008)

15377 Nagyvarsány Község Önkormányzata (Nagyvarsány,
Kossuth L. u. 12–16. szám alatt lévõ általános iskola és
óvoda felújítása és bõvítése tanuszodával – K. É. –
4511/2008)

15378 Nemzeti Színház Zrt. (Vesztegzár a Grand Hotelben elõ-
adás díszletének kivitelezése – K. É. – 5505/2008)

15379 Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csator-
nahálózat és Szennyvíztisztító Telep Fejlesztésére (Zala-
egerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztí-
tó telep projektben a regionális gyûjtõrendszer és a csa-
tornahálózat továbbfejlesztése 10 településen és 14 zala-
egerszegi városrészben a megrendelõ által készített ter-
vek alapján – I. rész – K. É. – 4828/2008)

15380 Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csa-
tornahálózat és Szennyvíztisztító Telep Fejlesztésére (Za-
laegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíz-
tisztító telep projektben a regionális gyûjtõrendszer és
a csatornahálózat továbbfejlesztése 10 településen és
14 zalaegerszegi városrészben a megrendelõ által készí-
tett tervek alapján – II. rész – K. É. – 4833/2008)

15381 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a
chronikus myeloid leukaemia kezelésére szolgáló Ima-
tinib hatóanyagot tartalmazó készítmények beszerzése
tárgyában megkötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. –
5419/2008)

15381 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató az át-
tétes vesedaganat kezelésére szolgáló Proleukin gyógy-
szer közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 5491/2008)

15382 Országos Egészségbiztosítási Pénztár [tájékoztató a scle-
rosis multiplex kezelésére szolgáló készítmények (Beta-
feron inj.) beszerzése tárgyában megkötött szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 5496/2008]

15383 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a nö-
vekedésihormon-hiány kezelésére szolgáló meghatáro-
zott gyógyszerkészítmények beszerzése tárgyban meg-
kötött szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 5497/2008)

15384 Országos Egészségbiztosítási Pénztár [tájékoztató a scle-
rosis multiplex kezelésére szolgáló készítmények (Co-
paxone inj.) beszerzése tárgyában megkötött szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 5500/2008]

15384 Országos Egészségbiztosítási Pénztár [tájékoztató a scle-
rosis multiplex kezelésére szolgáló készítmények (Avo-
nex, Rebif) beszerzése tárgyában megkötött szerzõdés
teljesítésérõl – K. É. – 5501/2008]

15385 Országos Vérellátó Szolgálat (20/OVSZ/2005. étkezési
utalványok donorok részére – K. É. – 5423/2008)

15386 Országos Vérellátó Szolgálat (1/OVSZ/2007 étkezési
utalványok – K. É. – 5453/2008)
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15387 Pannon Egyetem [Pannon Egyetem tájékoztatója az egysé-
ges gazdálkodási rendszer (EGR) átalánydíjas rendszer-
támogatási szerzõdés részteljesítésérõl – K. É. –
5514/2008]

15388 Szendrõlád Község Önkormányzata (óvodaépület bõvíté-
se – K. É. – 3936/2008)

15388 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosí-
tott technológiával épült lakóépületben energiatakaré-
kosságot eredményezõ felújítás végzése. Veszprém,
Nagy László u. 1. épület esetében – K. É. – 5288/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

15390 Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (2007. év szeptemberi árhullám okozta károk hely-
reállítása – K. É. – 5427/2008)

15390 Kunszentmárton Város Önkormányzata (komplex építé-
si-bontási hulladékgazdálkodási rendszer hulladékkeze-
lési technológiájának beszerzése – K. É. – 3690/2008)

15391 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 47. sz.
fõút 167+284–174+500 km-szelvények közötti szakasz
Orosháza elkerülés III–IV. ütem építése vállalkozói
szerzõdés módosításról – K. É. – 5190/2008)

15392 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (Salgó-
tarján 2112. sz. tehermentesítõ út közvilágítási hálóza-
tának kivitelezése – K. É. – 4875/2008)

Helyesbítés

15393 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõben, 2008. március 28-án
K. É. – 4180/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
5516/2008)

15393 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 16. számában,
2008. február 6-án K. É. – 1067/2008 számon megjelent
tájékoztató helyesbítése – K. É. – 5704/2008)

15393 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. április 4-i 40. számában, K. É. –
4729/2008 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 5664/2008)

15393 Ferencvárosi Önkormányzat (a Közbeszerzési Értesítõ
2008. március 19-i 34. számában K. É. – 3878/2008 szá-
mon megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásá-
nak helyesbítése – K. É. – 5566/2008)

15394 Ferencvárosi Önkormányzat helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 22. számában, 2008. február 20-án K. É. –
2582/2008 szám alatt megjelent ajánlati felhívás helyes-
bítése – K. É. – 5609/2008)

15394 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. helyesbítése [he-
lyesbítés a 88. sz. fõút Sárvár elkerülõ szakasz
(0+200–3+712 km-sz. között) építési munkáinak meg-
valósítása tárgyú ajánlati felhívás tekintetében
– K. É. – 5675/2008]

15394 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyes-
bítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 7-i, 41. szá-
mában, K. É. – 5056/2008 számon megjelent egyszerû
eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
5769/2008)

Módosítás

15395 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium módosítása (tájé-
koztató a hirdetmény módosításáról a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium hivatalos dokumentumai-
nak fordítása tárgyú eljárásban – K. É. – 5679/2008)

15397 Tisza Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet módosítása
(Szeged, Vedres u. 10., 14–16. energiaracionalizálás
– K. É. – 5086/2008)

Visszavonás

15400 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház visszavonása
(a Közbeszerzési Értesítõ 23. számában, 2008. febru-
ár 22-én K. É. – 2286/2008 számon megjelent ajánlati
felhívás visszavonása – K. É. – 5648/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

15401 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Szenzor Számítóközpont Kft. jogorvoslati kérelme a
Központi Statisztikai Hivatal közbeszerzési eljárása
ellen)

15423 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a P.Dussmann Kft. jogorvoslati kérelme a Vasút-
egészségügyi Szolgáltató Kht. közbeszerzési eljárása
ellen)

15428 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Közbeszerzések Tanácsa Döntõbizottság elnöke által
hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárása az Ál-
lami Autópálya Kezelõ Zrt. közbeszerzési eljárása
ellen)

15432 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Állami Számvevõszék által hivatalból kezdeménye-
zett jogorvoslati eljárás Szikszó Város Önkormányzata
beszerzési eljárása ellen)

15434 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Örökzöld Kft. által Gyomaendrõd Város Önkor-
mányzata közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jog-
orvoslati kérelme)

15439 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az ERFOREX Közmûépítõ és Üzemeltetõ Rt. jogor-
voslati kérelme, melyet Kunmadaras Nagyközség Ön-
kormányzata közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be)

15442 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az ÉGSZI SENIOR Kutató és Szervezõ Kft. jogorvos-
lati kérelme Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata közbeszerzési eljárása ellen)
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A Közbeszerzési Értesítõ 44. számának (2008. április 14.) tartalomjegyzékérõl

15461 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbe-
szerzési tanácsadók névjegyzékébe 2008. április 10-én fel-
vett újabb, továbbá egy törlésre került tanácsadóról

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

15463 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (sövényvágó adapter be-
szerzése/2008. – K. É. – 5494/2008)

15468 Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társu-
lás (nógrádmarcali hulladékkezelõ központ építése, vala-
mint Balassagyarmaton A típusú hulladékudvar és Rét-
ságon B típusú hulladékudvar létesítése – K. É. –
5673/2008)

15478 Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
[Kerepes, Ökörtelek-völgy hulladékkezelõ központ építé-
se és 486 db szelektívhulladék-gyûjtõ sziget (tároló-
edényzettel együtt) létesítése – K. É. – 5681/2008]

15492 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (Audi, Ford, Opel, Skoda, Volkswagen márkájú
gépjármûvek, valamint Ikarus típusú autóbuszok és
közúti tehergépkocsik karbantartásához szükséges javí-
tóanyagok beszerzése – K. É. – 4920/2008)

15497 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (fertõtlení-
tett tojás beszerzése – K. É. – 4482/2008)

15503 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (IMIR-rendszer beveze-
tése, követése, valamint üzemeltetése – K. É. –
5213/2008)

15510 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás a
47. sz. fõút 202+450–207+000 km-sz., Algyõ–Hódmezõ-
vásárhely közötti szakasza négy sávra történõ bõvítése
(III. ütem) kivitelezési munkáinak elvégzésére – K. É. –
5248/2008]

15516 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
83. sz. fõút 33+820–70+200 km-sz. között 11,5 tonnás
burkolaterõsítés/fejlesztés döntés-elõkészítõ tanul-
mány elkészítése tárgyában – K. É. – 5489/2008)

15521 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [tüdõ-
varró gépek, tárak beszerzése (SG-397) – K. É. –
5426/2008]

15529 Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (komplett moso-
dai szolgáltatás ellátása – K. É. – 3805/2008]

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

15536 Zala Volán Rt. (Volán társaságok részére gázolaj szállí-
tása – K. É. – 5422/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

15542 Ligetfürdõ Kft. (újszegedi fürdõkomplexum fejlesztése
– K. É. – 5483/2008)

15546 Siklós Város Önkormányzata (Siklós városban meglévõ
idényjellegû strandból siklósi vár- és termálfürdõ meg-
valósítása, tervezése, kivitelezése és 25 évig tartó üze-
meltetése – K. É. – 5054/2008)

15551 Szent István Egyetem, Gödöllõ (szolgáltatás PPP-
konstrukcióban történõ megvalósítása, az ajánlatkérõ
létesítményeiben 38 700 m2 alapterületen, 8800 fõ hall-
gatóra oktatási kapacitás és 950 fõ dolgozóra irodai ka-
pacitás infrastrukturális feltételeinek szolgáltatása
– K. É. – 5148/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

15558 MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt. (felelõsségbiztosí-
tás – K. É. – 5357/2008)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

15564 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [az atomerõmûvi
kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végle-
ges elhelyezésére szolgáló tároló (NRHT) felszín alatti
létesítményei I. ütem beruházási munkáinak mûszaki
ellenõrzése és minõségfelügyelete – K. É. – 5195/2008]

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

15574 Szabadtéri Néprajzi Múzeum (a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum új bejárati épületének építése belsõ fogadótér
kialakításával – K. É. – 5362/2008)

Idõszakos tájékoztató egyes ágazatokban

15580 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (sFM-rendszer fejlesztési és supporttevékenységé-
nek ellátása – K. É. – 4670/2008)

Tervpályázati kiírás

15584 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (Budapest szíve – városháza fórum – a budapesti vá-
rosháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó
tervjavaslatok elkészítése, mûemlék épület átalakítása
és épületegyüttesének tervezése – K. É. – 5231/2008)
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Visszavonás

15589 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. visszavonása (rész-
vételi felhívás visszavonása a 41. sz. fõút 65+069–
70+200 km-szelvények közötti szakaszának 115 kN
burkolatmegerõsítése – mérnök kiválasztása tár-
gyában – K. É. – 5355/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

15593 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [Gellért gyógyfür-
dõ mûemléki rekonstrukció (II. ütem) megvalósításá-
nak mûszaki ellenõrzése – K. É. – 5443/2008]

15600 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. [Széchenyi gyógy-
fürdõ mûemléki rekonstrukció (II. ütem) megvalósításá-
nak mûszaki ellenõrzése – K. É. – 5444/2008]

15607 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (vállalkozási
szerzõdés/Budapest I. kerület, Bécsi kapu tér 8., Fõ
u. 20., Hunyadi J. u. 18., Országház u. 22. számú mûem-
lék épületek felújításának tervkészítése építési engedé-
lyezésre – K. É. – 5597/2008)

15613 Kistelek Város Önkormányzata (Kistelek–Ópusztaszer,
kerékpárút építése – K. É. – 4473/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

15619 Fertõd Város Önkormányzata (6106 méter kerékpárút,
2 db gyalogos- és kerékpároshíd építése, továbbá 23 db
útirányjelzõ és -eligazító tábla beszerzése kihelyezéssel
– K. É. – 5435/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

15623 Berettyóújfalu Város Önkormányzata (közétkeztetési
szolgáltatás nyújtása – K. É. – 5431/2008)

15627 Gyerekkuckó Óvoda, Budapest (közétkeztetés – K. É. –
5432/2008)

15632 Petõfi Irodalmi Múzeum (õrzés-védelem 2012-ig
– K. É. – 5333/2008)

15636 Sashalmi Manoda Óvoda (közétkeztetés – K. É. –
5466/2008)

15641 Varázskorona Óvoda, Budapest (közétkeztetés – K. É. –
5445/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

15647 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(ajánlatkérõ pályázati projekteinek pénzügyi auditálá-
sa – K. É. – 5469/2008)

15650 Magyar Rádió Zrt. (a Magyar Rádió Zrt. Budapest, Bró-
dy S. utca 5–7. alatti épületének homlokzati felújítása
– K. É. – 5727/2008)

15654 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4 da-
rab személygépkocsi beszerzése Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
részére – K. É. – 5507/2008)

15658 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (1 da-
rab középkategóriás összkerék hajtású személygépko-
csi beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala részére – K. É. – 5508/2008)

15662 Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (aján-
latkérõ tisztasági és tisztítószerekkel történõ ellátása
– K. É. – 5144/2008)

15666 Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Non-
profit Közhasznú Kft. [kaszálékok, lombok és vegyes
szemét szállítása (RSz 4/2008.) – K. É. – 5331/2008]

15670 Répszolg Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Non-
profit Közhasznú Kft. [sitt, törmelék, tuskók, gallyak szál-
lítása (RSz 5/2008.) – K. É. – 5332/2008]

15675 Szentendre Város Önkormányzata (irodatechnikai esz-
közbeszerzés – K. É. – 4727/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

15680 Berettyóújfalu Város Önkormányzata (ajánlatkérõ bel-
területi nem szilárd burkolattal rendelkezõ útjai hely-
reállítási munkáinak elvégzése – K. É. – 5125/2008)

15683 Heves Megyei Önkormányzat [150 férõhelyes idõsek ott-
hona (Parád) elsõ beszerzésének szállítása – K. É. –
5057/2008]

15687 Kalocsa Város Önkormányzata (Kalocsa, Petõfi utca és
Negyvenszállás településrész közötti kerékpárút-építés
– K. É. – 5386/2008)

15693 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
A épület I. emelet részleges átalakítása és rekonstruk-
ciója, valamint a belsõ udvari homlokzat és belsõ udvar
közmûvezetékek cseréje, parkosítása – K. É. –
5482/2008)

15697 Paks Város Önkormányzata (Paks, Rókus utca rekonst-
rukciós munkái – K. É. – 4854/2008)

15702 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szé-
kesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulaj-
donában álló 10 intézmény épületében található vizes-
blokk felújítási munkái – K. É. – 4845/2008)

15708 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a Mészöly Géza úti orvosi rendelõ és a 7. Számú Szeder
Úti Bölcsõde átalakítási, bõvítési munkái – K. É. –
4847/2008)

15714 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Debreceni Javítóin-
tézete (élelmiszer beszerzése a 2008. évre – K. É. –
5276/2008)

15722 Térségi Szociális Gondozási Központ – Gyomaendrõd,
Csárdaszállás, Hunya (különféle élelmiszerek beszerzése
és szállítása – K. É. – 5207/2008)
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15726 VÜSZI Gödöllõi Városüzemeltetõ és Szolgáltató Kht.
(Gödöllõ város 2008. évi emelt szintû útjavítási részfel-
adatai – K. É. – 4939/2008)

15731 XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata (4309/
XVI. Ker./08 – takarítás – K. É. – 4225/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

15736 EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zrt. (primer távhõ-
vezeték építése – K. É. – 5174/2008)

15739 EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zrt. (beruházási hi-
tel – K. É. – 5175/2008)

15742 EVAT Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Zrt. (távfûtési csö-
vek és rendszerelemek – K. É. – 5176/2008)

15745 Kecskeméti Termostar Hõszolgáltató Kft. (vállalkozási
szerzõdés távhõvezeték építésére – K. É. – 5650/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató

15753 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség 2008. évi elõzetes összesített tájékozta-
tója – K. É. – 5590/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

15763 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH Világa Év-
könyv, Bulletin, APEH-et bemutató tájékoztató füzet,
kiadványok szerkesztése és nyomdai elõállítása, kap-
csolódó szolgáltatások teljesítése 2008–2010. években
– K. É. – 4836/2008)

15767 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (könnyûteher-gépjármû-
vek beszerzése/2008. – K. É. – 5307/2008)

15769 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (LKSZ-rendszer üzemel-
tetése/2008. – K. É. – 5340/2008)

15771 Belvárosi Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (új
oktatási bútorok szállítása – K. É. – 5522/2008)

15773 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal KIFI (Városháza fórum projekthez kapcsolódó ügy-
védi megbízási szerzõdés – K. É. – 4653/2008)

15775 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal KIFI (közraktárak fejlesztési projekthez kapcsolódó
ügyvédi megbízási szerzõdés – K. É. – 4656/2008)

15778 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzata
(a K. É. – 18760/2007 számú eljárás eredménytelensége
– K. É. – 5617/2008)

15780 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (tájékoz-
tató a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
részére 2 000 000 000 Ft folyószámla-hitelkeret biztosí-
tása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás ered-
ményérõl – K. É. – 5358/2008)

15782 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (biztosítási szolgáltatá-
sok nyújtása a FÕTÁV Zrt. részére – K. É. – 5203/2008)

15785 Budapesti Történeti Múzeum [szondázó jellegû, vagy
megelõzõ régészeti feltárás elvégzése (kf-2008/01.)
– K. É. – 4980/2008]

15803 Cívis Ház Zrt. (gépjármûbeszerzés keretmegállapodás
keretében – K. É. – 5655/2008)

15806 Csongrád Megyei Önkormányzat (Dr. Diósszilágyi Sá-
muel Kórház-Rendelõintézet energiahatékonysági fej-
lesztése és energetikai korszerûsítése – K. É. –
5299/2008)

15807 Dabas Város Önkormányzata (pályázatírásra vonatkozó
keretmegállapodás – K. É. – 5663/2008)

15810 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (gépjármûbeszerzés keret-
megállapodás keretében – K. É. – 5656/2008)

15813 Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. (gépjármûbeszerzés
– K. É. – 5657/2008)

15815 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger megyei
jogú város közigazgatási területén iparosított technoló-
giával épült lakóépületek energiatakarékos felújításá-
nak kivitelezési munkái – II. ütem – K. É. – 5638/2008)

15819 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(autószerelõ-tanmûhelybe kiegészítõ eszközök, beren-
dezések szállítása, telepítése, használatuk betanítása
– K. É. – 5683/2008)

15822 Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társu-
lás (aszód–hévízgyörki, gödöllõi–kerepesi, vác–csörögi
hulladéklerakó telepek rekultivációs és kiviteli tervei-
nek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek
beszerzése és a tervezõi mûvezetõi tevékenység ellátása
– K. É. – 5665/2008)

15825 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (1066 Budapest, Mo-
zsár utca 14. szám alatti épület részbeni építészeti, épü-
letgépészeti és elektromos felújítása – K. É. –
4305/2008)

15826 Fõvárosi Földhivatal (ajánlatkérõ és körzeti földhivata-
lai napi takarítása – K. É. – 4458/2008)

15829 Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona (közétkez-
tetés 1 éves idõtartamra, reggeli, ebéd, vacsora kiszállí-
tásával, szükség esetén diéta biztosításával, ételhulla-
dék elszállításával – K. É. – 4931/2008)

15831 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (tej és tejtermékek beszerzése, eljárásazonosító:
25500/07-10/62 – K. É. – 3270/2008)

15835 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [személyszállítás szolgálati autóbuszjáratokkal
(2008–2010.) – K. É. – 4218/2008]

15852 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (6 db új, összke-
rékhajtású személygépjármû beszerzése – K. É. –
5345/2008)

15855 Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (4 db személygépkocsi
beszerzése – K. É. – 3972/2008)

15857 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (gépészeti épületek,
építmények, utak felújítása a MÁV Zrt. területén
– K. É. – 5595/2008)
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15861 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a balatoni
és a velencei-tavi viharjelzõ rendszer karbantartása,
mûszaki felügyelete és üzemeltetése – K. É. –
5037/2008)

15863 Semmelweis Egyetem (az AGFA PACS-rendszerele-
mekre vonatkozó karbantartás, szervizelés, valamint
mentési és archiválási rendszerének kialakítása, illetve
szükséges beruházások – K. É. – 4685/2008)

15865 Semmelweis Egyetem (MRI-vizsgálóberendezés bérlete
és karbantartása bérleti és karbantartási szerzõdés ke-
retében – K. É. – 4766/2008)

15868 Semmelweis Egyetem (hõszolgáltatási szerzõdés
– K. É. – 5142/2008)

15870 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem kezelésé-
ben különbözõ helyrajzi számú területeken lévõ létesít-
mények és a hozzá tartozó létesítményelemek és épület-
tartozékok, továbbá belsõ közmûhálózatok teljes körû
karbantartási szolgáltatásának ellátása – K. É. –
5274/2008)

15873 Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum új észak-magyarországi tájegységének építése
– K. É. – 5406/2008)

15875 Törökbálint Város Önkormányzata (törökbálinti ká-
bel-tv-szolgáltatás – K. É. – 5611/2008)

15877 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (ingatlanvásárlás Nyíregyházán – K. É. –
5684/2008)

15880 Volánbusz Közlekedési Zrt. [600 millió HUF összegû rö-
vid lejáratú (éven belüli) – kvázi folyószámlahitelként
funkcionáló – hitelszerzõdés megkötése – K. É. –
5451/2008]

15882 Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt.
(MSZ EN 590 szerinti minõségben motorikus gázolaj
szállítása az ajánlatkérõ részére, illetve üzemanyagkár-
tya felhasználásával gázolaj vételezése – K. É. –
4171/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

15885 AGRICOLA Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt.
(rakodógépek beszerzése – K. É. – 5521/2008)

15886 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (2008–2010. évi könyvvizsgálati
tevékenység – K. É. – 5278/2008)

15888 Miskolci Hõszolgáltató Kft. (vállalkozási szerzõdés Mis-
kolc, Búza tér vásárcsarnok és Zsolcai kapu gyalo-
gos-aluljáró között megépülõ forróvíz-távfûtési vezeték
kivitelezési munkáira – K. É. – 5666/2008)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról vagy módosításáról

15890 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 33. szá-
mában, 2008. március 17-én K. É. – 0945/2008 számon
megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának
módosítása – K. É. – 5924/2008)

15892 Magyar Közút Kht. (víznyelõ rács és nehéz fedlap be-
szerzése – K. É. – 5506/2008)

15895 Zselic-Farm Mezõgazdasági Termelõ, Kutató, Szolgáltató
Kft. módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. márci-
us 26-i 36. számában K. É. – 4174/2008 számon megje-
lent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának módosí-
tása – K. É. – 5755/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

15896 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az Alterra Építõipari Kft. által a Cegléd Város Önkor-
mányzata, a Duna–Tisza-közi Nagytérség Települései-
nek Tulajdonközössége közbeszerzési eljárása ellen be-
nyújtott jogorvoslati kérelme)

15900 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft. jogorvoslati
kérelme Törökbálint Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárása ellen)

15903 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(az EUCOMFORT Kft. által a Rázsó Imre Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium közbeszerzési eljárása
ellen benyújtott jogorvoslati kérelme)

15907 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a Nebuló Plusz Vendéglátó-ipari Kft. jogorvoslati ké-
relme, melyet a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be)
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A Cégközlöny 15. számában (2008. április 10.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-006386/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MINI FODRÁSZ SZÖVET-
KEZET (1205 Budapest, Jókai M. u. 103.; cégjegyzék-
száma: 01 02 051014; adószáma: 10184516-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Bp. XX., Mini Fodrász Kisszövetkezet
Elõzõ székhelye(i):
1205 Budapest, Nagykõrösi út 44.
Jogelõd(ök):
KÉKDUNA FODRÁSZ SZÖVETKEZET
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
12.Fpk.01-07-003922/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) SO-KO Kereskedelmi Betéti Társaság
végelszámolás alatt (1225 Budapest, Zambelli út 42.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 114099; adószáma: 28216665-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SO-KO Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1142 Budapest, Ungvár u. 52/A
1147 Budapest, Miskolci u. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003759/10. 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) PASSZÁT Szolgáltató, Beszerzõ, Ér-
tékesítõ és Termelõ Betéti Társaság (1081 Budapest,
Népszínház u. 28/A II. 7.; cégjegyzékszáma: 01 06 312981;

adószáma: 28450872-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
12.Fpk.01-07-004497/7. 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) JÁRMÛ-CENTER ’94 Szolgáltató
és Értékesítõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1165 Budapest, Újszász u. 43.; cégjegyzékszáma:
01 06 313861; adószáma: 28461566-1-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JÁRMÛ-CENTER ’94 Szolgáltató és Értékesítõ Betéti

Társaság
Telephelye(i):
1165 Budapest, Újszász u. 43.
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.01-07-003962/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SOLVERS Fõvállalkozó, Tervezõ
és Kivitelezõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1158 Budapest, Drégelyvár u. 17. VI/37.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 316543; adószáma: 28490517-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SOLVERS Fõvállalkozó, Tervezõ és Kivitelezõ Betéti

Társaság
Telephelye(i): 1033 Budapest, Kazal u. 85
Fióktelepe(i):
2134 Szõd-Csörög, Alkotmány u. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-006998/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TURBÓ M. L. Kereskedelmi Betéti
Társaság (1135 Budapest, Jász u. 40., fióktelepe: 2030
Érd, Lõcsei u. 90.; cégjegyzékszáma: 01 06 318809; adó-
száma: 28514279-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
TURBÓ Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Jász u. 63.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-005913/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DOLORES Kereskedelmi Betéti
Társaság végelszámolás alatt (1181 Budapest, Csont-
váry u. 17. VII. 39.; cégjegyzékszáma: 01 06 319425; adó-
száma: 28526919-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DOLORES Kereskedelmi és Utazási Betéti Társaság
DOLORES Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest XVIII., Csontváry u. 31. VI. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-007003/6. 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) ONRO Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1182 Buda-
pest, Kevermes u. 13/A; cégjegyzékszáma: 01 06 716738;
adószáma: 20145622-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ONRO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1045 Budapest, Tungsram u. 55. 3. em. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-004385/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OLARO Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1033 Budapest, Polgár u. 5. 8. em. 43.; cégjegyzékszáma:
01 06 727934; adószáma: 20556273-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
OLARO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1131 Budapest, Béke u. 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-08-000879/7. 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) EUROVIP 17 Vegyesipari, Szá-
mítástechnikai Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedel-
mi Betéti Társaság végelszámolás alatt (1047 Budapest,
Irányi u. 32.; cégjegyzékszáma: 01 06 733262; adószáma:
20695055-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006721/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) FOREVER POWER Számítás-
technikai és Nyomdaipari Betéti Társaság végelszámo-
lás alatt (1149 Budapest, Várna u. 8.; cégjegyzékszáma:
01 06 745161; adószáma: 21102231-2-42) adós felszámo-
lását 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
6.Fpk.01-07-004180/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZIBA Kereskedelmi, Szolgáltató
és Termelõ Betéti Társaság (1201 Budapest, Frangepán
u. 33.; cégjegyzékszáma: 01 06 745338; adószáma:
21106534-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1204 Budapest, Eperjes u. 28. 2. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-002286/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DURCAR Gépjármûjavító
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1157 Bu-
dapest, Nyírpalota u. 71. X. em. 51.; cégjegyzékszáma:
01 06 745592; adószáma: 21113413-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: F1 Consulting
Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest,
Ildikó u. 21.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004430/6. 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) STEEL B. I. T. Építõipari Szolgál-

tató Betéti Társaság (1115 Budapest, Bánk bán u. 9.
1. em. 12.; cégjegyzékszáma: 01 06 753382; adószáma:
21471203-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
17.Fpk.01-08-000094/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DEMKO-TEAM Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1147 Budapest, Jávorka
Ádám u. 65.; cégjegyzékszáma: 01 06 757410; adószáma:
21579806-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-006664/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TENIM 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1172 Budapest, Adorján
u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 06 758983; adószáma:
21798986-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
12.Fpk.01-07-001200/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ART ‘ITÜD Szolgáltató Betéti Tár-
saság (1071 Budapest, Damjanich u. 42.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 759736; adószáma: 21821880-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000483/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Mátéhús Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság [1024 Budapest (Piac és Kereskedel-
mi Központ), Fény u. 1–13. 4. em. 28.; cégjegyzékszáma:
01 06 772079; adószáma: 22238478-2-41] adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001632/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VAKONDGYÁR Felsõruházat-ké-
szítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(1138 Budapest, Párkány u. 11., elõzõ székhelye: 2000
Szentendre, Rózsa u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 779009;
adószáma: 20798873-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Nádor u. 5. 2. em. 1.
1024 Budapest, Lövõház utca 17. I. em. 10.
1053 Budapest, Magyar u. 52.
2000 Szentendre, Dumtsa Jenõ utca 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004565/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VARILUX Szauna Építõ és
Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1016

Budapest, Szirtes utca 5/B as 1/A; cégjegyzékszáma:
01 09 064595; adószáma: 10301515-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1113 Budapest, Tarcali u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-001141/9. 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) Metró-Kisgép Gépkölcsönzõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1095 Budapest, Soroksári
út 95.; cégjegyzékszáma: 01 09 065629; adószáma:
10329195-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1117 Budapest, Dombóvári út 43/B
Jogelõd(ök):
Közlekedési és Metró Építõ Vállalat Gépkölcsönzõ

Leányvállalata
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-05-006531/24. 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) „KAPITÁNY ÉS TÁRSAI” Nap-
ellenzõ- és Fémszerkezetgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1155 Budapest XV., Széchenyi u. 55.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 074041; adószáma: 10489385-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-003903/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) GHC Tanácsadó Szolgáltató és In-
gatlanközvetítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1052
Budapest, Petõfi Sándor utca 11. 4. em. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 168064; adószáma: 10774296-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Ferenczy István u. 16.
1052 Budapest, Petõfi S. u. 11.
1053 Budapest, Ferenczy István u. 16. 2. em. 6.
1052 Budapest, Petõfi Sándor utca 11. 4. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet Fel-

számoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-004592/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZAVANU Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1015 Budapest, Csalogány u. 40. 3. em. 7.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 261044; adószáma: 10805569-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BUDA-CONSULT Ügyviteli és Ügynöki Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
SÁROSI ÉS TÁRSAI Könyvelõ Adótanácsadó és Gaz-

dasági Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
SZAVANU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 3.
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
1143 Budapest, Gizella u. 42–44.
1158 Budapest, Drégelyvár u. 41. III/11.
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 Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-002445/13. 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) BALARM Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1029 Budapest, Nagykovácsi
út 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 369488; adószáma:

12035762-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BALARM Biztonságtechnikai Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1027 Budapest, Csalogány u. 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004201/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) P & L-PLUSZ Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1112 Budapest, Kõérberki
út 36.; cégjegyzékszáma: 01 09 669420; adószáma:
12334559-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1196 Budapest, Jókai u. 248.
1192 Budapest, Bercsényi u. 72.
1148 Budapest, Fogarasi út 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRE-ACTIVE Szol-

gáltató Kft., 1051 Budapest, Dorottya u. 3. III. em. 4.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-004662/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DALI Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1064 Buda-
pest, Podmaniczky u. 81. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
01 09 670563; adószáma: 12365966-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DALI ÉTTEREM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest, Héthalom u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.
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A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-006970/15. 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) HATÁR-T PLUSZ Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1074 Budapest, Rákóczi u. 74–76. 1. em. 5.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 670874; adószáma: 12371789-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1145 Budapest, Colombus u. 85.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-005762/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KATAMARÁN-RENT Épí-
tõipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
végelszámolás alatt (1025 Budapest, Krecsányi u. 5.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 671056; adószáma: 12373712-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KATAMARÁN-RENT Építõipari Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest, Lõpormalom u. 11. I/14.
1172 Budapest, Hidasnémeti út 67. B ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
21.Fpk.01-08-001750/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IMMOMILIARE Ingatlanbefek-
tetõ és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1047 Budapest, Attila u. 156–158.; cégjegyzékszáma:
01 09 677542; adószáma: 11803168-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1096 Budapest, Lenhossék u. 3.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-001020/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OP-CLEAN Tisztaságszolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1131 Budapest, Reitter
Ferenc u. 161. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 677829;
adószáma: 11810652-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
OPEKUN Biztonságszolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1036 Budapest, Lajos u. 127. 8. em. 47.
1033 Budapest, Hévízi út 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001983/8. 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) K. I. D. SYSTEMS HUNGARY
Ingatlanforgalmi, -Kezelõ és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1137 Budapest, Radnóti Miklós
u. 40. 1. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 680979; adószá-
ma: 11876913-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó ZRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003013/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JUNIK - 2000 Kereskedelmi
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és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119
Budapest, Andor u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 691024;
adószáma: 12529236-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Posta-
cím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-06-006651/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INTERSAT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszá-
molás alatt (1221 Budapest, Zsoldos forduló u. 11/A; cég-
jegyzékszáma: 01 09 691661; adószáma: 12541353-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INTERSAT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
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
1.Fpk.01-06-001675/19. 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) CEVA Magyarország Környezet-
védelmi és Környezetbiztonsági Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1097 Budapest, Illatos út 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 702728; adószáma: 12077351-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Mester utca 50.
2072 Zsámbék, Dózsa György út 15.
1097 Budapest, Illatos utca 7.
1055 Budapest, Szalay utca 2. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Gazdasági

és Pénzügyi Zrt., 1116 Budapest, Hengermalom u. 1.,
1509 Bp., Pf. 36.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-005750/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CONTUR-PLAN Mérnökiroda
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Budapest,
Mogyoródi út 32. Elõzõ fióktelepe: 2621 Verõce, Bartók
B. u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 703412; adószáma:
12786671-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 55. 3. em. 1.
1146 Budapest, Hermina u. 17. 8. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006830/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GREAT UNITED TRADING
HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1132 Budapest, Váci út 18.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 703574; adószáma: 12790296-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1063 Budapest, Kmety Gy. u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-004418/10. 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) ASDIC-BAU Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1156 Budapest,
Nyírpalota u. 80.; cégjegyzékszáma: 01 09 707173; adó-
száma: 12864063-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

2252 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/16. szám



A Fõvárosi Bíróság
21.Fpk.01-06-006589/18. 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) MILL-TECH Export-Import
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1055 Budapest, Falk
Miksa u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 707310; adószáma:
10492875-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1051 Budapest, Dorottya u. 1.
1055 Budapest, Falk Miksa út 13.
2040 Budaörs, Hóvirág u. 35.
1092 Budapest, Ráday u. 21. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. l7., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-003888/13. 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) ÉPGÉPSZER BAU Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1035 Budapest, Vörösvári út 7. 6. em. 33.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 710221; adószáma: 12924208-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003475/8. 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) ANNACHRISTA Divatkellék
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1138
Budapest, Duna Plaza Üzletközpont, Váci út 178.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 724223; adószáma: 13218740-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1136 Budapest, Hegedûs Gyula utca 36.

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.01-07-003571/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÁTRA FRUIT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1094 Buda-
pest, Páva u. 4. 3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 726477;
adószáma: 13264538-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Angyal u. 10. 6. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65. Telephely: 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. Posta-
cím: 1576 Bp., Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002847/8. 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) WORLD 2003 INVEST Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1164 Budapest, Vi-
dámvásár út 111.; cégjegyzékszáma: 01 09 731884; adó-
száma: 13042170-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2760 Nagykáta, Felsõegreskáta utca 72.
1142 Budapest, Szatmár utca 111/A
1135 Budapest, Mohácsi utca 11. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER

Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-07-002733/12. 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) Euroll Bau Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1078 Budapest, Marek
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József u. 41.; cégjegyzékszáma: 01 09 733630; adószáma:
13406437-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004139/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZOLKA Vendéglátó Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1148 Budapest, Fogarasi u. 84/B; cég-
jegyzékszáma: 01 09 734345; adószáma: 13421863-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZOLKA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., levelezési cím:
1364 Budapest Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-006060/9. 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) MEGA PACK TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1156 Budapest, Sárfû u. 7. fszt.; cégjegyzékszáma:
01 09 734951; adószáma: 13433675-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
3955 Kenézlõ, Hajnal u. 2.
2135 Csörög, Duna utca 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-004181/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Max Safe Security Vagyonvédel-

mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1196 Budapest, Fõ
utca 150.; cégjegyzékszáma: 01 09 865115; adószáma:
13057868-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2624 Szokolya, Rákóczi út 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004706/8. 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) SM. ZERO Kereskedelmi és Ruha-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1138 Budapest,
Forgách utca 32/5. fszt. 004.; cégjegyzékszáma:
01 09 865203; adószáma: 11373719-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6065 Lakitelek, Iskola u. 2.
6065 Lakitelek, Petõfi utca 1.
6060 Tiszakécske, Kõrösi út 101.
2750 Nagykõrös, Petõfi S. utca 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003287/12. 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) 2PHONE Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1031 Budapest,
Amfiteátrum utca 18. fszt. 2. A cég telephelye: 1030 Bp.,
Heltai J. tér 7–9.; cégjegyzékszáma: 01 09 866924; adó-
száma: 13665685-2-41) 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.
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A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006952/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Hazai Papíripari Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1202 Budapest, Nagysándor József ut-
ca 98–100.; cégjegyzékszáma: 01 09 868208; adószáma:
12793718-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Elsõ Hazai Papíripari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1201 Budapest, Helsinki u. 101.
8184 Fûzfõgyártelep, hrsz. 1498/31.
1121 Budapest, Konkoly-Thege utca 19–21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-005597/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Fontini-Építõ” Kereskedelmi,
Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1238 Budapest, Grassalkovich út 167. B ép.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 871531; adószáma: 13320913-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8220 Balatonalmádi, Martinovics u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-003834/10. 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) TAVASZ INVEST Ingatlanfor-
galmazó és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1137 Budapest, Pozsonyi út 4. 2. em. 7.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 881123; adószáma: 12390724-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SHARON” Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Kecskeméti u. 2. I. ép. 5.
1023 Budapest, Bécsi út 3–5.
2146 Mogyoród, Szent Jakab park 75.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000130/8. 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) DRÁVAKERT Dél-Baranyai
Mezõgazdasági Termelõ és Értékesítõ Szövetkezet
„végelszámolás alatt” (7960 Sellye, Kossuth Lajos ut-
ca 30/A; cégjegyzékszáma: 02 02 060163; adószáma:
12649822-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
DRÁVAKERT Dél-Baranyai Mezõgazdasági Beszerzõ

és Értékesítõ Szövetkezet
DRÁVAKERT Dél-Baranyai Mezõgazdasági Termelõ

és Értékesítõ Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000011/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Hajdu és társa” Szolgáltató Be-
téti Társaság (7629 Pécs, Komlói út 39.; cégjegyzékszá-
ma: 02 06 071357; adószáma: 21556788-1-02) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7628 Pécsszabolcs, Szabolcsi középhegy 72330/1. hrsz.
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.
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A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000614/13. 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) HEZSADO VENDÉGLÁTÓ-
IPARI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
(7633 Pécs, Esztergál L. u. 10.; cégjegyzékszáma:
02 09 068023; adószáma: 12820180-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 7. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000008/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GEVARA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7632 Pécs, Éva
utca 15.; cégjegyzékszáma: 02 09 068354; adószáma:
12923843-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000068/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Silver Star Security Biztonság-
technikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (7632 Pécs, Maléter P. utca 2.
II. em. 7.; cégjegyzékszáma: 02 09 070130; adószáma:
13514510-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000523/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WEBSTORE Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7728 Som-
berek, Orgona u. 9.; cégjegyzékszáma: 02 09 071223; adó-
száma: 12469280-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1221 Budapest, Ringló u. 113. B ép.
1202 Budapest, Nagysándor József u. 130.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000835/6. 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) KIRÁLY Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6200 Kiskõrös,
Dobozi utca 3.; cégjegyzékszáma: 03 06 112705; adószá-
ma: 21848706-2-03) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000664/8. 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) WOTERMAN Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecs-
kemét, Pázmány Péter utca 7.; cégjegyzékszáma:
03 09 111205; adószáma: 13177849-2-03) 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.
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A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000018/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kastély Farm Tejtermelõ és Érté-
kesítõ Szövetkezet „végelszámolás alatt” (5650 Mezõ-
berény, V. ker. 109; cégjegyzékszáma: 04 02 001383; adó-
száma: 11040749-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000347/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) „SKANDINÁV KLUB” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Vand-
háti út 1.; cégjegyzékszáma: 04 06 000717; adószáma:
20817310-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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 Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000015/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Körös-Príma Építõipari és Mezõ-
gazdasági Betéti Társaság (5502 Gyomaendrõd, Körös
utca 5.; cégjegyzékszáma: 04 06 008115; adószáma:
22177689-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-
NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1027 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17., cégjegyzék-
száma: 01 09 561904.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000372/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Mérlegtechnika Ipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Kerek ta-
nya 875.; cégjegyzékszáma: 04 09 001782; adószáma:
10684298-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000017/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „AGGREGÁL-2000” Mezõgazdasá-
gi Termelõ és Szolgáltató, Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 04 09 005117; adószáma: 12568231-2-04)
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.04-08-000030/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HORIZONT DUÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700
Gyula, Zrínyi utca 8/D; cégjegyzékszáma: 04 09 006554;
adószáma: 13410942-2-04) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Ke-
reskedelmi Regionális Rt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.
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A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-08-000004/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RORTECH Épületgépészeti
Szerelõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (5630 Békés, Bánát u. 17.; cégjegyzékszáma:
04 09 006870; adószáma: 13609276-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000307/8. 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) TISZATÁP Gyártó és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5940 Tótkomlós,
Széchenyi u. 16.; cégjegyzékszáma: 04 09 007385; adó-
száma: 13363912-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-08-000011/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Európa-Tex Ipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5527 Bucsa, Kisfa-
ludy u. 17.; cégjegyzékszáma: 04 09 007604; adószáma:
13581008-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000342/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Mûvészeti Alapiskola Kht. (5666
Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.; cégjegyzékszáma:
04 14 000008; adószáma: 18376878-1-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000702/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MOTOR TRADER Lapkiadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Miskolc, Szemere
u. 20.; cégjegyzékszáma: 05 09 007465; adószáma:
11171108-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZERVIZ IRODA EGER Utazási Ügynökség Korlátolt

Felelõsségû Társaság
„TELEFIX TRAVEL” Utazási Iroda Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
„GLÓBUSZ TRAVEL MISKOLC” Utazási Iroda Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
„GLÓBUSZ INFÓ” Utazási Iroda Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Klapka Gy. u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-08-000065/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PANNON-MAGISZTER Keres-
kedelmi, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság (6724
Szeged, Csongrádi sgt. 114. 9. em. 49.; cégjegyzékszáma:
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06 06 011288; adószáma: 20614636-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6721 Szeged, Zárda u. 6. A lház. TT 03.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000621/10. 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) AZIL Építõipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. (6723 Szeged, Szamos u. 14/A fszt. 2.; cég-
jegyzékszáma: 06 06 011578; adószáma: 20694786-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Apponyi tér H ép. 04. lház. 02. em. 06.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000046/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HOVA Termelõ és Kereskedelmi
Betéti Társaság (6728 Szeged, Fonógyári út 13.; cégjegy-
zékszáma: 06 06 015216; adószáma: 22249571-2-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6600 Szentes, Kossuth L. út 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-

LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe: 6720
Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000468/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WINTER – FAIR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724 Sze-

ged, Kossuth L. sgt. 72/E; cégjegyzékszáma: 06 09 001392;
adószáma: 10665961-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WINTER – FAIR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Csefkó u. 6. III. 9.
6723 Szeged, Csaba u. 26/B
6792 Zsombó, Kodály Zoltán u. 47.
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/E.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3300 Eger, Mikszáth Kálmán u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000686/8. 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) Arculat Bútor Gyártó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6722 Szeged, Honvéd tér 5.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 009449; adószáma: 13347279-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6724 Szeged, Hét vezér u. 7–9.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000590/11. 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) KONSTRUCT 2005 Építõipari Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6763 Szatymaz,
Kossuth u. 69/A; cégjegyzékszáma: 06 09 009890; adószá-
ma: 13490951-2-06) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KONSTRUCT 2005 Építõipari Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6763 Szatymaz, Kossuth u. 69/A
Nem bejegyzett székhelye(i):
6411 Zsana (Zsana 0164/hrsz.), V. kerület 79.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 6722
Szeged, Jósika u. 41., 6701 Pf. 1205)

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000606/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Szépítõ Atlantis Kozmetikai Szol-
gáltató Betéti Társaság (2475 Kápolnásnyék-Pettend,
Kossuth u. 8.; cégjegyzékszáma: 07 06 011682; adószáma:
21481745-1-07) 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/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000604/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „S E A 96” Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Budai
u. 9–11.; cégjegyzékszáma: 07 09 004709; adószáma:
11452889-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Szekfû Gy. u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000708/7. 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) INTERUNION Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (2400 Dunaújváros, Béke
tér 3.; cégjegyzékszáma: 07 09 006889; adószáma:
11895628-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INTERUNION-HOLDING Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû 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.07-07-000484/7. 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) DUNA EVENT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400 Du-
naújváros, Munkácsy Mihály utca 4. 2. em. 1.; cégjegy-
zékszáma: 07 09 011319; adószáma: 13517025-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000031/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FREE-TIME-SERVICE Építõ-
ipari, Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (8081 Zámoly, Széchenyi utca 5.; cég-
jegyzékszáma: 07 09 012545; adószáma: 12667103-2-07)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1143 Budapest, Francia u. 39/A mfszt. 1.
2220 Vecsés, Besztercei út 7.
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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000491/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 15. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) K & F 2002 Vendéglátó Közkere-
seti Társaság (9177 Ásványráró, Egres utca 16.; cégjegy-
zékszáma: 08 03 002199; adószáma: 21518368-1-08) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000423/8. 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) DENTAL SOPRON Egészség-
ügyi Betéti Társaság (9400 Sopron, Pozsonyi út 2.; cég-
jegyzékszáma: 08 06 004124; adószáma: 22464891-1-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MESTER Line Egészségügyi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Vitnyédi u. 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
(1276 Budapest, Pf. 27), cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000326/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „TONO-KER” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9200 Mosonmagyaróvár,
Liszt F. u. 30.; cégjegyzékszáma: 08 06 005322; adószá-
ma: 22478306-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000371/13. 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) ULTRAMEDIA ‘97 Nyomdaipa-
ri Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9073 Bõny, Rózsa F. út 16.; cégjegyzékszáma:
08 09 006413; adószáma: 11464811-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9073 Bõny, Rózsa F. u. 16.
9090 Pannonhalma, Mátyás király u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
(1276 Budapest, Pf. 27), cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000171/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Rubin Minimarket Kereske-
delmi Közkereseti Társaság (4254 Nyíradony, Akácos
út 17.; cégjegyzékszáma: 09 03 000430; adószáma:
28463836-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Rubin Minimarket Kereskedelmi Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Dayka G. u. 3.
Jogelõd(ök):
„Rubin” Minimarket Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000046/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Csöszi Szolgáltató Betéti Tár-
saság (4030 Debrecen, Szepesi u. 36/A; cégjegyzékszá-
ma: 09 06 004928; adószáma: 22868068-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Csöszi Szolgáltató Betéti 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.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000725/13. 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) VEN-DÉG 2000 Kereskedelmi és
Szórakoztató Betéti Társaság (4060 Balmazújváros,
Arany János utca 1/G; cégjegyzékszáma: 09 06 009005;
adószáma: 20564050-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4060 Balmazújváros, Árpád utca 12/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000827/8. 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) DANGERUS Security Vagyonvé-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4286 Bagamér,
Petõfi Sándor utca 22.; cégjegyzékszáma: 09 06 013955;
adószáma: 22196136-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-07-000863/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Hõgyes és Társa Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4138 Komá-
di, Mártírok útja 41.; cégjegyzékszáma: 09 06 014146;
adószáma: 22233239-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000176/4. 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) NYÍR-BIOTECHNOLÓGIA Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4024
Debrecen, Piac utca 58. 4. lház. 1. em. 27.; cégjegyzékszá-
ma: 09 06 014472; adószáma: 22299851-2-09) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NYÍR-BIOTECHNOLÓGIA Építõipari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000087/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) EUROSECURICOR SERVICES
Biztonsági Szolgáltató Betéti Társaság (4220 Hajdúbö-
szörmény, Kossuth Lajos utca 5. tetõtér 23.; cégjegyzék-
száma: 09 06 014571; adószáma: 22317287-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000060/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SPIRIT-SPRINT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Debre-
cen, Karabély u. 4.; cégjegyzékszáma: 09 09 003882; adó-
száma: 12112634-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Bethlen u. 54. V/34.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000660/15. 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) „Albert Szalon” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026 Deb-
recen, Péterfia utca 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 008970;
adószáma: 12870202-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000170/3. 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) BATI-MER Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4100
Berettyóújfalu, Kossuth u. 68.; cégjegyzékszáma:
09 09 010602; adószáma: 13263427-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BATI-MER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4002 Debrecen, Porzó u. 7. 47535/2. hrsz.
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
5.Fpk.09-08-000038/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DÁNIEL TRANS Fuvarozó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Ber-
csényi u. 31. IV. ép.; cégjegyzékszáma: 09 09 011330;
adószáma: 13431563-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Bercsényi utca 31. VI. ép.

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
5.Fpk.09-07-000987/9. 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) ÁRUTAX-BAU Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4031 Debrecen, Bartók B. utca 25.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 012068; adószáma: 13607690-2-09) adós fel-
számolását 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 Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000055/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „EURO VÁRA” Fuvarozási Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (3324 Felsõtárkány, Fõ
u. 22.; cégjegyzékszáma: 10 09 020880; adószáma:
10346224-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„LYNEX” Ipari és Kereskedelmi (Svájci–Magyar) Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
„EURO VÁRA” Fuvarozási Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Kistályai u. 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1223 Budapest, Szõlõmûves u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070105/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) Feszett Építõ és Szolgáltató Betéti
Társaság (2800 Tatabánya, Hegy utca 24/2.; cégjegyzék-
száma: 11 06 008471; adószáma: 21585320-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070793/10. 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) R-POLLÁR Vendéglátó és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2536 Nyergesújfalu, Jókai Mór
utca 11.; cégjegyzékszáma: 11 06 008900; adószáma:
21897690-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Fióktelepe(i):
1181 Budapest, Csontváry utca 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070741/13. 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) „Elektra-Plusz” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2518 Leány-
vár, Erzsébet út 78.; cégjegyzékszáma: 11 09 007575; adó-
száma: 11986445-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RENSY Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2518 Leányvár, Bécsi út 78.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070117/7. 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) VS-GARDEN Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900 Ko-
márom, Hétvezér u. 14.; cégjegyzékszáma: 11 09 011320;
adószáma: 13643795-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
LÚZER ÁPRILIS Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070053/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KONYEC FEBRUÁR Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komá-
romi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012498; adó-
száma: 13579337-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TGT SECURITY TEAM Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Áfonyás u. 8. 2. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-08-070111/6. 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) Galiba öt Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 012559; adószáma:
13076432-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ elnevezése(i):
K+P 2003 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Kikelet utca 25.
1138 Budapest, Madarász V. u. 13–15. 3. ép. 5. em. 83.
2120 Dunakeszi, Kikelet utca 25.
2800 Tatabánya, Komáromi út 8. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070754/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „FEHÉRVÁRBETON-ÉPÍTÕ”
Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2800 Tatabánya, Fõ tér 20.; cégjegyzékszáma:
11 09 012560; adószáma: 12730742-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FEHÉRVÁR-BETONMIXER 2001.” Kereskedelmi

és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Berkes lakótelep 91.
8000 Székesfehérvár, Bárándi út 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000011/6. 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) MUKI-ÉP Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (2699 Szügy, Arany J. u. 2.; cégjegy-
zékszáma: 12 06 004890; adószáma: 21956401-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000039/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Topline 95’ Képkeretgyártó Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (3060 Pásztó, Fõ út 145.; cég-
jegyzékszáma: 12 09 002451; adószáma: 12080085-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Topline 95’ Képkeretgyártó Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest Stollár Béla u. 4. V/5.
1055 Budapest, Stollár Béla u. 4. V/5.
3060 Pásztó, Dózsa Gy. út 2/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000014/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ENER CAR Gépjármûkereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3154 Szuha,
Zsiva-Major 025/3. hrsz.; cégjegyzékszáma:
12 09 004568; adószáma: 13425269-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-08-000013/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „FV ’87” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3162 Ságújfalu,
Sport u. 13.; cégjegyzékszáma: 12 09 004643; adószáma:
13472010-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2654 Romhány, Dió út 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101 Sal-
gótarján, Pf. 144.)

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001778/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Szigyarto és Winter Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2094 Nagykovácsi,
Bükk u. 8–10.; cégjegyzékszáma: 13 06 046682; adószá-
ma: 21502693-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
4.Fpk.13-07-002180/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „ABONYVÍZ” Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (2740 Abony, Kossuth tér 1.; cégjegyzék-
száma: 13 09 073698; adószáma: 12196654-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Telephelye(i):
2740 Abony, Tószegi út 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST

Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001846/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VALSE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045 Törökbálint,
Árpád utca 75.; cégjegyzékszáma: 13 09 084726; adószá-
ma: 12461048-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Fióktelepe(i):
2310 Szigetszentmiklós, hrsz. 0179/11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gaz-

dasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Sere-
gély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001578/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CLEAN-CAR Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2750
Nagykõrös, Kossuth Lajos út 76/D, telephelye: 2700 Ceg-
léd, Várkonyi I. u. 39., fióktelepe: 2737 Ceglédbercel,
Pesti út 129.; cégjegyzékszáma: 13 09 088270; adószáma:
12666308-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001935/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TAX-MONITORING Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2344 Dömsöd, Kossuth
Lajos út 43.; cégjegyzékszáma: 13 09 105341; adószáma:
12878633-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1202 Budapest, Kéreg u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000051/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „HARMÓNIA” Szolgáltató és
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Kereskedelmi Közkereseti Társaság (7463 Magyaratád,
Petõfi u. 42.; cégjegyzékszáma: 14 03 300414; adószáma:
25217980-1-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„HARMÓNIA” Szolgáltató és Kereskedelmi Gazda-

sági Munkaközösség
Jogelõd(ök):
„HARMÓNIA” Szolgáltató és Kereskedelmi Gazda-

sági Munkaközösség
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.14-08-000017/5. 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) AGRO-PROFIT „Nagyatád” Ta-
nácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság (7500 Nagyatád,
Hunyadi utca 2.; cégjegyzékszáma: 14 06 300401; adószá-
ma: 25222881-2-14) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7500 Nagyatád, Ámor u. 15.
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.14-08-000019/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MAURO BELLA Szolgáltató Be-
téti Társaság (7400 Kaposvár, Vásártéri út 2.; cégjegy-
zékszáma: 14 06 305771; adószáma: 20975175-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BELLA Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Kodály Z. utca 6.
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
1.Fpk.14-08-000092/5. 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) MEGA-MIX GASTRO Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
f. a. (8851 Gyékényes, Petõfi Sándor út 174.; cégjegyzék-
száma: 14 09 306037; adószáma: 11152479-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TAGOROR Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
MEGA-MIX GASTRO Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4033 Debrecen, Gábor Áron u. 24.
4033 Debrecen, Veres Péter u. 139.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI”

Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság,
1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01
10 043681.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-08-000070/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KAPOS KERÁMIA és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, f. a. (7500
Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1/A; cégjegyzékszáma:
14 09 306201; adószáma: 13400101-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Damjanich utca 6/B I. em. 2.
7471 Zimány, József A. utca 11.
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.14-07-000561/8. 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) HAMARC Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Kaposvár,
Fõ utca 80.; cégjegyzékszáma: 14 09 306332; adószáma:
13462891-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
1.Fpk.14-08-000061/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Black Drink Vendéglátóipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, f. a. [7400 Kaposvár, Honvéd utca 4773/52/A/7.
hrsz. (Patkó üzletház); cégjegyzékszáma: 14 09 306393;
adószáma: 13489463-2-14] adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Black Drink Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-

ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000036/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KIS SIMI” Vendéglátó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7570 Barcs, Köztársa-
ság út 3/29.; cégjegyzékszáma: 14 09 306616; adószáma:
13008462-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SIMI és JOHNY” Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8790 Zalaszentgrót, Csáfordi u. 55.
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
1.Fpk.14-07-000530/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Balaton-Gép Építési és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8638 Balatonlelle,
Szent Imre utca 14.; cégjegyzékszáma: 14 09 306744; adó-
száma: 13669689-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000007/6. 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) BL-2000 Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8630
Balatonboglár, Vikár B. utca 22.; cégjegyzékszáma:
14 09 306861; adószáma: 13721424-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

ORONTES Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

Nem bejegyzett elnevezése(i):

BL-2000 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000022/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „NAGY-TÖLGY” 2000 Mezõ-
gazdasági Betéti Társaság (4461 Nyírtelek, Puskin u.
23.; cégjegyzékszáma: 15 06 085708; adószáma:
25689639-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000210/4. 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) ROYAL UNIVERZÁL 2000 Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4523 Pátroha,
Kossuth u. 204.; cégjegyzékszáma: 15 06 087084; adószá-
ma: 20539292-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000236/4. 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) „VE-LE” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4541 Nyírjákó, Dózsa Gy.
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089036; adószáma:
21110159-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SZEGEDI” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ószõlõ utca 99. fszt. ép. 1.
4555 Levelek, Dózsa Gy. u. 24.
4532 Nyírtura, József Attila u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-

rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszá-
ma: 01 09 077793.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-001349/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Dunavölgyi és Társa Ipari, Szolgál-
tató Betéti Társaság (4334 Hodász, József Attila u. 66.;
cégjegyzékszáma: 15 06 089394; adószáma:
21173754-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A ép. I/3.,
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000219/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FORTUNA-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 089738; adószáma:
21369164-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Litki u. 18.
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.15-08-000241/4. 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) JURMATE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.;
cégjegyzékszáma: 15 06 090937; adószáma:
21507337-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000636/9. 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) CONN & SY Építõipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4233 Balkány,
Jókai u. 37.; cégjegyzékszáma: 15 09 067307; adószáma:
12762071-2-15) 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.15-07-000278/20. 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) SIPE-MIX Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4374 Encsencs, Béke u. 10.; cégjegyzékszáma:
15 09 067518; adószáma: 12273777-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2013 Pomáz, Toldi M. u. 11.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4374 Encsencs, Béke utca 10.
Jogelõd(ök):
Sipos Péter Teherárufuvarozó Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000156/4. 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) INTERECO Mezõgazdasági és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4561 Bakta-
lórántháza, Vasút u. 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 070356;
adószáma: 13621898-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27., cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000200/4. 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) AUTOCAM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4244 Újfe-
hértó, Lehel utca 44.; cégjegyzékszáma: 15 09 071535;
adószáma: 13963787-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000113/4. 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) VÁRDA-FAL Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4481 Sóstóhegy,
Aranykalász sor 49.; cégjegyzékszáma: 15 09 071931; adó-
száma: 11653657-2-15) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VÁRFÕZDE Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Virág F. u. 18.
4600 Kisvárda, Gyár u. 32. (Pf. 42)
1149 Budapest, Egressy tér 9–10. B lház. fszt. 1.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000427/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) KÖRÖSLÚD Mezõgazdasági
Termelõk Beszerzõ, Értékesítõ és Szolgáltató Szövetke-
zete (5400 Mezõtúr, Vak Bottyán u. 12.; cégjegyzékszá-
ma: 16 02 001843; adószáma: 12641415-2-16) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5451 Öcsöd, Köztársaság u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000105/4. 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) „BALÁZS” Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (5100 Jászberény,
Gyöngyösi út 91.; cégjegyzékszáma: 16 06 009478; adó-
száma: 22842583-2-16) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BALÁZS” Kereskedelmi Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Balázs és Dienes Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4254 Nyíradony, Vörösmarty u. 32.
4262 Nyíracsád, Dózsa Gy. u. 5. 2.
4034 Debrecen, Vámospércsi út 109.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000455/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BERNI-CAR Személyszállító
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100 Jászberény, Pesti
u. 11.; cégjegyzékszáma: 16 09 005907; adószáma:
11964490-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Szent László utca 27. 3. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-

lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000001/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) S. TEX Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5420 Túrkeve,
Tóth Imre u. 5.; cégjegyzékszáma: 16 09 006511; adószá-
ma: 10425019-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5502 Gyomaendrõd, Hõsök útja 52.
5000 Szolnok, Mária u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000027/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KAZI-ROLL Kereskedelmi és
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (5100 Jász-
berény, Ipartelep út 8.; cégjegyzékszáma: 16 09 008242;
adószáma: 13462121-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Toborzó út 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000103/4. 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) CAR-MO IMPEX Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (5002 Szolnok, Kõrösi út 43.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 008267; adószáma: 13313821-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CAR-MO IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4029 Debrecen, Monostor utca 5.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000240/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TA-DÁM-TÓTH Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7090 Tamási, Szabadság
u. 43–47. C. ép. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
17 06 005195; adószáma: 21096332-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
TA-DÁM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
SA-BA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000303/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AUTO-FIT Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7100 Szekszárd, Béri Balogh
Ádám utca 45. III. 11.; cégjegyzékszáma: 17 06 005791;
adószáma: 21798371-2-17) 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 Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000300/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DORNI 2006 Építõ BT. (7081
Simontornya, József A. u. 17.; cégjegyzékszáma:
17 06 006322; adószáma: 22248989-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000260/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) MARGOLA METAL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma:
17 06 006391) adós fizetésképtelenségét megállapította és
a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000294/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DAGI 2003 Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 3.
III. 9.; cégjegyzékszáma: 17 06 006582; adószáma:
21887938-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Páskom u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000296/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 22. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SZI-MI LOKOMOTÍV Építõipa-
ri és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7057
Medina, Petõfi S. u. 16.; cégjegyzékszáma: 17 09 005551;
adószáma: 13665317-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
SZI-MI Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000106/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. december 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZÍJ PRESS Nyomdaipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (9700 Szombathely,
Gyõrffy utca 14. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 18 06 105182;
adószáma: 21830981-2-18) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000164/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Sajtár Élelmiszer Gyártó és Elõ-
készítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szombat-
hely, Várkonyi utca 15.; cégjegyzékszáma: 18 09 105009;
adószáma: 12815485-2-18) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-
tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700
Szombathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09
000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000135/11. 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) Vasi Burkoló Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Hét vezér u. 9.; cégjegyzékszáma:
18 09 106017; adószáma: 13313553-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Tölgyfa u. 13.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000187/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KISS & CO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700
Szombathely, Somlay A. u. 19.; cégjegyzékszáma:
18 09 107235; adószáma: 13593511-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9027 Gyõr, Budai út 2. 2. em. 209.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000092/8. sz. végzése

felszámolás megindításának
közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GIPSBAU Co. Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8300 Tapolca, Kazinczy
tér 15. C ép. 5. em. 21.; cégjegyzékszáma: 19 06 503696;
adószáma: 27264940-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GIPSBAU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8319 Lesenceistvánd, József A. u. 38.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000010/9. 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) S - Trading Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Betéti Társaság (8247 Hidegkút, Fõ utca 23.; cég-
jegyzékszáma: 19 06 508433; adószáma: 28527336-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„S Trading Center Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság”
Elõzõ székhelye(i):
1205 Budapest, Aradi u. 8/A
Nem bejegyzett székhelye(i):
8247 Hidegkút, Fõ utca 23.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A. I/3., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000215/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) F-K Trans Szállítmányozási,
Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (8230 Balatonszõlõs, Cserényhegyi
u. 35; cégjegyzékszáma: 19 09 503834; adószáma:
11528737-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEFA Szállítmányozási, Építõipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
4.Fpk.19-07-000435/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BCA ‘99. Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Kertalja
u. 11.; cégjegyzékszáma: 19 09 504849; adószáma:
11819493-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000052/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Fûzfõi Papírfeldolgozó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8184 Fûzfõgyártelep, Belterület
hrsz.: 1498/32.; cégjegyzékszáma: 19 09 508781; adószá-
ma: 13702537-2-19) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Zrt.,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzék-
száma: 01 10 044074. (A helyi kirendeltség címe: 8200
Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-08-000009/8. 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) Vitál-Expressz Utazásszervezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Ady
Endre u. 5.; cégjegyzékszáma: 19 09 509786; adószáma:
13602585-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020088/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Pávits Gazdasági Munkaközös-
ség „végelszámolás alatt” (8313 Balatongyörök Kossuth
L. u. 10; cégjegyzékszáma: 20 04 021483; adószáma:
27634518-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PÁVITS-PFEIL Kereskedelmi Gazdasági Munkakö-

zösség
Pávits Gazdasági Munkaközösség
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A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és
Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15., cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020106/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) L. K. GORDIUSZ Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (8900 Zalaeger-
szeg, Pálóczi Horváth Ádám u. 9.; cégjegyzékszáma:
20 06 031672; adószáma: 27660391-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GORDIUSZ Kereskedelmi Betéti Társaság
L. K. GORDIUSZ Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

sági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020081/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) IDILL Utazási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth L.
u. 45.; cégjegyzékszáma: 20 09 060918; adószáma:
10719589-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
IDILL Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8314 Vonyarcvashegy Fõ u. 23.
8314 Vonyarcvashegy, Fõ u. 45.
Jogelõd(ök):
„Idill” Idegenforgalmi Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-08-020104/4. 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) „DIAMANT TRAVEL” Keres-
kedelmi és Idegenforgalmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8315 Gyenesdiás, Madách u. 28.; cégjegyzékszá-
ma: 20 09 063223; adószáma: 11530202-2-20) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„DIAMANT TRAVEL” Egyszemélyes Kereskedelmi

és Idegenforgalmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
„DIAMANT” Egyszemélyes Kereskedelmi és Idegen-

forgalmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-

tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020103/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PROJECT SUPPORT GROUP
Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.; cégjegy-
zékszáma: 20 09 066009; adószáma: 13123558-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PROJECT SUPPORT GROUP Vagyonkezelõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

sági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft, 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-08-020086/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MERI-KÕ Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8900 Zalaegerszeg, Körmendi u. 16.; cégjegyzékszáma:
20 09 066022; adószáma: 13130035-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-
gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonértékelõ
Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely: 1064
Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zalaeger-
szeg, Pf. 514) a Silva Complet Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „f. a.” (Cg.: [20 06 037223]; 8998
Vaspör, Munkácsy M. u. 2.) Zala Megyei Bíróság 3. Fpk.
20-07-020053/2. számú jogerõs végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni adós gazdálkodó szervezet tulaj-
donát képezõ alábbi vagyontárgyat:

1 db Toyota Hilux tehergépkocsi (évjárat: 2002).
Irányár: 3 500 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft. (8901
Zalaegerszeg, Pf. 514) címére kér „Silva Complet Kft. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban sze-
mélyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2008. áp-
rilis 10.) számított 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak – idõpont-
egyeztetést követõen – megtekinthetõk. Az értékesítésre
kerülõ ingóságokkal kapcsolatos további információ a fel-
számoló szervezet munkatársától, Bollér Katalin felszá-
molóbiztostól a 06 (30) 321-8210-es tefonszámon szerez-
hetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki.

Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1082 Budapest, Baross u. 114–116.)
mint a SZUTI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f. a.”
(Cg.: [09 06 007272]; 4026 Debrecen, Darabos u. 33.; fel-
számolóbiztos: Pálfiné Titl Anett) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó szervezet fellelt ingó
vagyonát a pályázati tájékoztatóban felsoroltak szerint.

Irányár: 3 000 000 Ft.
Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.
A meghirdetett ingóságok az áfa tv. 142. § hatálya alá

tartoznak.
A pályázat lebonyolítására a 2006. évi VI. törvénnyel

módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõírásai az
irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-

lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkár-
ságán.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével.
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A pályázatok elbírálása során azonos feltételek esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki a vagyon nagyobb
egységére pályázik, illetve vállalja az azonnali készpénzfi-
zetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„SZUTI Bt. PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos
(6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) titkárságán kell be-
nyújtani, melynek határideje:

2008. április 25. (péntek) 12 óra.

A pályzatok bontása közjegyzõ jelenlétéhen történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2008.
május 5-én 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne
a felszámolóbiztos, Kecskemét, Árpád krt. 4. sz. alatti iro-
dája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefon-
számon: Pálfiné Titl Anett, 06 (76) 486-606.

A Decima Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 878016]; 1143
Budapest, Hungária krt. 80/A I. 3.) mint a Meister-Bau
Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 002845]; 5700 Gyula, Széchenyi
u. 62.), Békés Megyei Bíróság 2. Fpk. 04-07-000246. sz.
határozatával kirendelt felszámolója (felszámolóbiztos:
dr. Makó Péter)

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós, 5700 Gyula, Széchenyi u. 62. sz.
alatti 9485. hrsz. alatti 1432 m2 területû ingatlanát és
azon lévõ felülépítményt. Az ingatlan irányára nettó
9 000 000 Ft.

Az ingatlanra az pályázhat, aki 540 000 Ft pályázati biz-
tosítékot legkésõbb a pályázatok benyújtására meghatáro-
zott határidõn belül a felszámoló Erste Banknál vezetett:
11640002-07984101-40000006 sz. letéti számlán elhelye-
zi és ezt igazolja. A biztosíték összege a vételárba beszá-
mít, sikertelen pályázat esetén 8 banki napon belül, kamat-
mentesen visszautalásra kerül.

Kapcsolatfelvétel dr. Makó Péter jogi képviselõvel, tel.:
06 (46) 508-391.

A pályázatokat kettõs zárt borítékban, feladóvevénnyel
az alábbi címre kérjük eljuttatni: Decima Felszámoló Kft.
(3501 Miskolc, Pf. 540) „Meister-bau ingatlan pályázat”.
A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén a hatályos cégkivonatot,
a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, az
ajánlati ár, az esetleges ajánlati kötöttség idejét.

A követelésre vonatkozó pályázat benyújtásának határ-
ideje jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenését
(2008. április 10.) követõ 16. nap. Az ajánlatok bontására
a benyújtási határidõt követõ 8 napon belül közjegyzõ je-
lenlétében kerül sor.

A felszámoló az ajánlatokat azok bontásától számított
8 napon belül elbírálja. Az értékelés eredményérõl jegyzõ-
könyv készül, melyet az adós bármely hitelezõje és bár-
mely pályázó megtekinthet. Az ajánlatok elbírálásának
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.
A vevõ eredményes pályázat esetén köteles a teljes vétel-
árat az értesítéstõl számított 8 napon belül a fenti számlára
teljesíteni.

A felszámoló jelen pályázati fordulót megfelelõ ajánlat
hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályáza-
tot írhat ki. Amennyiben több megfelelõ, közel azonos ér-
tékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázat érkezik, a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
J. WEIGAND Termelõ és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [19 09 500216]; 8264 Szigliget, Kossuth u. 30.),
Veszprém Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlanokat:

1. Szigliget külterület, 0143/103. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû, 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt
ingatlan.

Az ingatlan becsült értéke 93 125 Ft + áfa.
Bánatpénz: 9000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló

és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.

2. Szigliget külterület, 0143/104. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû, 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt
ingatlan.

Az ingatlan becsült értéke 93 125 Ft + áfa.
Bánatpénz: 9000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló

és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.

3. Szigliget külterület, 0143/105. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû, 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt
ingatlan.

Az ingatlan becsült értéke 93 125 Ft.
Bánatpénz: 9000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló

és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.
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4. Szigliget külterület, 0143/106. hrsz. alatti „szõlõ”
megnevezésû, 1490 m2, haszonélvezeti jogokkal terhelt
ingatlan.

Az ingatlan becsült értéke 93 125 Ft + áfa.
Bánatpénz: 9000 Ft.
A vevõnek vállalnia kell az ingatlanon jelenleg fennálló

és késõbb felmerülõ valamennyi környezeti kár elhárítását
korlátozás nélkül.

Az ingatlanok értékbecslése elõzetes idõpont-egyezte-
tés után, a felszámoló irodájában megtekinthetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkelezõ Zrt. UniCredit Bank Hungary
Zrt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú
bankszámlájára történhet, legkésõbb a pályázat benyújtá-
sának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2 pél-
dányban „J.WEIGAND – PÁLYÁZAT” jeligével a felszá-
molóbiztos (1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em.)
titkárságán kell benyújtani jelen közlemény Cégközlöny-
ben való megjelenését (2008. április 10.) követõ 15. nap
legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399
Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a
megjelölt határidõig a felszámoló irodájába, a bánatpénz a
bankszámlára beérkezzen.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-

gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján,

– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
kérhetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi elér-
hetõségen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em.,
dr. Dienes Tamás (tel.: 302-3420).

A CONCUR Befektetési Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 068182]; 1066 Budapest, Teréz krt. 6.) mint a
,,Balusztrád-Villanyszerelési” Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.: [01 09 738471]; 1105

Budapest, Kõrösi Csoma Sándor út 53–55.; adószáma:
[12630941-2-41]) felszámolója az 1991. évi IL. törvény
49/A. § (1) bekezdés alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyat:
1. Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy:
1 db GWX-888 forgalmi rendszámú, KIA Pregio

2.7 D típusú zárt tehergépkocsi. Gyártási év: 1999,
heng.ûr.: 2665 cm3, barna színû, alvázszáma:
KNETB2412X6331237, motorszám: J2230358.

A gépjármû használt, a forgalomból kivonásra került.
A gépjármû-nyilvántartásban elidegenítési és terhelési
tilalom van bejegyezve. A gépjármû karosszériája sé-
rült, szélvédõk, lámpák töröttek, teljes átvizsgálásra
szorulnak.

2. Az értékesítés feltételei:
200 000 Ft + áfa alatti pályázatot a felszámoló nem fo-

gad el.
A fizetés készpénzfizetéssel történhet, egy összegben

vagy részletben. A pályázó a pályázat benyújtásával egy-
idejûleg 50 000 Ft-ot bánatpénzként köteles a felszámoló-
nál letétbe helyezni. A letétbe helyezés munkanapokon
9 és 15 óra között, pénteki munkanapon 9 és 12 óra között
történhet. A bánatpénz után kamat nem jár, de kezelési
költséget sem számít fel a felszámoló. Az eredménytelenül
pályázóknak a bánatpénz visszajár, az elbírálási idõ utáni
8 napon belül.

A bánatpénz az eredménnyel pályázó szerzõdéskötése-
kor a vételárba beszámít. Az értékesítés történhet egyben
is, vagy részletekben.

3. Ajánlatok benyújtása és egyéb feltételek:
Az ajánlatot pályázat útján, írásban kell benyújtani,

ajánlott levélben, „Pályázat” megjelöléssel, a felszámoló
(1066 Budapest, Teréz krt. 6.) alatti címére.

A pályázat benyújtásának kezdõ idõpontja a jelen hir-
detménynek a Cégközlönyben való megjelenését (2008.
április 10.) követõ 15. nap, a pályázatok beérkezésére
nyitva álló határidõ az e naptól számított 15 napon belüli
idõtartam.

A pályázatnak ezen határidõ alatt be kell érkeznie.
Amennyiben a pályázatra nyitva álló határidõ utolsó napja
pénteki munkanapra, szombatra vagy vasárnapra esik, úgy
a pályázatnak legkésõbb a pénteki munkanap 12 órájáig be
kell érkeznie az esetleges bánatpénzzel együtt.

A bánatpénz visszafizetésének költségei a pályázót ter-
helik.

A gépjármû elszállításáról saját költségén a pályázónak
kell gondoskodnia. A felszámoló az értékesített vagyon-
tárgy után semmilyen szavatosi kötelezettséget nem vállal,
az ilyen felelõsségét kizárja.

A pályázatokat közjegyzõ jelenlétében a felszámoló ál-
tal kijelölt bizottság bontja fel és bírálja el, a pályázat be-
nyújtására nyitva álló határidõ utolsó napjától számított
45 napon belül.
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Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy a
pályázó a pályázattal egyidejûleg bánatpénzt nem helye-
zett letétbe, vagy beszámítást tartalmaz, vagy nem kész-
pénzfizetést ígér vagy nem határidõben érkezett, illetve
egyébként nem felel meg a pályázati kiírásnak. Meg kell
jelölni a pályázatban a fizetés határidejét, és az esetleges
biztosítékokat.

Nem természetes személy pályázónak igazolnia kell hi-
telt érdemlõ módon a nyilvántartásba vételét.

A felszámoló a legmagasabb árat kínáló pályázót része-
síti elõnyben. Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat jelen
pályázat keretében gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelõ pályázat hi-
ányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Érdeklõdni dr. Kárpáti Péter felszámolóbiztosnál a
342-2371-es telefonszámon lehet, vagy személyesen, a
Budapest VI., Teréz krt. 6. I. 1/B alatt, munkaidõben.

A gépjármû megtekinthetõ a Budapest X., Pongrác
u. 15. sz. alatt, munkaidõben.

A MAROSHOLDING Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 870092]; 1021 Budapest, Hárshegyi út 5–7.) mint a
„Pécsi és Társa” Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „f. a.” (Cg.: [03 09 104598]; 6500 Baja, Zengõ u. 7.)
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet tárgyi
eszközeit.

42 db 2. kategóriájú, 5 évet meghaladó, típusengedély
nélküli játékautomata

1 db HP Deskjet nyomtató
1 db Siemens rádiótelefon
1 db asztali számológép
3 db árnyékoló
1 db szõnyeg
7 db irodabútor
1 db aktatáska
1 db forgószék
Összesen: 920 000 Ft.
A tárgyi eszközökre csak egyben nyújtható be pályázat.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– 100 000 Ft bánatpénz megfizetése a MAROSHOL-

DING Kft. 10201006-50185078 számú elkülönített szám-
lájára, a közlemény rovatban „Pécsi és Társa” Kft. „f. a.”
Bánatpénz feltüntetésével.

– A bánatpénz a vételárba beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.

– A pályázatnak legkésõbb (az ajánlott vételár és fize-
tési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2008. április 10.) számított 15. napig,
1 példányban kell beérkezni, illetve 15. napon 12 óráig le-

het leadni a MAROSHOLDING Kft., 6720 Szeged, Deák
F. u. 4. fszt. 1. sz. alatti címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni „Pécsi és Társa” Kft. „f. a.” PÁ-
LYÁZAT.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, szék-
helyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott vétel-
árat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy
az ajánlattevõ 90 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázat bontására közjegyzõ jelenlétében, a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 30 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 felszámolónál.

A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése alapján a felszámoló a pá-
lyázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek
nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelõ,
azonos értékû (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a felszámoló pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Ennek helyérõl és idejé-
rõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulaj-
donjogot vagy más vagyoni értékû jogot szerzõ fél a nyil-
vános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem
élhet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. törvény 49/C. §
(2) bekezdése alapján felhívja az esetleges érdekelteket
elõvásárlási joguk gyakorlására és kéri, hogy a jog gyakor-
lására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban jelentsék be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között Szabó Tibortól a 06
(62) 484-690-es telefonszámon.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a TOP-AUTÓ Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 068663];
1047 Budapest, Váci u. 39.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ, Budapest XV.
kerület, Szántóföld u. 4/A alatti, 89745/5. hrsz.-ú, iparte-
lep megnevezésû, 10 062 m2 területi ingatlant. Az ingatlan
a Budapest, Régi Fóti úti keresztezõdéstõl kb. 80 méterre,
a Szántóföld utca déli oldalán található. Az M3-as autópá-
lya 12-es kilométerénél található benzinkúti leágazás és
csomópont felõl kb. 1 perc alatt elérhetõ.
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Az ingatlan irányára: 200 000 000 forint + 40 000 000
áfa, összesen 240 000 000 Ft (kettõszáznegyvenmillió
forint).

A bánatpénz 40 000 000 Ft – melynek befizetése feltéte-
le a pályázaton való részvételnek –, melyet az ajánlatot te-
võnek vételi szándéka bizonyítására az ajánlattétel benyúj-
tásának határidéjéig be kell – fizetnie a TOP-AUTÓ Kft.
„f. a.” 10300002-20180386-00003285 sz. bankszám-
lájára.

Az ingatlannal kapcsolatos tájékoztató anyag 5000 Ft +
áfa ellenérték fejében átvehetõ egy elõzetesen egyeztetett
idõpontban a felszámoló irodájában (Danyiné Agárdi
Erzsébet, 1072 Budapest, Dob u. 52.; telefonszám:
343-5836).

Az értékesítésre kerülõ ingatlan megtekinthetõ elõre
egyeztetett idõpontban [Danyiné Agárdi Erzsébet; telefon:
06 (1) 343–5836].

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõd-
tanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz alatti
irodájában,

2008. április 28-án, hétfõn, délelõtt 9 óráig,

„TOP-AUTÓ Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem ré-

gebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott vételárat, fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázatok bontására 2008. április 28-án, hétfõn,

10 óra 45 perckor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a fel-
számoló székhelyén.

A felszámoló az ajánlattevõket 8 naptári napon belül, a
pályázatok elbírálását követõen értesíti a pályázat eredmé-
nyérõl, szükség szerint árversenyt kezdezményez, illetve
megkezdi a tárgyálást a pályázat nyertesével.

Az elõvásárlásra jogosultak jogukat a pályázat kereté-
ben gyakorolhatják. A jogosultak a pályázat leadási határ-
idejéig jelenthetik be jogukat és a joggal élés szándékát.
A felszámoló a bejelentett jogosultakat meghívja az esetle-
ges ártárgyalásra, illetve értesíti a véglegesen kialakult vé-
telárról, akik annak ismeretében gyakorolhatják jogukat.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a ROTTMAYER TEJ Kft. „f. a.” (Cg.:
[16 09 002075]; 5471 Tiszakürt, Petõfi u. 13.) kijelölt fel-
számolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ alábbi ingat-
lanait:

1. Mesterszállás, külterület, 06/2/B/3. hrsz. alatti,
3932 m2 területû ingatlan, melynek középsõ részén egy
idegen tulajdonban álló épület áll.

Irányár: 400 000 forint + 80 000 Ft áfa (négyszáznyolc-
vanezer forint).

Bánatpénz: 40 000 Ft (negyvenezer forint).
2. Mesterszállás, külterület, 06/2/B/13. hrsz. alatti,

9358 m2 területû, beépítetlen terület megnevezésû in-
gatlan.

Irányár: 2 400 000 forint + 480 000 Ft áfa (kettõmil-
lió-nyolcszáznyolcvanezer forint).

Bánatpénz: 240 000 Ft (kettõszáznegyvenezer forint).
3. Mesterszállás, külterület, 0320/13. hrsz. alatti,

107 490 m2 területû, major megnevezésû ingatlan, melyen
található egy 864 m2-es 100-as istálló, egy 432 m2-es 50-es
istálló, egy 288 m2-es borjúnevelõ, egy 180 m2-es szer-
számraktár, egy 60 m2-es kovácsmûhely, egy 20 m2-es ta-
nyaépület, illetve egy 100 m2-es lóistálló. Ezen felépítmé-
nyek leromlott mûszaki állapotúak, felújításuk nem lehet-
séges.

Irányár: 7 000 000 forint + 1 400 000 Ft áfa (nyolcmil-
lió-négyszázezer forint).

Bánatpénz: 700 000 Ft (hétszázezer forint).
A bánatpénzt az adós cég felszámoló által vezetett házi-

pénztárába kell befizetni (1072 Budapest, Dob u. 52.) a pá-
lyázat benyújtása elõtt.

Az ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztató anyag 3000 Ft
+ áfa ellenérték fejében átvehetõ egy elõzetesen egyezte-
tett idõpontban a felszámoló irodájában (Danyiné Agárdi
Erzsébet, 1072 Budapest, Dob u. 52.; telefon: 343-5836).

Az értékesítésre kerülõ ingatlanok megtekinthetõk
egy elõzetesen egyeztetett idõpontban [Danyiné Agárdi
Erzsébet, 06 (1) 343-5836].

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõd-
tanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9. sz. alatti
irodájában,

2008. április 28-án, hétfõn, délelõtt 9 óráig,

„ROTTMAYER TEJ Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
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– cég esetén a cégjegyzékszámot, 1 hónapnál nem ré-
gebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat,
– az ajánlott vételárat, fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2008. április 28-án, hétfõn, dél-

elõtt 10 órakor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a felszá-
moló székhelyén.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat foly-

tasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásá-

ban legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályá-
zók között ártárgyalás alapján döntsön, melyre 2008. má-
jus 6-án, kedden, 9 órakor kerülhet sor a felszámoló szék-
helyén.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés hely-
színén és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2008. május 6-án, kedden, 9 órakor,
illetve az esetleges ártárgyalást követõen a felszámoló
székhelyén.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (cégjegyzékszáma: [01 10 043926]; 1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek) mint az
,,AUTÓ-HÁZ 60” Autókereskedelmi Kft. „f. a.” (cég-
jegyzékszáma: [10 09 021966]; 3000 Hatvan, Bugát Pál
u. 11.; adószáma: [11169547-2-10]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit:
1. Ingatlan:
Hatvan Kerekharaszt, Herédi u. 41. szám alatti belterü-

let, hrsz.: 9035.
Telek: 3569 m2.
Építmények területe: 736 m2.
Irányár: 100 000 000 Ft.
2. Ingóságok:
Külön lista szerint személygépkocsi szerviz berendezé-

sek, szerszámok.
Irányár: 8 000 000 Ft.

Pályázni a megvételre felkínált vagyonelemekre együt-
tesen lehet.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni
kívánt vagyonelem irányára 10%-ának megfelelõ bánat-
pénz megfizetése a felszámoló Budapest Bank Rt.-nél ve-
zetett 10101085-56710400-01000006 számú számlájára.

A pályázaton való részvétel egyéb feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb

adatait (cég esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
adószám, aláírási jogosultság), az ajánlat vételárát, a fize-
tési feltételre vonatkozó nyilatkozatát, valamint a bánat-
pénz befizetését igazoló bizonylatot.

– Fedezet igazolására vonatkozó dokumentumot.
– Külföldi ajánlattevõ köteles belföldi székhellyel ren-

delkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pá-
lyázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatá-
lyosan intézhetõek.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredmény-

telennek minõsítse,
– megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók kö-

zött nyilvános ártárgyalás alapján döntsön.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban (1 példány
eredeti vagy hitelesített dokumentumokkal), zárt boríték-
ban „AUTÓ-HÁZ” jeligével a MÁTRAHOLDING Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság gyöngyösi irodájába
(3200 Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni

2008. április 28-án 13 óráig.

A pályázatok bontására 2008. április 28-án 13 óra 30
perckor kerül sor közjegyzõ jelenlétében.

A pályázatbontás eredményérõl 8 napon belül a pályá-
zók írásban tájékoztatást kapnak.

Nyertes esetén a bánatpénz a vételárba beszámításra ke-
rül. Nem nyertes pályázat esetén a bánatpénzt a felszámoló
5 napon belül visszafizeti. Versenytárgyalásra – megfelelõ
árajánlat esetén – azonos értékû (árajánlat tekintetében
legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók között
kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írásban
értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a fel-
számolónak.

A pályázatról érdeklõdni lehet Pintér Benedek felszá-
molóbiztosnál a 06 (37) 311-450-es telefonszámon.
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A NOVENT Kft. (Cg.: [12 09 000931]; 3100 Salgótar-
ján, Kun u. 2.) mint a KÍGYÓ-PHARMA Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 002152]; 2458
Kulcs, Virághegyi út 6714. hrsz.) kijelölt felszámolója

pályázati felhívást

tesz közzé a társaság vagyonának nyilvános értékesítésére:
1. Dunaújváros belterület (Vasmû út 35.) 144/1/B/9.

hrsz.-ú gyógyszertári üzlethelyiség megnevezésû ingatlan.
Dunaújváros belvárosában, frekventált helyen, a Vasmû

út, Kossuth út sarkán – korábban gyógyszertárként üzeme-
lõ, 144/1/B/9. helyrajzi számú – nettó 120 m2-es üzlethe-
lyiség megnevezésû ingatlan beépített bútorokkal.

Eladótérbõl, két elõkészítõ-raktárhelyiségbõl, elõtér-
bõl, hûtött raktártérbõl, irodából, egynemû szociális
blokkból álló, összközmûves (távfûtés, gáz, víz, gázbojle-
res meleg víz, szennyvízcsatorna, 3 fázisú elektromos
energia), részben klimatizált, riasztórendszerrel, vasrács
védelemmel ellátott.

Az üzlet a Vasmû út 35. szám alatt fõbejárattal, a Dózsa
tér felé gazdasági bejárattal rendelkezik.

Irányár: 36 000 000 Ft + áfa.
2. Dunaújváros belterület (Vasmû út 35.) 144/1/B/12.

hrsz.-ú egyéb helyiség megnevezésû ingatlan.
Ugyanezen épület alagsorában, az üzletegység alatt, de

attól elkülönült, lépcsõházi bejárattal rendelkezõ – a
gyógyszertár raktáraként szolgáló, 144/1/B/12. helyrajzi
számon nyilvántartott, egyéb helyiség megnevezésû –
nettó 90 m2-es raktárhelyiség-csoport.

Két jelentõsebb helyiségbõl, s több kisebb, a raktárhe-
lyiségekkel összenyitott „beugróból” áll.

A pályázat nyertese az ingatlan alagsorában köteles tûr-
ni az ott lehelyezett ingóságok térítésmentes, elkülönített,
zárható tárolását azok értékesítéséig.

Irányár: 7 200 000 Ft + áfa.
A meghirdetett ingatlanok – a vételárat tételenként kü-

lön megjelölve – egy csomagban pályázhatók.
A meghirdetett ingatlanok a felszámolóval történõ

egyeztetés után a helyszínen, míg a tulajdoni lap és térkép-
vázlat a felszámoló irodájában tekinthetõk meg.

A pályázatokat

2008. április 28-án (hétfõn) 14 óráig

beérkezõleg kell eljuttatni a felszámoló Salgótarján, Kun
u. 2. szám alatti irodájába.

A pályázatok bontása a beadási határidõt követõ 10 na-
pon belül, elbírálása a bontást követõ 10 napon belül törté-
nik. Ártárgyalásra – megfelelõ árajánlat esetén – az azonos
értékû (árajánlat tekintetében legfeljebb 10%-kal eltérõ)
pályázatot benyújtók között kerül sor, melyrõl a jogosulta-
kat a felszámoló írásban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig, írásban jelenthetik be
a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, cégjegyzékszám, statisztikai szám, adószám), vala-
mint az ajánlati ár egyértelmû meghatározása;

– a bruttó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz letétbe
helyezése a felszámolónál, vagy átutalással a 11741000-
20155229 számú bankszámlára a teljesítés igazolásával;

– 30 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános értékesítést – megfelelõ pályázat hiányában –
eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet Balázs Miklós felszámolónál [Salgó-
tarján, Kun u. 2.; telefon/fax: 06 (32) 317-480].

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.

(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26.) mint felszámoló a Bauweb Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 693397]; 1089 Budapest, Börzsöny u. 15.) tulajdo-
nában lévõ, az alábbiakban bemutatott vagyoni eszközö-
ket kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
1. Vegyi anyagok (41 tétel) – áfa nélkül értelme-

zett – irányára 100 000 Ft, a bánatpénz 10 000 Ft.
2. Mûszaki eszközök (152 tétel) – áfa nélkül értelme-

zett – irányára 4 500 000 Ft, a bánatpénz 450 000 Ft.
3. Irodai eszközök (57 tétel) – áfa nélkül értelme-

zett – irányára 150 000 Ft, a bánatpénz 15 000 Ft.
4. Szakmai tanulmányok (4 darab) – áfa nélkül értelme-

zett – irányára 10 000 000 Ft, a bánatpénz 1 000 000 Ft.
A bánatpénzt a Bauweb Kft. „f. a.” Szentgál és Vidéke

Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11112394 szá-
mú számlájára utalják át.

A vételárat 20% áfa terheli. A vagyoni eszközökre kü-
lön-külön is, azonban csak az egyes sorszámok alatt felso-
rolt tételek összességére lehet ajánlatot tenni. A felszámoló
a vagyoni eszközök összességére tett ajánlatokat elõnyben
részesíti.

A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközökért kellék-
szavatosságot nem vállalunk.

A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni. A be-
számítást a csõdtörvény kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik.

A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõze-
tesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az
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ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyoni esz-
közök rövid bemutatását. A feltételfüzet a felszámoló
székhelyén, munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig meg-
tekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „Bauweb Kft. f. a. pályázat” jeligével feliratozott bo-
rítékban,

2008. április 25-én 10 és 11 óra

között, a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati
ajánatokat 2008. április 29-én a benyújtás helyszínén,
10 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázat-
bontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás
szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak 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 Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos [telefon: 06 (1) 321-4210] készséggel áll rendel-
kezésre. Az értékesítésre meghirdetett vagyoni eszközök
elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinhetõk.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy
u. 24–26.) mint vagyonrendezõ, a Vrind Camping Kft.
„v. r.” (Cg.: [17 09 000325]; 7150 Bonyhád, Fáy
ltp. 2/B 3/7/A) tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemu-
tatott ingatlant kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A Sárbogárdi Körzeti Földhivatal által 1207. hrsz. alatt

nyilvántartott 517 m2 területû, kivett irodaház megnevezé-
sû, a természetben Dég belterületén található történeti
kertként mûemléki védettségû ingatlan 1/1 tulajdoni há-
nyadának irányára: 2 700 000 Ft, a bánatpénz 270 000 Ft.

A bánatpénzt a vagyonrendezõ Szentgál és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél vezetett 73600149-10000070 számú
számlájára utalják át.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-
got nem vállalunk.

A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni. A be-
számítást a csõdtörvény kizárja.

A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz elõze-
tesen igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlaszámon az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan rövid
bemutatását. A feltételfüzet a vagyonrendezõ székhelyén
munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megtekinthetõ, il-
letve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 75 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „Vrind Camping Kft. v. r. – pályázat” jeligével felira-
tozott borítékban,

2008. április 25-én 10 és 11 óra között

az 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26. (II. em.) nyújtsák
be. A pályázati ajánlatokat 2008. április 29-én a benyújtás
helyszínén, 10 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében
bontjuk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik
a bánatpénzt a kiírás szerint megfizették és határidõben
ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a vagyonrendezõ 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 vagyonrendezõ a pá-
lyázók között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ár-
tárgyalást tartani.

A jelen pályázati felhívás a vagyonrendezõ számára
nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona vagyon-
rendezõ [telefonszám: 06 (1) 321-4210] készséggel áll
rendelkezésre. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan elõ-
zetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

A CONCORDAT Felszámoló Kft. (Cg.: [01 09 562281];
1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.) mint a TISZA-
BAU Általános Építõipari Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 460393]; 1064 Budapest, Izabella u. 85.) a Fõvárosi
Bíróság 4. Fpk. 01-99-002485/6. számú végzésével kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ:

a) Budapest, II. kerület, Szabadság u. 32. szám alatti
társasház B épülete alatti, szabad pinceszintû, 17,10 m2

alapú, 6. sz. szgk. tárolót (54560/1/A/11. hrsz.).
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Becsült érték: 3 400 000 Ft + áfa (hárommillió-négy-
százezer forint + áfa).

Bánatpénz: 400 000 Ft (négyszázezer forint).
b) Budapest, II. kerület, Szabadság u. 32. szám alatti

társasház C épülete alatti, szabad pinceszintû, 15,10 m2

alapú, 5. sz. szgk. tárolót (54560/1/A/20. hrsz.).
Becsült érték: 3 000 000 Ft + áfa (hárommillió forint +

áfa).
Bánatpénz: 340 000 Ft (háromszáznegyvenezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál cégkivonatot, il-
letve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát, sta-
tisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig, a
felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlá-
ra, vagy pénztárba.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyakért és azok egyes
részeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azo-
kat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos va-
gyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pá-
lyázót (vevõt) terheli, továbbá az esetlegesen felmerülõ kör-
nyezeti terhet (az adásvétel idõpontjában nem ismertet is) a
vevõ viseli.

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 10.) számított 15. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló budapesti irodájába: 1015 Budapest,
Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A zárt borítékra kérjük ráírni: „TISZA-BAU Kft. f. a.
Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

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-
molóbiztosnál a 06 (1) 202-2208-as és a 06 (92)
510-466-os telefonszámokon [fax: 06 (92) 510-426].

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a PALMIREX Mezõgazdasági, Innová-
ciós, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.
[17 09 004046]; 7171 Sióagárd, Major 0360/22. hrsz.)
tulajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott ingatlant
kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A Körzeti Földhivatal Szekszárd által Sióagárd külterü-

let 0360/22. hrsz. alatt nyilvántartott, 31 637 m2 alapterü-
letû, kivett major megnevezésû, Sióagárd külterületén ta-
lálható ingatlan – áfa nélkül értelmezett – irányára
9 000 000 Ft, a bánatpénz 1 000 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-
got nem vállalunk. A vételárat egy összegben, a szerzõdés
megkötésétõl számított 15 napon belül átutalással 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 a megadott
bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával
jóváírták, vagy az eladó pénztárába befizették. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált ingatlan be-
mutatását, valamint az ingatlan tulajdoni lapját. A feltétel-
füzet a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti fi-
óktelepén munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ,
illetve megvásárolható. A pályázati ajánlatban 60 napos
ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „PALMIREX Kft. f. a. – pályázat” jeligével felirato-
zott borítékban

legkésõbb 2008. április 25-én 12 óráig

a felszámoló 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B alatti címén
nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2008. április 29-én
10 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázat-
bontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás
szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak 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
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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 ingatlan elõzetesen egyezte-
tett idõpontban megtekinthetõ.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a BIVALY FARM Mezõgazdasági,
Állattenyésztési Export-Import Kft. „f. a.” (Cg.:
[14 09 305606]; 7255 Nagyberki, Kisberki u. 2.) tulajdo-
nában levõ, az alábbiakban bemutatott vagyoni eszközt kí-
nálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
Egyedi gyártású lószállító pótkocsi – áfa nélkül értel-

mezett – irányára 400 000 Ft, a bánatpénz 50 000 Ft.
A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközért kelléksza-

vatosságot nem vállalunk. A vételárat egy összegben, a
szerzõdés megkötésével egyidejûleg 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 a megadott
bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával
jóváírták, vagy az eladó pénztárába befizették. A pályázati
eljárás részletes feltételeit feltételfüzet állapítja meg,
amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyoni esz-
köz bemutatását. A feltételfüzet a felszámoló, 7621 Pécs,
Jókai M. tér 13/B alatti fióktelepén, munkanapokon
9–12 óra között megtekinthetõ, illetve megvásárolható.
A pályázati ajánlatban 30 napos ajánlati kötöttséget kell
vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „BIVALY FARM Kft. f. a. – pályázat” jeligével fel-
iratozott borítékban,

legkésõbb 2008. április 25-én 12 óráig

a felszámoló, 7621 Pécs, Jókai M. tér 13/B címén nyújtsák
be. A pályázati ajánlatokat 2008. április 29-én 10 órakor,
közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson
azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás szerint meg-
fizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt ve-
hetnek.

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 vagyoni eszköz elõzetesen
egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint az R.Sz. Contakt Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [20 09 066500]; 8380
Hévíz, Dombföldi u. 1.) Zala Megyei Bíróság által kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság „ISZKA”
Kereskedelmi és Szolgáltató Központ Kft. társaságban
lévõ 4,2%-os üzletrészét.

Az üzletrész irányára: 800 000 Ft.
Bánatpénz: 80 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, „R.Sz. Contakt Kft. vételi ájánlat” megjelöléssel a
felszámoló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent
István krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való meg-
jelenését (2008. április 10.) követõ 15. nap legkésõbb
12 óráig, vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest,
Pf. 701/313 címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt ha-
táridõig a felszámoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Nyrt.-nél
vezetett 10900035-00000002-96040018 számú szám-
lájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysá-
ga és a fizetési feltételek alapján bírálja el. A felszámoló
fenntartja a jogát, hogy a közel azonos ajánlattevõk között
ártárgyalást tartson. A teljes vételár kiegyenlítése az adás-
vételi szerzõdés létrejöttének, és a birtokbaadásnak is elõ-
feltétele.
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A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pá-
lyázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül.

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 30-án 16 óra 30 perckor, a felszámoló székhelyén.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja. Jelen pályázati
felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési köte-
lezettséget.

A vagyontárgyért kellékszavatosságot nem vállalunk,
beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
hétköznap 9 és 12 óra között a 302-3422-es telefonszá-
mon, felszámolóbiztos: Kozári Richárd.

A Budapest Investment Zrt. (Cg.: [01 10 041755];
1037 Budapest, Seregély u. 17.) mint a Csongrád és
Környéke Beszerzõ és Értékesítõ Szövetkezet „f. a.”
(cégjegyzékszám: [06 02 000564]; székhely: 6640
Csongrád, Széchenyi u. 2.; adószám: [13025711-2-06])
bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében egyben értékesíti a felszámolás alatt álló társa-
ság Csongrád, Széchenyi u. 2. szám alatti, 1748. hrsz.-ú
(csongrádi malom) ingatlanát, a felszámolás alatt álló tár-
saság tulajdonát képezõ különféle malomipari berendezé-
sekkel, továbbá az értékesítésre kínált ingatlanon találha-
tó, a társaság tulajdonát képezõ egyéb eszközökkel, beren-
dezésekkel együtt.

Az ingatlan és a különféle gépek, berendezések együttes
irányára 285 726 000 Ft + áfa (a pályázati ár tartalmazza az
áfa összegét is).

Ajánlatot kizárólag a meghirdetett eszközökre együtte-
sen lehet beadni.

A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására
10 000 000 Ft bánatpénzt kell befizetnie a Csongrád és
Környéke Beszerzõ és Értékesítõ Szövetkezet „f. a.” CIB
Banknál vezetett 10700062-24488600-51100005 számú

számlájára. A befizetés igazolását a pályázathoz mellékel-
ni kell. Az igazolás nélkül a pályázat érvénytelen.

A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmu-
tatóban meghatározott részletes feltételek szerint két pél-
dányban, zárt borítékban „Csongrád BÉSZ f. a.” megjelö-
léssel

2008. április 28-án 9 óra 45 percig

lehet beadni a Budapest Investment Zrt. felszámolási tit-
kárságán (Budapest III. kerület, Seregély u. 17.). A pályá-
zatok bontására közjegyzõ elõtt kerül sor 2008. április
28-án 10 órakor. Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ), érvényes pá-
lyázat esetén 2008. április 28-án 10 óra 30 perckor nyilvá-
nos ártárgyalásra kerül sor az útmutatóban meghatározott
feltételek szerint. Kizárólag a pályázati felhívás és útmuta-
tó alapján határidõben benyújtott pályázatok kerülnek el-
bírálásra. A pályázati felhívás és útmutató a Budapest In-
vestment Zrt. felszámolási titkárságán vehetõ át a hirdetés
Cégközlönyben történõ megjelenését követõ naptól mun-
kanapokon 10 és 14 óra között (1037 Budapest, Seregély
u. 17.). Az ingatlant a pályázati útmutató birtokában lehet
megtekinteni telefonon elõre egyeztetett idõpontban.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a je-
len felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ ajánlat
hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.

Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésé-
re a Budapest Investment Zrt.-nél a 368-4652-es telefon-
számon Boros András felszámolóbiztos.

Bélyegzõ érvénytelenítése

Az FMK-ZOO Kft. alábbi szövegû, 3-as sorszámú bé-
lyegzõje elveszett.

A bélyegzõ szövege:

FMK-ZOO KFT. 3.
2115 Vácszentlászló
Zsámboki út 043/8

Adószám: 12977172-2-13

A bélyegzõ használata 2008. április 7-tõl érvénytelen.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 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 Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft 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 Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR változatát ................. példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.
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