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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
97/2008. (IV. 29.) Korm.

rendelete

a kormányzati szerkezet megváltozásával
összefüggésben egyes kormányrendeletek

módosításáról

A Kor mány

a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dés a) pont 5., 8., 18. al pont já ban,

az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény
16/B.  §-ában,

az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (2) be kez dés f) pont já ban,

a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván -
tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 47.  § (1) be kez -
dés a) és c) pont já ban,

a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si rend -
sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 22.  § a) pont -
jában,

a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör -
vény 24.  § (4) be kez dé sé ben,

a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény 100.  §
(1) be kez dés d), g)–h) pont já ban,

a Ma gyar Köz tár sa ság 1995. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1994. évi CIV. tör vény 57.  §-ában,

a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  § (7) be kez dés e), q) pont -
jában,

a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 45.  §
(7) be kez dés n) pont já ban,

a légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
73.  § (1) be kez dé sé ben, 73.  § (3) be kez dés d) pont já ban,

a Ma gyar Köz tár sa ság 1996. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1995. évi CXXI. tör vény 116.  §-ában,

a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 27.  § (1) be kez dés g), j) pont já ban,

a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá ról
 szóló 1996. évi XXV. tör vény 35.  § (2) be kez dé sé ben,

a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  § (1) be kez -
dés c)–g) pont já ban,

a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör vény
42.  § (1) be kez dés a)–e) pont já ban,

az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény 67.  §
d), e), m) pont já ban,

a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény 162.  § (1) be kez dés a) és
d) pont já ban,

az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  § (1) be kez dés l) pont já -
ban,

a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi
LXXXI. tör vény 101.  § (1) be kez dés c) pont já ban,

a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  § (2) be kez dés a), e) pont já ban,

az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör -
vény 90.  § (5) be kez dés a) pont já ban,

az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 247.  § 
(1) be kez dés b) pont já ban,

a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
55.  § (1) be kez dés a) pont já ban,

a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 604.  §
(1) be kez dés a) pont já ban,

a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV. tör -
vény 51.  § a) pont já ban,

a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let rõl  szóló 1998. évi
LXXXV. tör vény 8.  § b) pont já ban,

a hon vé del met érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 1998. évi LXXXIX. tör vény 25.  § (3) be kez dé sé ben,

a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII.
tör vény 41.  § (1) be kez dés a)–g) pont já ban,

a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
166.  §-ában,

a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze -
té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény
51.  § a)–l) pont já ban,

a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999. évi
LXXXIV. tör vény 40.  §-ában,

a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény 15.  §-ában,

az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
182.  § (2) be kez dés b) pont já ban,

a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 53.  § (1) be kez dés 
g) pont já ban,

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  szóló 2003. évi
CXVI. tör vény 64.  § (3) be kez dé sé ben, 5. szá mú mel lék let
20. pont já ban,

a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
404.  § (1) be kez dés i) pont já ban,

a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 79.  § (1) be kez dés
c) pont já ban,

a lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 2004. évi XXIV.
tör vény 22.  § (1) be kez dé sé ben,

a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. 
évi CV. tör vény 44.  §-ában, 207.  § (1) be kez dés
g)–h) pont já ban,

a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2004. évi CXXXV. tör vény 121.  § f) pont já ban, 5. szá mú
mel lék let 19–20. pont já ban,
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a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos 
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174.  § (1) be -
kez dés c) pont já ban,

a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény
60.  § (1) be kez dés b) pont já ban,

az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005. évi 
XLVII. tör vény 31.  § (4) be kez dés b) pont já ban,

az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 32.  § (4) be kez dés
a)–b) pont já ban,

a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá nak és a ha di tech ni -
kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
2005. évi CIX. tör vény 10.  § (1) be kez dé sé ben,

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  szóló tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 2005. évi CXVIII. tör vény 7.  § (20) be kez -
dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, va la mint 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 a)–c) pont já -
ban, 40.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá -
ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény vég re haj tá sá nak egyes
kér dé se i rõl  szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. ren de let 4.  §-a a 
kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A pá lyá za tot 5 pél dány ban, írás ban kell be nyúj ta ni
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ál tal meg -
ha tá ro zott ha tár idõ ben. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

a) a név jegy zék be  való fel vé tel irán ti ké rel met,
b) 1 hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot,
c) 1 hó nap nál nem ré geb bi hi te le sí tett be szá mo lót, va -

la mint a pénz ügyi in téz mény, il let ve a könyv vizs gá ló nyi -
lat ko za tát, mely ben hi te le sí tik, hogy a je lent ke zõ a be kül -
dés idõ pont já ban meg fe lel e ren de let 2.  § d) pont já ban elõ -
ír tak nak,

d) a fel szá mo lói név jegy zék ben sze rep lõ ada tok ról,
 illetve a fel szá mo lói gya kor lat ról – hi telt ér dem lõ mó don – 
ki ál lí tott iga zo lást,

e) a fel szá mo ló vagy tag ja, il let ve az ál ta la al kal ma zott
szak em ber(ek) is ko lai vég zett sé gét, szak ké pe sí té sét, gya -
kor la tát iga zo ló ok ira tot és az er köl csi bi zo nyít vá nya ik
má so la tát,

f) a 2.  § c) pont já ban elõ írt szer zõ dés má so la tát,
g) a tu laj do no sok nyi lat ko za tát ar ról, hogy más pénz -

ügyi gond nok nál vagy fel szá mo ló nál nem ren del kez nek
tu laj do no si ré sze se dés sel,

h) a pá lyá zó gya kor la ti ide jé rõl és re fe ren cia lis tá já ról
össze ál lí tott tá jé koz ta tót.”

(2) A be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás egyes kér dé se i rõl
 szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. ren de let 6.  § (1) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Tár ca kö zi Ter ve zõ Bi zott ság el nö ke a Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra, társ el nö ke a Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra, tag jai 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, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi -
nisz té ri um, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um, a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um, a Kül ügy mi nisz té ri um, a Pénz ügy mi -
nisz té ri um, va la mint az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um – leg alább szak ál lam tit ká ri szin tû – ki je -
lölt kép vi se lõi.”

(3) Az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let a „Sta tisz ti kai adat szol gál ta tás -
sal kap cso la tos sza bály sér tés” al cí met köve tõen a kö vet -
ke zõ 31/B.  §-sal egé szül ki:

„31/B.  § Aki
a) jo go su lat la nul, vagy jog sza bály ban elõ írt el já rá si

sza bá lyok meg sze gé sé vel, adat szol gál ta tá si kö te le zett ség -
gel járó sta tisz ti kai adat szol gál ta tást ren del el, il let ve hajt
vég re,

b) gon dat la nul a  valóságnak meg nem fe le lõ ada tot
szol gál tat,

c) a sza bály sze rû en el ren delt sta tisz ti kai adat szol gál ta -
tást nem, vagy nem az elõ írt ha tár idõ ben tel je sí ti,

d) a sta tisz ti kai ada tok köz lé sé re, köz zé té te lé re vagy
át adá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyo kat meg sze gi,

e) a sze mé lyes ada tok sta tisz ti kai célú fel dol go zá sá nál
elõ írt nyil ván tar tás ve ze té sét el mu laszt ja,

f) a sta tisz ti kai adat szol gál ta tás el len õr zé sét aka dá lyoz -
za, az el len õr zés, ille tõ leg tá jé ko zó dás so rán kért fel vi lá -
go sí tás meg adá sát meg ta gad ja, ille tõ leg meg õr zé si kö te le -
zett sé gé nek nem tesz ele get,
öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

2.  §

A sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del mi és
ka to nai célú épít mé nyek re vo nat ko zó épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i ról  szóló 40/2002.
(III. 21.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te e ren de let
mel lék le te sze rint mó do sul.

3.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Bel ga Ki -

rály ság Kor má nya kö zött a pol gá ri el já rás ról  szóló, Há gá -
ban az 1954. évi már ci us hó 1-jén kelt Egyez mény al kal -
ma zá sá nak meg könnyí té sé re irá nyu ló, Brüsszel ben 1983.
évi má jus hó 11. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl 
 szóló 64/1984. (XII. 21.) MT ren de let 3.  § (2) be kez dé sé -
ben az „igaz ság ügym inisz ter” szö veg rész he lyé be az
„igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

b) a kül föl di jog ról  való tá jé koz ta tás ról  szóló, Lon don -
ban, 1968. jú ni us 7. nap ján alá írt Eu ró pai Egyez mény, va -
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la mint Stras bo urg ban, 1978. már ci us 15. nap ján alá írt
Egyez mény Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
140/1992. (X. 20.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben
az „igaz ság ügym inisz ter az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet -
ér tés ben” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö -
zött, az 1978. már ci us 17-i, má so dik ki egé szí tõ jegy zõ -
könyv vel mó do sí tott, 1957. de cem ber 13-i, eu ró pai ki ada -
tá si egyez mény ki egé szí té sé rõl és al kal ma zá sá nak meg -
könnyí té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 1993. ok tó ber hó 27.
nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 164/1994.
(XII. 9.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ság -
ügym inisz ter és a leg fõbb ügyész, az ér de kelt mi nisz te rek -
kel együt te sen” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe -
le lõs mi nisz ter és a leg fõbb ügyész” szö veg,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság kö -
zött, az 1978. már ci us 17-i, ki egé szí tõ jegy zõ könyv vel
mó do sí tott, 1959. áp ri lis 20-i, a bün te tõ ügyek ben nyúj tan -
dó jog se gély rõl  szóló eu ró pai egyez mény ki egé szí té sé rõl
és al kal ma zá sá nak meg könnyí té sé rõl  szóló, Bu da pes ten,
1993. ok tó ber hó 27. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl 
 szóló 165/1994. (XII. 9.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben az „igaz ság ügym inisz ter és a leg fõbb ügyész, az ér -
de kelt mi nisz te rek kel együt te sen” szö veg rész he lyé be
az „igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter és a leg fõbb ügyész”
szö veg,

e) a Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te kez let Alap sza -
bá lyá nak, va la mint a Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te -
kez let Hu sza dik Ülés sza kán, 2005. jú ni us 30-án el fo ga dott 
mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló 89/2006. (IV. 18.)
Korm. ren de let 3.  §-ában az „Igaz ság ügyi Mi nisz té ri u mot” 
szö veg rész he lyé be az „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri u mot” szö veg, 7.  § (5) be kez dé sé ben az „igazságügy -
miniszter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg
lép.

4.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
1. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ro mán

Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi
köz úti sze mély- és áru fu va ro zás tár gyá ban Te mes vá rott,
az 1972. évi feb ru ár hó 9. nap ján alá írt egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 6/1973. (II. 7.) MT ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi mi nisz ter, a bel ügy mi -
nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter, a köz le ke dés ren dé sze tért
 felelõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

2. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Dán Ki -
rály ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás
tár gyá ban Kop pen há gá ban, az 1975. évi áp ri lis hó 11. nap -
ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 9/1976. (IV. 30.) 
MT ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos -
ta ügyi mi nisz ter, a bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz -

ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter, 
a köz le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

3. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Nor vég
Ki rály ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás 
tár gyá ban Os ló ban, az 1975. évi ok tó ber hó 6. nap ján alá írt 
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 31/1976. (VIII. 25.) MT
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és pos ta ügyi 
mi nisz ter, a bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter, a köz -
le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

4. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Mál tai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött, a ví zum kény szer meg szün -
te té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 1983. feb ru ár 4-én alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 51/1983. (XII. 30.) MT
ren de let 3.  §-ában az „a bel ügy mi nisz ter és a kül ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és
me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a külpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

5. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Svéd Ki -
rály ság Kor má nya kö zött a ví zum kény szer köl csö nös
meg szün te té sé rõl Bu da pes ten, 1985. no vem ber 29-én alá -
írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1/1986. (I. 19.) MT
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter – az
ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –” szö veg rész he -
lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs
mi nisz ter, va la mint a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
 szöveg,

6. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ma gyar–ro -
mán ál lam ha tár szol gá la ti célú át lé pé sé hez szük sé ges ha -
tár át lé pé si iga zol vá nyok egy sé ge sí té sé rõl  szóló, Bu da pes -
ten, 1982. évi már ci us hó 18. nap ján alá írt egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 38/1986. (IX. 11.) MT ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter az érin tett mi nisz te -
rek kel egyet ér tés ben” szö veg rész he lyé be a „kül föld re
uta zás sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter és a ha tár ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

7. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Cip ru si
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kény szer meg szün -
te té sé rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 71/1987.
(XII. 10.) MT ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a kül ügy -
mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter,
va la mint a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

8. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 30/1988. (IV. 21.) MT ren de let 5.  §
(4) be kez dé sé ben a „köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 8.  § (1) be kez dé sé ben a „köz le ke dé si mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 10.  § (1) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz -
ter a köz le ke dé si mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „köz -
le ke dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter a köz le ke dé sért fe le -
lõs mi nisz ter rel” szö veg, az „a mû ve lõ dé si mi nisz ter a bel -
ügy mi nisz ter rel és a köz le ke dé si mi nisz ter rel” szö veg rész
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he lyé be az „az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter a köz le ke dés -
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel és a köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter rel” szö veg, 12.  § (1) be kez dé sé ben az „a mû ve -
lõ dé si és köz ok ta tá si mi nisz ter a köz le ke dé si mi nisz ter rel” 
szö veg rész he lyé be az „az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter a
köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 27.  § (1) be -
kez dé sé ben a „gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg rész he lyé be a „köz le -
ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 27.  § (2) be kez dé sé ben
a „mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

9. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Né met or szá gi
Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az 1990. évi
már ci us hó 24. nap ján jegy zék vál tás út ján meg kö tött, a ví -
zum kény szer meg szün te té sé rõl  szóló meg ál la po dás ki hir -
de té sé rõl  szóló 1/1990. (VII. 3.) Korm. ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

10. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és San Ma ri nó
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött San Ma ri nó ban, 1990. feb -
ru ár hó 26. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
3/1990. (VII. 10.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

11. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Fran cia Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dá -
sok ra vo nat ko zó ví zum kö te le zett ség meg szün te té sé rõl és
az 1990. évi jú li us hó 4. nap ján lét re jött meg ál la po dás ki -
hir de té sé rõl  szóló 58/1990. (IX. 25.) Korm. ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

12. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Dán Ki rály -
ság Kor má nya kö zött a ví zum kény szer meg szün te té sé re
vo nat ko zó meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 67/1990.
(X. 12.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze -
tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

13. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Nagy-Bri tan -
nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály ság Kor má nya kö -
zött a ví zum kény szer meg szün te té sé re vo nat ko zó meg ál -
la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 102/1990. (XII. 7.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

14. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ar gen tin
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum men tes ség re vo nat -
ko zó meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 21/1991. (II. 5.)
Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me -
ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

15. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Svájc Szö vet -
sé gi Ta ná csa kö zött a ví zum kény szer meg szün te té sé re vo -
nat ko zó meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 22/1991.
(II. 5.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy -

mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért
és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

16. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zött a ví zum men tes ség re,
il let ve a ví zum könnyí tés re vo nat ko zó meg ál la po dás ki hir -
de té sé rõl  szóló 29/1991. (II. 26.) Korm. ren de let 4.  §
(2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

17. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Iz land Kor má -
nya kö zött a ví zum kény szer meg szün te té sé re vo nat ko zó
meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 31/1991. (II. 26.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me -
ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

18. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Nor vég Ki -
rály ság Kor má nya kö zött a ví zum kény szer meg szün te té -
sé re vo nat ko zó meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
32/1991. (II. 26.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

19. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Be ne lux or -
szá gok Kor má nyai kö zött a ví zum kény szer meg szün te té -
sé re vo nat ko zó meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
59/1991. (IV. 19.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az 
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

20. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ka na da Kor -
má nya kö zött a ví zum men tes ség re, il let ve a ví zum könnyí -
tés re vo nat ko zó meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
61/1991. (IV. 19.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az 
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

21. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Gö rög Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum men tes ség re, il let ve a
ví zum könnyí tés re vo nat ko zó meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 69/1991. (VI. 6.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé -
ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
 idegenrendészetért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

22. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ko re ai Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum men tes ség re, il let ve a
ví zum könnyí tés re vo nat ko zó meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 79/1991. (VI. 15.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

23. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Uru gu a yi
Ke le ti Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kény szer
köl csö nös meg szün te té sé rõl  szóló 107/1991. (VIII. 28.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me -
ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

24. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ír or szág Kor -
má nya kö zött a ví zum men tes ség re, il let ve a ví zum könnyí -
tés re vo nat ko zó meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
109/1991. (VIII. 28.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé -
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ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide -
gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter”
 szöveg,

25. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Se y chel les-i
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl -
csö nös meg szün te té sé rõl  szóló 123/1991. (IX. 27.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

26. a köz úti jár mû ve ze tõk után kép zé sé rõl  szóló
139/1991. (X. 29.) Korm. ren de let 3.  § (3) be kez dé sé ben a
„11/1988. (XII. 20.) KM–BM együt tes ren de let” szö veg -
rész he lyé be a „ren de let” szö veg,

27. Ma gyar or szág és Ecu a dor kö zött a dip lo ma ta, hi va -
ta los, spe ci á lis, szol gá la ti és ma gán út le ve lek re vo nat ko zó
ví zum kény szer meg szün te té sé rõl  szóló 33/1992. (II. 19.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me -
ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

28. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Chi lei Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ma gán út le vél lel ren del ke zõ
ál lam pol gá rok ví zum kö te le zett sé gé nek köl csö nös meg -
szün te té sé rõl  szóló 118/1992. (VII. 29.) Korm. ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

29. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Kí nai Nép -
köz tár sa ság Kor má nya kö zött, a köl csö nös ví zum men tes -
ség rõl  szóló, Pe king ben, 1992. áp ri lis 28-án lét re jött Meg -
ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 128/1992. (IX. 1.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter az ér -
de kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben” szö veg rész he lyé be
az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

30. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Cos ta Ri ca-i
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl -
csö nös meg szün te té sé rõl a San Jo sé ban 1992. má jus 13.
nap ján lét re jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
131/1992. (IX. 11.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben
az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen -
ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

31. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Nagy-Bri tan nia 
és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga Kor má nya kö zött a
ká bí tó sze rek és pszi cho trop anya gok til tott ter me lé se, ke -
res ke del me és a vissza élés meg elõ zé se te rü le tén tör té nõ
együtt mû kö dés tár gyá ban 1991. áp ri lis 25-én alá írt Egyet -
ér té si Me mo ran dum ki hir de té sé rõl  szóló 7/1993. (I. 13.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter,
a nép jó lé ti mi nisz ter, a nem zet biz ton sá gá ért fe le lõs tár ca
nél kü li mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, a ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó szer ügyi ko or di -
ná ci ós fel ada to kért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

32. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Né met or szá gi 
Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a szer ve zett bû -
nö zés el le ni harc ban foly ta tott együtt mû kö dés rõl  szóló
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 15/1993. (I. 27.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

33. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Por tu gál Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl csö nös 
meg szün te té sé rõl Bu da pes ten, 1992. szep tem ber 2. nap ján 
lét re jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 22/1993.
(II. 4.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért
és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

34. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, va la mint a Lett
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl -
csö nös meg szün te té se tár gyá ban Ri gá ban, 1992. au gusz -
tus 7. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
24/1993. (II. 12.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

35. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, va la mint a Lit ván 
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl -
csö nös meg szün te té se tár gyá ban Vil ni us ban, 1992.
 augusztus 8. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 25/1993. (II. 12.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé -
ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide -
gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter”
 szöveg,

36. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Nem zet kö zi
Mig rá ci ós Szer ve zet (IOM) kö zött a szer ve zet ma gyar or -
szá gi jog ál lá sá ról, ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl  szóló
– 1992. áp ri lis 7-én, Bu da pes ten alá írt – Meg ál la po dás ki -
hir de té sé rõl  szóló 44/1993. (III. 12.) Korm. ren de let 4.  §
(2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

37. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, va la mint a Szlo -
vén Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség
köl csö nös meg szün te té sé rõl  szóló Egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 61/1993. (IV. 15.) Korm. ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

38. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, va la mint az Észt
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl -
csö nös meg szün te té se tár gyá ban Tal lin ban, 1992. au gusz -
tus 8. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
74/1993. (V. 12.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

39. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák Szö -
vet sé gi Kor mány kö zött a vas úti ha tár for ga lom el len õr zé -
sé rõl  szóló egyez mény vég re haj tá sa tár gyá ban Bu da pes -
ten, 1993. áp ri lis 14. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té -
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sé rõl  szóló 75/1993. (V. 12.) Korm. ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter
és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

40. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Mon gó lia Kor -
má nya kö zött a dip lo ma ta és a szol gá la ti út le vél lel ren del -
ke zõ ál lam pol gá ra ik köl csö nös ví zum men tes sé gé rõl
 szóló, Bu da pes ten, 1992. szep tem ber 24. nap ján alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 96/1993. (VII. 1.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter a kül -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben” szö veg rész he lyé be az „az
ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter,
va la mint a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

41. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ma la y sia Kor -
má nya kö zött kor lá to zott ví zum men tes sé gi meg ál la po dás
ki hir de té sé rõl  szóló 116/1993. (VIII. 19.) Korm. ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

42. a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. ren -
de let 7. szá mú mel lék let 16. pont já ban a „Bel ügy mi nisz té -
ri um ki je lölt szer vé tõl” szö veg rész he lyé be a „Be ván dor -
lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal tól” szö veg, 8. szá mú mel -
lék le té ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be
az „az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um” szö veg,

43. a ma gán út le vél lel ren del ke zõ ál lam pol gá rok ví zum -
men tes uta zá sá ról  szóló, a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya 
és Iz ra el Ál lam Kor má nya kö zött az 1993. évi no vem ber
hó 12. nap ján lét re jött meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
55/1994. (IV. 16.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az 
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

44. a Gaz da ság biz ton sá gi Tar ta lék ról  szóló 84/1994.
(V. 27.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a „Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ki je lölt po li ti kai ál lam tit ká ra, társ el nök -
ként a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
fel adat kör sze rint ille té kes ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé -
be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, társ el nök -
ként az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt
– leg alább szak ál lam tit ká ri szin tû – ál la mi ve ze tõ” szö veg, 
4.  § (3) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, az egész ség ügyi 
mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, 
a gaz da sá gi mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, a köz le ke -
dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter 
ál tal ki je lölt sze mé lyek” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe -
le lõs mi nisz ter, az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, az ag -
rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a gaz da ság po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter, a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, va la mint
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt – leg -
alább szak ál lam tit ká ri szin tû – ál la mi ve ze tõ” szö veg,

45. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer til -
tott for gal ma és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör té -
nõ együtt mû kö dés rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl

 szóló 135/1994. (X. 26.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

46. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl csö nös 
meg szün te té sé rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 
160/1994. (XII. 2.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben
az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen -
ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

47. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szin ga pú ri
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl -
csö nös meg szün te té sé rõl jegy zék vál tás sal lét re jött meg ál -
la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 174/1994. (XII. 24.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

48. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Gö rög Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer til -
tott for gal ma és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör té -
nõ együtt mû kö dés rõl és egyéb bû nö zé si for mák el le ni fel -
lé pés rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 15/1995. 
(II. 22.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

49. az élet vé del mi lé te sít mé nyek egy sé ges nyil ván tar tá -
si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl  szóló 37/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let 4.  § (6) be kez dé sé ben az „I. fo kon a fõ vá -
ro si, il let ve a te rü le ti leg ille té kes me gyei pol gá ri vé del mi
pa rancs nok ság, II. fo kon a BM Tûz- és Pol gá ri Vé del mi
Or szá gos Pa rancs nok ság Pol gá ri Vé del mi Fõ igaz ga tó ság” 
szö veg rész he lyé be az „I. fo kon a te rü le ti leg ille té kes me -
gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a fõ vá -
ro si pol gá ri vé del mi igaz ga tó ság, II. fo kon az Or szá gos
Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság” szö veg,

50. a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá ról
 szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé -
ben az „A Bel ügy mi nisz té ri um szer ve ként mû kö dõ” szö -
veg rész he lyé be az „Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter irá nyí tá sa alatt álló” szö veg, 2.  § (1) be kez dé sé ben,
5.  §-ában az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg,

51. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Tö rök Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zött a tö rök ál lam pol gá rok át uta zá sát
meg könnyí tõ jegy zék vál tás sal lét re jött Meg ál la po dás ki -
hir de té sé rõl  szóló 77/1995. (VI. 27.) Korm. ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter és a kül ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és
me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a külpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

52. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zöt ti ví zum meg ál la po dás ki hir de té -
sé rõl  szóló 90/1995. (VII. 25.) Korm. ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,
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53. a te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sá nak sza bá -
lya i ról és a vé del mi kö ve tel mé nyek rõl  szóló 114/1995.
(IX. 27.) Korm. ren de let 2.  § (3) be kez dé sé ben az „a bel -
ügy mi nisz ter hez” szö veg rész he lyé be az „az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter hez” szö veg,

54. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Kor -
má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör té nõ
együtt mû kö dés rõl  szóló, Ki jev ben, 1995. má jus 19-én alá -
írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 135/1995. (XI. 22.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter,
a nép jó lé ti mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter, va la mint a
pol gá ri tit kos szol gá la to kat fel ügye lõ tár ca nél kü li mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,
az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

55. a légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren de let
17.  § (1)–(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter rel” szö -
veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel” szö -
veg, 17.  § (1)–(2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter -
rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, 17.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 26.  §
(1) be kez dés b) pont já ban a „mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 26.  § (1) be -
kez dés fel ve ze tõ szö veg ré szé ben, 26.  § (1) be kez dés
a) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, 26.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö veg ré szé ben a „mi -
nisz ter rel, a hon vé del mi és a nép jó lé ti mi nisz ter rel” szö -
veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter rel, a
hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel és az egész ség ügyért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 26.  § (1) be kez dés c) pont já -
ban az „a nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 26.  § (1) be kez -
dés d) pont já ban a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 26.  §
(2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

56. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák Szö -
vet sé gi Kor mány kö zött a vas úti ha tár for ga lom el len õr zé -
sé rõl  szóló Egyez mény nek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya és az Oszt rák Szö vet sé gi Kor mány kö zöt ti, 1993. áp ri -
lis 14-én alá írt Vég re haj tá si Meg ál la po dá sá nak mó do sí tá -
sá ról  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 146/1995.
(XII. 7.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi mi nisz -
ter és a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter, az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, va la -
mint a nö vény egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

57. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vén Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ter mé sze ti és ci vi li zá ci ós ka -
taszt ró fák el le ni vé de lem te rén lét re ho zott Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 150/1995. (XII. 12.) Korm. ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be

a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter”
 szöveg,

58. a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá -
ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény vég re haj tá sá nak egyes
kér dé se i rõl  szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. ren de let 3.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 4.  § (1) be kez dé sé ben, 6.  § (1),
(3)–(4) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben, 10.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben, 13.  § (2) be kez dé sé ben, 14.  §-ában
az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg, 4.  §
(1) be kez dé sé ben, 5.  § (4) be kez dé sé ben az „a Bel ügyi
Köz löny ben” szö veg rész he lyé be a „hi va ta los lap ban”
szö veg, 4.  § (3) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um -
hoz” szö veg rész he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter hez” szö veg, 5.  § (3) be kez dé sé ben az
„a bel ügy mi nisz ter nél” szö veg rész he lyé be az „az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter nél” szö veg, 6.  §
(2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter nek” szö veg rész
he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter nek” szö veg, 9.  § (2) be kez dé sé ben, 10.  § (1) be kez dés
h) pont já ban az „a bel ügy mi nisz tert” szö veg rész he lyé be
az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert” szö -
veg, 9.  § (2) be kez dé sé ben az „A bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té -
si mi nisz ter” szö veg, 10.  § (1) be kez dé sé ben, 13.  § (1) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter hez” szö veg rész he lyé be 
az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter hez”
szö veg, 15.  § (2) be kez dé sé ben az „a Belügyminiszté -
rium” szö veg rész he lyé be az „az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg,

59. a tûz ol tó ság tag ja i ra vo nat ko zó kö te le zõ élet- és bal -
eset-biz to sí tás ról  szóló 117/1996. (VII. 24.) Korm. ren de -
let 6.  §-ában az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé -
be az „az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -
rium” szö veg,

60. a lé te sít mé nyi tûz ol tó sá gok ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok ról  szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let
2.  § (8) be kez dés b) pont já ban az „a BM Or szá gos” szö -
veg rész he lyé be az „az Or szá gos” szö veg,

61. az ön kén tes tûz ol tó sá gok ra vo nat ko zó rész le tes sza -
bá lyok ról  szóló 119/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let 8.  §
(2) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész
he lyé be az „az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té ri um” szö veg, 8.  § (3) be kez dé sé ben az „a me gyei
tûz ol tó-pa rancs nok ság út ján a BM Tûz ol tó ság Or szá gos
Pa rancs nok ság nak” szö veg rész he lyé be az „az Or szá gos
Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság nak” szö veg, 9.  §
(3) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter hez” szö veg rész
he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter hez” szö veg, 9.  § (5)–(6) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü -
let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg,

62. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a köz úti jár mû vek ve ze tõi en ge -
dé lye i nek köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló, Bu da pes ten,
1996. jú li us 17. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 147/1996. (IX. 25.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „bel ügy mi nisz ter, va la mint a köz le ke dé si, hír köz -
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lé si és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke -
dés ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a köz le ke dé sért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

63. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Fran cia Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dá -
sok ra vo nat ko zó ví zum kö te le zett ség meg szün te té sé rõl az
1990. évi jú li us hó 4. nap ján lét re jött meg ál la po dás ki hir -
de té sé rõl  szóló 58/1990. (IX. 25.) Korm. ren de let tel ki hir -
de tett meg ál la po dás mó do sí tá sa tár gyá ban 1995. ja nu ár
16. nap ján lét re jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
150/1996. (X. 1.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

64. a vé dett sze mé lyek és a ki je lölt lé te sít mé nyek vé del -
mé rõl  szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. ren de let 4.  § (1),
(3)–(5) be kez dé sé ben, 5.  § (3) be kez dé sé ben, 10.  § (1) be -
kez dé sé ben, 12.  § (1)–(3) be kez dé sé ben és 13.  § (4) be kez -
dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé ben az
„a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az Igaz -
ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um” szö veg, 5.  § (3) be -
kez dé sé ben, 13.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „hon vé del -
mi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg, 5.  § (3) be kez dé sé ben, 13.  § (2) be -
kez dés b) pont já ban a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 9.  §
(4) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter hez” szö veg rész he -
lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter hez” szö veg, mel -
lék le té ben az „A Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé -
be az „Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um”
 szöveg,

65. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zött a Nem zet kö zi Ren dé -
sze ti Aka dé mia lé te sí té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 1995. áp -
ri lis hó 24. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 
165/1996. (XI. 20.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a 
„bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

66. a men tés ben  való rész vé tel sza bá lya i ról, a pol gá ri
vé del mi szak ha tó sá gi jog kör rõl és a mi nisz te rek pol gá ri
vé del mi fel ada ta i ról  szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. ren -
de let 3.  §-ában, 4.  § c) pont já ban, 21.  § a) pont já ban az
„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg, 4.  §
b) pont já ban az „a bel ügy mi nisz tert” szö veg rész he lyé be
az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz tert” szö -
veg, 6.  §-ában az „A Bel ügy mi nisz té ri um Pol gá ri Vé del mi 
Or szá gos Pa rancs nok ság (a továb biak ban: BM PVOP) az
or szá gos pa rancs nok” szö veg rész he lyé be az „Az Or szá -
gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság a fõ igaz ga tó” szö -
veg, 15.  §-ában az „A bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be az „Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter”
szö veg, 17.  § b) pont já ban, 19.  § g) pont já ban, 23.  §
b) pont já ban az „a bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be 
az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel”
szö veg, 26.  § (3) be kez dé sé ben az „a BM PVOP” szö veg -

rész he lyé be az „az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság” szö veg,

67. a vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zés sza bá lya i ról
 szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let 3.  § (4), (6) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg, 3.  § (4) be kez dé sé -
ben a „gaz da sá gi mi nisz ter, a kör nye zet vé del mi mi nisz ter,
a szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi mi nisz ter” szö veg, 4.  § (1) be kez dé sé ben a
„köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter” szö -
veg, 4.  § (3) be kez dé sé ben az „a köz igaz ga tá si ál lam tit kár” 
szö veg rész he lyé be az „az ál lam tit kár” szö veg,

68. a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ, a nem zet -
kö zi jog alap ján ki vált sá got és men tes sé get él ve zõ dip lo -
má ci ai és kon zu li kép vi se le tek, va la mint nem zet kö zi szer -
ve ze tek ob jek tu mai õr zé sé nek rend jé rõl  szóló 43/1997.
(III. 12.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé ben, 1.  § (4) be -
kez dé sé ben, 2.  § (1) be kez dé sé ben, 3.  § (3) be kez dé sé ben
az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg, 1.  § (5) be kez dé sé -
ben az „A bel ügy mi nisz tert” szö veg rész he lyé be az „Az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert” szö veg, 4.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz tert” szö veg rész he lyé be az 
„az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert” szö veg,

69. az óvó he lyi vé de lem, az egyé ni vé dõ esz köz-el lá tás,
a la kos ság ri asz tá sa, va la mint a ki te le pí tés és be fo ga dás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. ren de -
let 2.  § (1) be kez dé sé ben az „A Bel ügy mi nisz té ri um Pol -
gá ri Vé del mi Or szá gos Pa rancs nok ság (a továb biak ban:
BM PVOP)” szö veg rész he lyé be az „Az Or szá gos Ka -
taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság” szö veg, 2.  § (2) be kez dé -
sé ben az „A BM PVOP” szö veg rész he lyé be az „Az Or -
szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság” szö veg, 14.  §
a)–b) pont já ban, 24.  §-ában az „a bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter” szö veg, 14.  § a) pont já ban az „a BM PVOP”
szö veg rész he lyé be az „az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság” szö veg,

70. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Cseh Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus el le ni harc ban, a ká -
bí tó szer és pszi cho trop anya gok til tott for gal ma vissza szo -
rí tá sá ban és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör té nõ
együtt mû kö dés rõl  szóló Prá gá ban, 1996. feb ru ár 16. nap -
ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 91/1997.
(VI. 4.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi -
nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, va la mint a nép jó lé ti mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,
az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az egész ség ügyért fe le -
lõs mi nisz ter, va la mint a ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká -
bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel ada to kért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

71. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ka zahsz tá ni
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés, a ká -
bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok il le gá lis for gal ma zá sa,
a ter ro riz mus el le ni harc te rü le tén tör té nõ együtt mû kö dés -
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rõl  szóló, Bu da pes ten, 1996. ok tó ber 7-én alá írt Meg ál la -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 140/1997. (VIII. 6.) Korm. ren -
de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, a nép jó lé ti
mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter, az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, va -
la mint a ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó szer ügyi
 koordinációs fel ada to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

72. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Cseh Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl csö nös
meg szün te té sé rõl  szóló, Prá gá ban, 1996. no vem ber 11.
nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 147/1997.
(IX. 10.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze -
tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

73. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött a ví zum kény szer meg szün te -
té sé rõl Bécs ben, 1978. jú li us 5. nap ján alá írt Egyez mény
és az Egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló, Bécs ben, 1997. áp -
ri lis 17-én alá írt Meg ál la po dás egy sé ges szer ke zet ben tör -
té nõ ki hir de té sé rõl  szóló 148/1997. (IX. 10.) Korm. ren de -
let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter és a kül -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze -
tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a kül po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

74. a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren -
de let 68.  § (3) be kez dés elsõ mon da tá ban, 68/D.  § (2) be -
kez dés elsõ mon da tá ban, 68/E.  § (3) be kez dés elsõ mon da -
tá ban, 76.  § (2) be kez dés elsõ mon da tá ban az „a Bel ügy -
mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az Ön kor mány za ti
és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg, 68.  § (3) be -
kez dés má so dik mon da tá ban, 68/D.  § (2) be kez dés má so -
dik mon da tá ban, 68/E.  § (3) be kez dés má so dik mon da tá -
ban, 76.  § (2) be kez dés má so dik mon da tá ban az „A Bel -
ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg,

75. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor -
má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés, a ter ro riz mus és a ká -
bí tó szer til tott for gal ma el le ni harc ban tör té nõ együtt mû -
kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1997. feb ru ár 19-én alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 151/1997. (IX. 16.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter”
 szöveg,

76. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Iz ra el Ál lam
Kor má nya kö zött a ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok
il le gá lis ke res ke del me és azok kal  való vissza élés, a ter ro -
riz mus és más sú lyos bûn cse lek mé nyek el le ni küz de lem -
ben  való együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1997. áp ri -
lis 9-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
152/1997. (IX. 16.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a 
„bel ügy mi nisz ter, a nép jó lé ti mi nisz ter, a pol gá ri nem zet -
biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter,
va la mint a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter, az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, a ká bí tó -

szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel -
ada to kért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

77. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Svájc Szö vet sé -
gi Ta ná csa kö zött a ví zum kény szer meg szün te té sé rõl
 szóló, 1990. au gusz tus 7-én alá írt Meg ál la po dás mó do sí tá -
sá ra vo nat ko zó Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
154/1997. (IX. 19.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben
az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen -
ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

78. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Me xi kói
Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zött a két ál lam ál lam pol -
gá ra i nak ma gán út le ve le i re vo nat ko zó ví zum kény szer el -
tör lé sé rõl  szóló, 1997. áp ri lis 14-én jegy zék vál tás sal lét re -
jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 161/1997. (IX. 30.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me -
ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

79. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ja pán Kor má -
nya kö zött a ví zum kény szer meg szün te té sé re vo nat ko zó
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 162/1997. (IX. 30.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me -
ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

80. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Spa nyol Ki -
rály ság Kor má nya kö zött a két ál lam ál lam pol gá ra i nak
egy más or szá ga i ba tör té nõ ví zum men tes uta zá sá ról  szóló,
Mad rid ban, 1990. jú li us 12-én le vél vál tás sal lét re jött
Meg ál la po dás, va la mint az an nak mó do sí tá sa tár gyá ban
1996. no vem ber 28-án jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg ál -
la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 178/1997. (X. 11.) Korm. ren -
de let 5.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter és a kül -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze -
tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a kül po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

81. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Orosz or szá -
gi Fö de rá ció Kor má nya kö zött a bû nö zés, kü lö nö sen a
szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör té nõ együtt mû kö dés -
rõl  szóló, Moszk vá ban, 1997. áp ri lis 7-én alá írt Meg ál la -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 181/1997. (X. 17.) Korm. ren -
de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, va la mint a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél -
kü li mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá -
nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

82. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött ka taszt ró fák ese tén tör té nõ
együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 212/1997. (XII. 1.) Korm. 
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

83. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let 2.  § (2) be kez dés
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e) pont já ban a „Bel ügy mi nisz té ri um és a bel ügy mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um 
és a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa” szö veg rész he lyé be
a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a ka taszt ró fák
el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett és irá -
nyí tott szer vek, a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter irá nyí -
tá sa és ve ze té se” szö veg,

84. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Orosz or szá -
gi Fö de rá ció Kor má nya kö zött a ka taszt ró fa hely ze tek
meg elõ zé se és fel szá mo lá sa te rü le tén tör té nõ együtt mû kö -
dés rõl  szóló, Moszk vá ban, 1997. áp ri lis 26-án alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 218/1997. (XII. 5.) Korm. 
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

85. az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szer rõl 
 szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 6.  § (2) be kez -
dé sé ben a „Tit kár ság ki egé szül a Bel ügy mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be a „Kor mány bi zott ság Vhr. sze rin ti Tit -
kár sá ga (a továb biak ban: Tit kár ság) ki egé szül az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg, 6.  §
(2) be kez dé sé ben a „Szo ci á lis és Csa lád ügyi Miniszté -
rium” szö veg rész he lyé be a „Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri um” szö veg, 6.  § (3) be kez dé sé ben, 16.  § j) pont já -
ban az „a BM Or szá gos” szö veg rész he lyé be az „az Or szá -
gos” szö veg, 7.  § (4) be kez dé sé ben a „Belügyminiszté -
rium Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság Ve -
szély hely ze ti Köz pont ján” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány bi zott ság Ve szély hely ze ti Köz pont ján” szö veg, 15.  § 
(2) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos”
szö veg rész he lyé be az „az Or szá gos” szö veg, 15.  § (3) be -
kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé -
be az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter”
szö veg,

86. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Észt Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer til tott
for gal ma és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör té nõ
együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1997. má jus 13-án
alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 5/1998. (I. 23.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter,
a nép jó lé ti mi nisz ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter, a ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a
ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel ada to kért fe le lõs mi nisz -
ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá -
nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

87. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lett Köz tár sa -
ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer til tott for -
gal ma és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör té nõ
együtt mû kö dés rõl  szóló, Ri gá ban, 1997. már ci us 6-án alá -
írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 6/1998. (I. 23.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter,
a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca
nél kü li mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti -

ká ért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá -
gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

88. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Svéd Ki rály -
ság Kor má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés, a ká bí tó sze rek
és pszi cho tróp anya gok il le gá lis ke res ke del me, a ter ro riz -
mus és a sú lyos bûn cse lek mé nyek más for mái el le ni küz -
de lem ben  való együtt mû kö dés tár gyá ban kö tött, Bu da pes -
ten, 1997. áp ri lis 23-án alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 10/1998. (I. 28.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé -
ben a „bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész 
he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az adópoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

89. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Mol do vai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer
til tott for gal ma és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1997. jú ni us
4-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé tõl címû 73/1998.
(IV. 22.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

90. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a szer ve zett bû -
nö zés, a ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok il le gá lis for -
gal ma zá sa el len foly ta tott harc ban  való együtt mû kö dés rõl
 szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 74/1998.
(IV. 22.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a nép jó lé ti mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az egész ség ügyért fe le lõs
mi nisz ter, va la mint a ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó -
szer ügyi ko or di ná ci ós fel ada to kért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

91. az áruk és a szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá gá ról és az
ez zel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti el já rás ról  szóló 79/1998. 
(IV. 29.) Korm. ren de let 11/B.  § (1) be kez dé sé ben az „a
Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos” szö veg rész he lyé be az „az
Or szá gos” szö veg,

92. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer til -
tott for gal ma és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör té -
nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Var só ban, 1996. má jus 15-én
alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 88/1998. (V. 8.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter,
az ipa ri, ke res ke del mi és ide gen for gal mi mi nisz ter, a
pénz ügy mi nisz ter és a nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter, az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, a
ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós
fel ada to kért fe le lõs mi nisz ter, va la mint az ipar ügye kért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

93. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ter mé sze ti és ci vi li zá ci ós ka -
taszt ró fák el le ni vé de lem rõl  szóló, Bu da pes ten, 1997. jú -
lius 9-én alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 114/1998.
(VI. 11.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
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mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de -
ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

94. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a szol gá la ti célú ha tár át lé pé sek -
hez szük sé ges ok má nyok egy sé ge sí té sé rõl  szóló, Bu da -
pes ten, 1997. jú li us 9-én alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 138/1998. (VIII. 19.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez -
dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül -
föld re uta zás sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter és a ha tár -
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

95. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vén Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl csö nös 
meg szün te té sé rõl  szóló Egyez mény ki egé szí té se tár gyá -
ban, Bu da pes ten, 1997. no vem ber hó 12. nap ján alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 165/1998. (X. 6.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

96. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Vi et na mi
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az il le gá lis ká -
bí tó szer-ke res ke de lem, a szer ve zett bû nö zés és a nem zet -
kö zi ter ro riz mus el le ni küz de lem ben  való együtt mû kö dés -
rõl  szóló, Ha no i ban, 1998. feb ru ár 4-én alá írt Meg ál la po -
dás ki hir de té sé rõl  szóló 172/1998. (X. 21.) Korm. ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, az ipa ri, ke res -
ke del mi és ide gen for gal mi mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter,
a nép jó lé ti mi nisz ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért 
fe le lõs mi nisz ter, az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, a
ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós
fel ada to kért fe le lõs mi nisz ter, az ipar ügye kért fe le lõs mi -
nisz ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok
irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

97. a tûz vé del mi bír ság nak, va la mint a biz to sí tók tûz vé -
del mi hoz zá já ru lá sá nak a köz pon ti költ ség ve tés be tör té nõ
be fi ze té se és el szá mo lá sa rend jé rõl, va la mint fel hasz ná lá -
sá nak és el len õr zé sé nek mód já ról  szóló 180/1998. (XI. 6.)
Korm. ren de let 2.  § (3) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter” szö veg,

98. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Né met or szá gi 
Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ka taszt ró fák
és sú lyos sze ren csét len sé gek ese tén tör té nõ köl csö nös se -
gít ség nyúj tás ról  szóló, Bonn ban, 1997. jú ni us 9-én alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 188/1998. (XI. 18.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter
és a kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák
el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter és a kül po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

99. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zött a Ma gyar Köz tár sa -
ság ré szé re nyúj tan dó kép zé si és tech ni kai se gít ség nyúj -
tás ról  szóló, Bu da pes ten, 1998. szep tem ber 14-én alá írt
Meg ál la po dás és az 1998. szep tem ber 15-i szó be li jegy -
zék vál tás alap ján lét re jött Meg ál la po dás egy sé ges szer ke -

zet ben tör té nõ ki hir de té sé rõl  szóló 195/1998. (XII. 4.)
Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter,
a kül ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, a kül po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

100. a ve gyi fegy ve rek ki fej lesz té sé nek, gyár tá sá nak,
fel hal mo zá sá nak és hasz ná la tá nak ti lal má ról, va la mint
meg sem mi sí té sé rõl  szóló egyez mény bõl ere dõ nyi lat ko -
zat té te li kö te le zett sé gek vég re haj tá sá ról és az el len õr zés
rend jé rõl  szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. ren de let 3.  §
(1) be kez dés d) pont já ban az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö -
veg rész he lyé be az „az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um” szö veg,

101. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 119/A.  § (1) be kez dé -
sé ben az „a bel ügy mi nisz ter hez” szö veg rész he lyé be az
„az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter hez” szö -
veg, 119/A.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter” szö veg,

102. a bün te tõ el já rás ban részt ve võk, va la mint az el já -
rást foly ta tó ha tó ság tag jai sze mé lyi vé del me el ren de lé sé -
nek fel té te le i rõl és vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
34/1999. (II. 26.) Korm. ren de let 26.  § (1) be kez dés
a) pont já ban az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé -
be az „az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um” szö -
veg, 26.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „fe je zet IRM” szö -
veg rész he lyé be a „fe je zet” szö veg, 26.  § (2) be kez dé sé ben 
a „sza bá lya it a bel ügy mi nisz ter,” szö veg rész he lyé be a
„sza bá lya it” szö veg,

103. az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá -
si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról 
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let 22.  § (2) be kez dés
b) pont já ban az „a Bel ügy mi nisz té ri um vagy az ál ta la”
szö veg rész he lyé be az „az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi -
nisz té ri um, az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té ri um vagy az ál ta luk” szö veg,

104. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Egyip to mi
Arab Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés
el le ni harc ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Ka i ró ban,
1996. már ci us 26-án alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 44/1999. (III. 8.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé -
ben a „bel ügy mi nisz ter, az egész ség ügyi mi nisz ter, va la -
mint a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és
az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

105. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Pa na mai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ma gán út le ve lek re vo nat -
ko zó ví zum kö te le zett ség köl csö nös meg szün te té sé rõl
 szóló Meg ál la po dás, va la mint a két or szág dip lo ma ta, kon -
zu li, hi va ta los, spe ci á lis és szol gá la ti út le vél lel ren del ke zõ 
ál lam pol gá ra i ra vo nat ko zó ví zum kö te le zett ség meg szün -
te té sé rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
50/1999. (III. 31.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az 
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„a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

106. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött az An dau-i híd meg kö ze lít he -
tõ sé gé rõl  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 58/1999.
(IV. 21.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter és a kör nye zet vé del mi mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a kör nye zet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

107. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Kor -
má nya kö zött a ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés rõl  szóló,
Bu da pes ten, 1997. no vem ber 11-én alá írt Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 68/1999. (V. 21.) Korm. ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter – a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si, a kör nye zet vé del mi, a köz le ke dé si, hír -
köz lé si és víz ügyi, va la mint az ok ta tá si mi nisz ter be vo ná -
sá val –” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter az Egyez mény tár gya sze rint fel adat- és ha tás -
kör rel ren del ke zõ mi nisz te rek be vo ná sá val” szö veg,

108. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma rok kói
Ki rály ság Kor má nya kö zött a ma gyar ál lam pol gá rok ví -
zum men tes uta zá sá ról, va la mint rö vid tar ta mú lá to ga tás ra
Ma gyar or szág ra uta zó ma rok kói ál lam pol gá rok ví zum díj
meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge aló li men te sí té sé rõl  szóló,
jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 78/1999. (VI. 4.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé -
ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide -
gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

109. a te lep en ge dély alap ján gya ko rol ha tó ipa ri és szol -
gál ta tó te vé keny sé gek rõl, va la mint a te lep en ge dé lye zés
rend jé rõl  szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. ren de let 10.  §
(3) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „a
pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

110. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Fran cia Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a bel ügyi együtt mû kö dés rõl
 szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 88/1999. (VI. 16.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a
ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

111. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött Ró má ban, 1995. feb ru ár 6-án
alá írt ví zum meg ál la po dás mó do sí tá sá ról  szóló le vél vál tás
ki hir de té sé rõl  szóló 101/1999. (VII. 6.) Korm. ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

112. a re pü lõ tér lé te sí té sé nek, fej lesz té sé nek és meg -
szün te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 103/1999. (VII. 6.)
Korm. ren de let 3.  § (4) be kez dés c) pont já ban az „a BM
Or szá gos” szö veg rész he lyé be az „az Or szá gos” szö veg,

113. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer til -
tott for gal ma zá sa és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban

tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1998. év no -
vem ber hó 11. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 118/1999. (VIII. 6.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „bel ügy mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz -
ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

114. a tûz sze ré sze ti men te sí té si fel ada tok el lá tá sá ról
 szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. ren de let 10.  § (2) be kez dé -
sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be az
„az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó sá got” szö -
veg,

115. a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. ren de let 59.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü -
let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg,

116. a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel -
ada ta i ról  szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. ren de let 2.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter” szö veg,

117. a sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let
5.  §-ában az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg,

118. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hol land Ki -
rály ság Kor má nya kö zött bûn ül dö zõ szer ve ik nek a nem -
zet kö zi bû nö zés el le ni harc ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl
 szóló, Há gá ban, 1998. no vem ber 2-án alá írt Egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 176/1999. (XII. 8.) Korm. ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz -
ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

119. a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm.
ren de let 2.  § (1) be kez dé sé ben, 6.  § (1) be kez dé sé ben a
„köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra” szö veg ré szek he lyé be az „ál -
lam tit ká ra” szö veg, 2.  § (1) be kez dé sé ben, 3.  § (3) be kez -
dé sé ben, 8.  § (1) be kez dés a) pont já ban, 13.  § (2) be kez dés 
k) pont já ban az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az 
„az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg,
2.  § (2) be kez dé sé ben az „a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé -
del mi Fõ igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az „az Or szá gos 
Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban:
OKF)” szö veg, 3.  § (2) be kez dés elsõ mon da tá ban az „a
Bel ügy mi nisz té ri um ban” szö veg rész he lyé be az „az Ön -
kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um ban” szö -
veg, 3.  § (2) be kez dés elsõ mon da tá ban az „a BM Or szá gos 
Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban: BM
OKF)” szö veg rész he lyé be az „az OKF” szö veg, 3.  §
(2) be kez dés má so dik mon da tá ban a „Belügyminiszté -
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rium” szö veg rész he lyé be a „fel adat kör ében az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um vagy az Igaz -
ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um” szö veg, 3.  § (2) be -
kez dés má so dik mon da tá ban, 3.  § (3), (5)–(6) be kez dé sé -
ben, 10.  § (1) be kez dé sé ben, 12.  § (1) be kez dés c) pont já -
ban az „a BM OKF” szö veg rész he lyé be az „az OKF” szö -
veg, 5.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „fel szá mo lá sá ra, a tö -
me ges mé re tû mig rá ció ke ze lé sé re” szö veg rész he lyé be a
„fel szá mo lá sá ra” szö veg, 5.  § (2) be kez dés b) pont já ban az 
„a Bel ügy mi nisz té ri um bá zi sán” szö veg rész he lyé be az
„az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um bá -
zi sán, a tö me ges mé re tû mig rá ció ke ze lé sé re az Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um bá zi sán” szö veg, 10.  §
(3) be kez dé sé ben az „A BM OKF” szö veg rész he lyé be az
„Az OKF” szö veg, 12.  § (1) be kez dé sé ben az „A bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az ön kor mány za ti és
te rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg, 17.  § (1) be kez dé sé -
ben, 17.  § (2) be kez dés f)–g), j) pont já ban az „a Bel ügy mi -
nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg, 17.  § (2) be kez -
dés fel ve ze tõ szö veg ré szé ben az „A Bel ügy mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be az „Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg,

120. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zött a ka taszt ró fa vé del mi
te vé keny sé gek in for má ci ós rend sze ré nek to vább fej lesz té -
se cél já ból Bu da pes ten, 1999. szep tem ber 29-én alá írt
Ado má nyo zá si Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
186/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben
a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fák
el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

121. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok Kor má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés meg elõ zé sé -
re és vissza szo rí tá sá ra vo nat ko zó in for má ci ók cse ré jé rõl
 szóló, Bu da pes ten, 2000. ja nu ár 13-án alá írt Egyet ér té si
Nyi lat ko zat ki hir de té sé rõl  szóló 36/2000. (III. 17.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

122. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött, a két or szág kö zös ál lam -
ha tá rán, Esz ter gom és Pár kány (Stú ro vo) vá ro sok kö zöt ti
köz úti Du na-híd új já épí té sé rõl és a kap cso ló dó lé te sít mé -
nyek meg épí té sé rõl  szóló, Esz ter gom ban-Pár kány ban,
1999. szep tem ber 16-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 57/2000. (IV. 19.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter, a
bel ügy mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter, a ha tár ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

123. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Új-Zé land
Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl csö nös meg -
szün te té sé rõl  szóló, jegy zék vál tás út ján lét re jött meg ál la -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 79/2000. (VI. 8.) Korm. ren de -
let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg -

rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

124. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szin ga pú ri
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl -
csö nös meg szün te té sé rõl jegy zék vál tás sal 1994. szep tem -
ber 9-én lét re jött meg ál la po dás mó do sí tá sá ról  szóló Meg -
ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 95/2000. (VI. 22.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

125. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl csö nös 
meg szün te té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2000. má jus 23-án
alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 96/2000.
(VI. 22.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze -
tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

126. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ve ne zu e lai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl -
csö nös meg szün te té sé rõl  szóló meg ál la po dás ki hir de té sé -
rõl  szóló 123/2000. (VII. 11.) Korm. ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

127. az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ról  szóló
129/2000. (VII. 11.) Korm. ren de let 4.  §-ában az „a bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg,

128. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Orosz or -
szá gi Fö de rá ció Kor má nya kö zött a Ma gyar Nép köz tár sa -
ság Kor má nya és a Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok
Szö vet sé gé nek Kor má nya kö zött az ál lam pol gá rok köl -
csö nös ví zum men tes uta zá sá nak fel té te le i rõl  szóló, 1978.
no vem ber 24-én alá írt Egyez mény hez ké szült, Moszk vá -
ban, 2000. má jus 18. nap ján alá írt Ide ig le nes Ki egé szí tõ
Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 135/2000. (VIII. 3.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me -
ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

129. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Al bán Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a ká bí tó szer il le -
gá lis for gal ma és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör té -
nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1999. év feb ru ár
hó 12. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
136/2000. (VIII. 9.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben
a „bel ügy mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,
az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

130. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Nagy-Bri tan -
nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá gá nak Kor má nya
kö zött a ká bí tó sze rek il le gá lis for gal ma, a szer ve zett bû nö -
zés, a nem zet kö zi ter ro riz mus és az il le gá lis mig rá ció el le -
ni harc ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Lon don ban,
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2000. feb ru ár 9-én alá írt Egyet ér té si Nyi lat ko zat ki hir de té -
sé rõl  szóló 146/2000. (VIII. 23.) Korm. ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

131. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Svájc Szö vet -
sé gi Ta ná csa kö zött a ví zum kény szer meg szün te té sé rõl
 szóló, 1990. au gusz tus 7-én alá írt Meg ál la po dás mó do sí tá -
sá ra vo nat ko zó Meg ál la po dás ki egé szí té sé rõl  szóló szó be -
li jegy zék ki hir de té sé rõl  szóló 155/2000. (IX. 13.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

132. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ír or szág Kor -
má nya kö zött a ká bí tó sze rek il le gá lis for gal ma zá sa, a
pénz mo sás, a szer ve zett bû nö zés, az em ber ke res ke de lem,
a ter ro riz mus és más sú lyos bûn cse lek mé nyek el le ni harc -
ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1999.
no vem ber 3-án alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
180/2000. (XI. 8.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, va la mint az egész -
ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe -
le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a ká bí tó -
szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel -
ada to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

133. a ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok en ge dé lye -
zé sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló 190/2000.
(XI. 14.) Korm. ren de let 8.  § (2) be kez dé sé ben a „hon vé -
del mi mi nisz ter, hogy a bel ügy mi nisz ter rel, il let ve a pénz -
ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe -
le lõs mi nisz ter, hogy a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter -
rel, va la mint az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel”
 szöveg,

134. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Mál ta Kor má -
nya kö zött a ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok til tott
for gal ma zá sa, va la mint a szer ve zett bû nö zés el le ni harc -
ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 2000.
má jus 18-án alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
278/2000. (XII. 29.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben
a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

135. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ku va it Ál lam
Kor má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Ku va it ban, 2000. év áp ri lis
hó 15. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
1/2001. (I. 16.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

136. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Cip ru si Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, til tott ká bí tó -
szer-ke res ke de lem és szer ve zett bû nö zés el le ni küz de lem -
ben  való együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1996. jú -
nius 13-án alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
73/2001. (IV. 27.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter, az egész ség ügyi mi nisz ter, va la mint a

pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe -
le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a ká bí tó -
szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel -
ada to kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

137. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vén
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és a
Szlo vén Köz tár sa ság kö zött a köz úti és a vas úti ha tár for ga -
lom el len õr zé sé rõl  szóló Egyez mény nek a vas úti ha tár for -
ga lom ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló, Bu da pes ten,
2000. ok tó ber 12-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 127/2001. (VII. 11.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez -
dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter, az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter és a nö vény egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

138. az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek Eu ró pai
Gaz da sá gi Bi zott sá ga ke re té ben lét re jött, az Ipa ri Bal ese -
tek Or szág ha tá ron Túli Ha tá sa i ról  szóló, Hel sin ki ben,
1992. már ci us 17-én kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
128/2001. (VII. 13.) Korm. ren de let 3.  § (3) be kez dé sé ben
a „bel ügy mi nisz ter és a gaz da sá gi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz -
ter és az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

139. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma rok kói
Ki rály ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi szer ve zett bû nö -
zés és a ká bí tó sze rek il le gá lis for gal ma zá sa el le ni harc ban
tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Ra bat ban, 1999. má jus
12-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 137/2001.
(VII. 27.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, az egész ség ügyi mi nisz ter,
a hon vé del mi mi nisz ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton -
sá gi szol gá la to kat irá nyí tó, tár ca nél kü li mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az adó -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az egész ség ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, a ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó szer ügyi
 koordinációs fel ada to kért fe le lõs mi nisz ter, a hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá -
gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

140. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a he lyi ön kor mány za tok és
köz igaz ga tá si szer vek ha tá ron át íve lõ együtt mû kö dé sé rõl
 szóló, Bu da pes ten, 2001. áp ri lis 23-án alá írt Egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 200/2001. (X. 20.) Korm. ren de let 3.  § 
(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter és a köz igaz -
ga tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

141. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bra zil Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Bu da pes ten, 1999.
no vem ber 9-én lét re ho zott ví zum men tes sé gi Meg ál la po -
dás ki hir de té sé rõl  szóló 202/2001. (X. 26.) Korm. ren de let
4.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért
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és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter és a kül po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

142. a ve szé lyes áru szál lí tá si biz ton sá gi ta nács adó ki -
ne ve zé sé rõl és ké pe sí té sé rõl  szóló 2/2002. (I. 11.) Korm.
ren de let 6.  § (1) be kez dé sé ben az „a BM Or szá gos” szö -
veg rész he lyé be az „az Or szá gos” szö veg,

143. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Sváj ci Szö -
vet sé gi Ta nács kö zött a bû nö zés el le ni harc ban  való
együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1999. feb ru ár 5-én
alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 8/2002. (I. 28.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter,
a pénz ügy mi nisz ter, az egész ség ügyi mi nisz ter, va la mint a 
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél -
kü li mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs
mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

144. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött Bu da pes ten, 2001. ok tó ber
10-én alá írt Zsi ra–Lutz manns burg te le pü lé sek kö zött ha -
tár át ke lõ hely lé te sí té sé rõl, va la mint oszt rák ál lam te rü le ten 
kö zös ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló Meg ál la po dás
ki hir de té sé rõl  szóló 18/2002. (II. 20.) Korm. ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

145. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött Fer tõ rá ko son, Fer tõ tavi vízi
ha tár át ke lõ hely és a ma gyar ál lam te rü le tén kö zös ha tár -
for ga lom-el len õr zõ hely lé te sí té sé rõl  szóló, Lutz manns -
burg ban, 2002. feb ru ár 23. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki -
hir de té sé rõl és a fer tõ rá ko si ki kö tõ vám út tá nyil vá ní tá sá -
ról  szóló 63/2002. (III. 30.) Korm. ren de let 5.  §-ában a
„bel ügy mi nisz ter, a köz le ke dé si és víz ügyi mi nisz ter, va -
la mint a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár -
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, a köz le ke dé sért fe le lõs mi -
nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

146. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött Mör bisch–Fer tõ rá kos köz úti
ha tár át ke lõ he lyen, az oszt rák ál lam te rü le tén kö zös ha tár -
for ga lom-el len õr zõ hely lé te sí té sé rõl  szóló, Lutz manns -
burg ban, 2002. feb ru ár 23. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki -
hir de té sé rõl  szóló 64/2002. (III. 30.) Korm. ren de let
4.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és
az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

147. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött az Írott kõ Na túr park és a Na -
tur park Gesch ri e bens te in kö zött, az ál lam ha tárt át lé põ tu -
ris ta for ga lom ról  szóló, Lutz manns burg ban, 2002. feb ru ár
23. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
65/2002. (III. 30.) Korm. ren de let 4.  §-ában a „bel ügy mi -
nisz ter, a kör nye zet vé del mi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter, a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter és az adó -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

148. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Dél-Af ri kai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés, az il -
le gá lis ká bí tó szer-ke res ke de lem és más sú lyos bûn cse lek -
mé nyek el le ni fel lé pés ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl
 szóló, Bu da pes ten, 1999. má jus 3-án alá írt Meg ál la po dás
ki hir de té sé rõl  szóló 67/2002. (III. 30.) Korm. ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter
és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca
nél kü li mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le -
lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg,

149. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Se y chel le-i
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl -
csö nös meg szün te té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 1991. jú li us
hó 5. nap ján alá írt Meg ál la po dás jegy zék vál tás út ján,
 Nairobiban, 2001. ok tó ber 2-án lét re jött mó do sí tá sá nak ki -
hir de té sé rõl  szóló 74/2002. (IV. 13.) Korm. ren de let 4.  §
(2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter és a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, 
va la mint az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

150. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, va la mint a Lit -
ván Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség
köl csö nös meg szün te té se tár gyá ban, Vil ni us ban, 1992.
 augusztus 8. nap ján alá írt Meg ál la po dás mó do sí tá sá ról
 szóló, jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg ál la po dás ki hir de -
té sé rõl  szóló 76/2002. (IV. 13.) Korm. ren de let 3.  § (2) be -
kez dé sé ben az „és a ren de let nek a 25/1993. (II. 12.) Korm.
ren de let tel ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya,
va la mint a Lit ván Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ví zum -
kö te le zett ség köl csö nös meg szün te té se tár gyá ban, Vil -
niusban, 1992. au gusz tus 8. nap ján alá írt Meg ál la po dás sal
egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve ge köz zé té te lé rõl a bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze -
tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

151. egyes szo ci á lis fel ada to kat el lá tó nem ál la mi fenn -
tar tók cím zett tá mo ga tá sá ról  szóló 100/2002. (V. 5.)
Korm. ren de let 6.  § (1) be kez dés elsõ mon da tá ban az „a
bel ügy mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter nek” szö veg, 6.  §
(1) be kez dés má so dik mon da tá ban az „A bel ügy mi nisz ter” 
szö veg rész he lyé be az „Az ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter” szö veg, 6.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg,

152. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Tu né zi ai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés el le ni
harc ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Tu nisz ban,
1998. no vem ber 12-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 105/2002. (V. 14.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé -
sé ben a „bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az adó po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

153. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Kí nai Nép -
köz tár sa ság Ma kaó Kü lön le ges Köz igaz ga tá si Te rü let
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Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl csö nös meg -
szün te té sé rõl  szóló, Ma ka ó ban, 2001. ok tó ber hó 30. nap -
ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 106/2002.
(V. 14.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „kül ügy -
mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, va la mint az ide gen ren dé -
sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

154. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Kí nai Nép -
köz tár sa ság Hong kong Kü lön le ges Köz igaz ga tá si Te rü let
Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl csö nös meg -
szün te té sé rõl  szóló, Hong kong ban, 2002. ja nu ár hó 8. nap -
ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 107/2002.
(V. 14.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „kül ügy -
mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, va la mint az ide gen ren dé -
sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

155. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bel ga Ki -
rály ság Kor má nya kö zött a rend õrségi együtt mû kö dés rõl,
va la mint a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban foly ta tott
együtt mû kö dés rõl  szóló, Brüsszel ben, 1998. no vem ber
4-én alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 153/2002.
(VII. 5.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi 
szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter, va la mint az
egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs
mi nisz ter, va la mint az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

156. az or szá gos su gár zá si hely zet és ra dio ak tív anyag -
kon cent rá ci ók el len õr zé sé rõl  szóló 275/2002. (XII. 21.)
Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let 1. pont já ban a „Bel ügy -
mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg, 3. szá mú mel lék -
let I.1. pont já ban a „Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos” szö -
veg rész he lyé be az „Or szá gos” szö veg, az „a Bel ügy mi -
nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg,

157. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Jor dán Ha se -
mi ta Ki rály ság Kor má nya kö zött a ter ro riz mus, a til tott ká -
bí tó szer-ke res ke de lem és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc -
ban tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1999.
szep tem ber 20-án alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 
28/2003. (III. 11.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

158. az Eu ró pai Kö zös ség és a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság nak a pol gá ri vé -
del mi se gít ség nyúj tá si be avat ko zá sok ban meg valósuló,
fo ko zott együtt mû kö dés elõ se gí té sé re irá nyu ló Kö zös sé gi
Me cha niz mus ban tör té nõ rész vé te lé rõl  szóló, Brüsszel -
ben, 2002. no vem ber 28. nap ján alá írt Egyet ér té si Nyi lat -
ko zat ki hir de té sé rõl  szóló 54/2003. (IV. 16.) Korm. ren de -
let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész

he lyé be a „ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

159. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Kor -
má nya kö zött a ma gyar–uk rán ál lam ha tár szol gá la ti célú
át lé pé sé hez szük sé ges ok má nyok egy sé ge sí té sé rõl  szóló,
Ki jev ben, 2002. feb ru ár 6-án alá írt Egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 64/2003. (V. 13.) Korm. ren de let 3.  § (3) be -
kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

160. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Kor -
má nya kö zött a ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl a köz úti, vas -
úti és vízi köz le ke dés ben  szóló, Ki jev ben, 2002. feb ru ár 6.
nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 78/2003.
(VI. 4.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi -
nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, az ál lat egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter és a nö vény -
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

161. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lit ván Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zöt ti, a ter ro riz mus, il le gá lis ká bí tó -
szer-ke res ke de lem, szer ve zett bû nö zés és más sú lyos bûn -
cse lek mé nyek el le ni fel lé pés ben  való együtt mû kö dés rõl
 szóló, Vil ni us ban, 1997. már ci us 4-én alá írt Meg ál la po dás 
ki hir de té sé rõl  szóló 84/2003. (VI. 19.) Korm. ren de let 3.  §
(2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter, 
va la mint az egész ség ügy, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,
az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az egész ség ügyért fe le -
lõs mi nisz ter, va la mint a ká bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká -
bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel ada to kért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

162. az ózon ré te get ká ro sí tó anya gok ról  szóló 94/2003.
(VII. 2.) Korm. ren de let 11.  § (1) be kez dé sé ben az „a Bel -
ügy mi nisz té ri um Or szá gos” szö veg rész he lyé be az „az Or -
szá gos” szö veg, 11.  § (1) be kez dé sé ben a „BM OKF” szö -
veg rész he lyé be az „OKF” szö veg, 11.  § (2) be kez dé sé ben
az „a BM OKF-hez” szö veg rész he lyé be az „az OKF-hez”
szö veg, 11.  § (3) be kez dés elsõ mon da tá ban, 11.  § (4) be -
kez dé sé ben az „A BM OKF” szö veg rész he lyé be az „Az
OKF” szö veg, 11.  § (3) be kez dés má so dik mon da tá ban az
„a BM OKF” szö veg rész he lyé be az „az OKF” szö veg,
13.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter rel” szö veg, 15.  § (3), (6) be kez dé sé ben, 20.  §
(6) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész
he lyé be az „az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té ri um” szö veg,

163. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Lett Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl csö nös
meg szün te té se tár gyá ban, Ri gá ban, 1992. au gusz tus 7.
nap ján alá írt Meg ál la po dás mó do sí tá sá ról  szóló, jegy zék -
vál tás út ján lét re jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
116/2003. (VII. 30.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben
az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen -
ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
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164. a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és moz gó -
sí tá sa fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé sé -
ben az „a bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel, az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel” szö veg, 1. szá mú mel lék -
let I. Fe je zet 1. pont já ban a „BM, ESzCsM” szö veg rész
he lyé be az „EüM” szö veg, 1. szá mú mel lék let I. Fe je zet
2. pont já ban az „a BM” szö veg rész he lyé be az „az ÖTM”
szö veg, 1. szá mú mel lék let II. Fe je zet 2. pont já ban az „A
bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter, va la mint az ön kor mány za ti és te -
rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg, 1. szá mú mel lék let
II. Fe je zet 10. pont a)–b) al pont já ban a „BM” szö veg rész
he lyé be az „ÖTM” szö veg, 1. szá mú mel lék let VII. Fe je zet 
3. pont 3.1. al pont já ban a „BM” szö veg rész he lyé be az
„IRM, ÖTM” szö veg, 1. szá mú mel lék let VIII. Fe je zet
1. szá mú táb lá za tá ban a „BM” szö veg rész he lyé be az
„ÖTM” szö veg, a „Rend õr ség (BM), OKF (BM), köz igaz -
ga tá si hi va ta lok (BM)” szö veg rész he lyé be a „Rend õr ség
(IRM), OKF (ÖTM), köz igaz ga tá si hi va ta lok (ÖTM)”
szö veg, 1. szá mú mel lék let VIII. Fe je zet Füg ge lé ké ben a
„BM” szö veg rész he lyé be az „ÖTM” szö veg, a „Bel ügy -
mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg,

165. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az An dor rai
Her ceg ség Kor má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl csö -
nös meg szün te té sé rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 153/2003. (IX. 30.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé -
sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az
ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

166. a pol gá ri célú pi ro tech ni kai te vé keny sé gek fel -
ügye le té rõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. ren de let 9.  §
(2) be kez dé sé ben az „a BM Or szá gos” szö veg rész he lyé be 
az „az Or szá gos” szö veg,

167. a nuk le á ris és ra di o ló gi ai ve szély hely zet ese tén
vég zett la kos sá gi tá jé koz ta tás rend jé rõl  szóló 165/2003.
(X. 18.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben, 7.  § (3) be -
kez dé sé ben az „a BM Or szá gos” szö veg rész he lyé be az
„az Or szá gos” szö veg, 7.  § (1) be kez dés a) pont já ban a
„BM Or szá gos” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos”
 szöveg,

168. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor -
má nya kö zött a ví zum kö te le zett ség köl csö nös meg szün te -
té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2003. áp ri lis 9. nap ján alá írt
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 171/2003. (X. 27.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me -
ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

169. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Finn Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zött a bû nö zés, kü lö nö sen a szer ve zett
bû nö zés meg elõ zé sé ben és az el le ne tör té nõ fel lé pés ben
 való együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 2002. októ -
ber 24. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
172/2003. (X. 28.) Korm. ren de let 3.  § (3) be kez dé sé ben a

„bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

170. a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let rész le tes fel ada -
ta i ról és mû kö dé si rend jé rõl, va la mint az ipar biz ton sá gi el -
len õr zé sek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 180/2003. (XI. 5.)
Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter” szö veg,

171. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, va la mint Szer -
bia és Mon te neg ró Mi nisz ter ta ná csa kö zött az ál lam pol gá -
ra ik uta zá sá nak fel té te le i rõl  szóló, Bu da pes ten, 2003. ok -
tó ber 21. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
198/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let 3.  § (5) be kez dé sé ben
az „a bel ügy mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le -
lõs mi nisz ter, va la mint a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg,

172. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Mi -
nisz te ri Ka bi net je kö zött az ál lam pol gá rok uta zá sá nak fel -
té te le i rõl  szóló, Ki jev ben, 2003. ok tó ber 9. nap ján alá írt
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 199/2003. (XII. 10.)
Korm. ren de let 3.  § (5) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide -
gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter, va la -
mint a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

173. a moz gá sá ban kor lá to zott sze mély par ko lá si iga -
zol vá nyá ról  szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. ren de let 1.  §
(2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he -
lyé be az „az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg,

174. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Tö rök Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a ter mé sze ti és ci vi li zá ci ós ka -
taszt ró fák el le ni vé de lem te rén, An ka rá ban, 1996. ok tó ber
16-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 229/2003.
(XII. 16.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter és az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

175. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Pa ra gu a yi
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ma gán út le ve lek re vo nat -
ko zó ví zum kö te le zett ség meg szün te té sé rõl  szóló Meg ál la -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 11/2004. (II. 5.) Korm. ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg,

176. a ma gyar Nem ze ti Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap -
cso lat tar tó Köz pont fel ada ta i nak el lá tá sá val kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. ren de let
3.  § (1) be kez dé sé ben az „az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis
és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter nek, va la mint a bel ügy mi -
nisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „a szo ci á lis és mun ka -
ügyi mi nisz ter nek, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter nek” szö veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben az „egész ség -
ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter, hogy – a gyer mek-, 
if jú sá gi és sport mi nisz ter rel egyet ér tés ben” szö veg rész
he lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy – a ká -
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bí tó szer-meg elõ zé sért és a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós
fel ada to kért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben” szö veg,
2. szá mú mel lék le té ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg -
rész he lyé be az „Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té ri um” szö veg, a „Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg, az „Ok ta tá si Mi nisz té -
ri um” szö veg rész he lyé be az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um” szö veg,

177. az elekt ro ni kus hír köz lés ve szély hely ze ti és mi nõ -
sí tett idõ sza ki fel ké szí té sé nek rend sze ré rõl, az ál lam igaz -
ga tá si szer vek fel ada ta i ról, mû kö dé sük fel té te le i nek biz to -
sí tá sá ról  szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let 6.  §
d) pont já ban az „a bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be 
az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel”
szö veg, 7.  § fel ve ze tõ szö veg ré szé ben az „A bel ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „Az ön kor mány za ti és te rü -
let fej lesz té si mi nisz ter, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter fel adat kör ében” szö veg, 7.  § d) pont já ban
az „a Bel ügy mi nisz té ri um és szer vei” szö veg rész he lyé be
az „az ál ta la ve ze tett és irá nyí tott szer vek” szö veg,
15.  §-ában, 20.  §-ában, 22.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg, mel lék let 9. pont
a) al pont já ban a „bel ügyi” szö veg rész he lyé be a „rend vé -
del mi” szö veg, mel lék let 9. pont d) al pont já ban az „és a
bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „ , az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, va la mint az igaz ság ügyi 
és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat kör ében” szö veg,

178. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött ha tár for ga lom el len õr zõ he -
lyek lé te sí té sé rõl és a ha tár for ga lom el len õr zé sé ben  való
együtt mû kö dés rõl  szóló, Bécs ben, 2004. áp ri lis 29-én alá -
írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 124/2004. (IV. 29.)
Korm. ren de let 3.  § (3) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” 
szö veg,

179. a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 
pi ac fel ügye le ti el já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
139/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let be ve ze tõ ré szé ben az
„a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
(a továb biak ban: BM OKF)” szö veg rész he lyé be az „az
Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság” szö veg, 2.  § 
(1) be kez dé sé ben az „A BM OKF” szö veg rész he lyé be az
„Az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
(a továb biak ban: OKF)” szö veg, 3.  § (3) be kez dé sé ben,
4.  § (1)–(2) be kez dé sé ben az „a BM OKF” szö veg rész he -
lyé be az „az OKF” szö veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben a „bír ság
BM OKF-nál” szö veg rész he lyé be a „bír ság OKF-nél”
szö veg, 4.  § (3) be kez dé sé ben, 5.  §-ában az „A BM OKF”
szö veg rész he lyé be az „Az OKF” szö veg,

180. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vén
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és a
Szlo vén Köz tár sa ság kö zött a köz úti és a vas úti ha tár for ga -
lom el len õr zé sé rõl  szóló Egyez mény köz úti for ga lom ban
tör té nõ vég re haj tá sá ról ren del ke zõ, Ljubl ja ná ban, 2004.
áp ri lis 16-án alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló

148/2004. (V. 7.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

181. a Nem zet kö zi Mig rá ci ós Po li ti kát Fej lesz tõ Köz -
pont (ICMPD) ala pí tá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló Meg ál la -
po dás és az azt mó do sí tó meg ál la po dá sok ki hir de té sé rõl
 szóló 178/2004. (V. 26.) Korm. ren de let 5.  § (2)–(3) be -
kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
„az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

182. a Ma gyar or szág és Ecu a dor kö zött a dip lo ma ta, hi -
va ta los, spe ci á lis, szol gá la ti és ma gán út le ve lek re vo nat -
ko zó ví zum kény szer meg szün te té sé rõl  szóló, a 33/1992.
(II. 19.) Korm. ren de let tel ki hir de tett Meg ál la po dás mó do -
sí tá sa tár gyá ban jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg ál la po -
dás ki hir de té sé rõl  szóló 204/2004. (VI. 30.) Korm. ren de -
let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be „az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg,

183. a vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de ket érin tõ,
ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del mi, ren dé sze ti cé lok ra szánt 
áruk be szer zé sé re, ille tõ leg szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re 
vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról  szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban az „a Belügyminiszté -
rium” szö veg rész he lyé be az „az Igaz ság ügyi és Ren dé -
sze ti Mi nisz té ri um” szö veg,

184. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Kí nai Nép -
köz tár sa ság Kor má nya kö zött a szer ve zett bû nö zés el le ni
küz de lem ben foly ta tott együtt mû kö dés rõl  szóló, Pe king -
ben, 2003. au gusz tus 28. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 240/2004. (VIII. 16.) Korm. ren de let 3.  §
(3) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter
és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

185. a pos ta ve szé lyez te tett sé gi és mi nõ sí tett idõ sza ki
fel ké szí té sé nek rend sze ré rõl, fel ada ta i ról, mû kö dé si fel té -
te le i rõl  szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. ren de let 7.  § fel -
ve ze tõ szö veg ré szé ben az „A bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat kör ében” szö veg, 17.  § (1) be kez dé sé ben az „a bel -
ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ön kor mány za -
ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel” szö veg,

186. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és a Hor -
vát Köz tár sa ság kö zött a köz úti, a vas úti és a vízi ha tár for -
ga lom el len õr zé sé rõl  szóló Egyez mény vég re haj tá sá ról
 szóló, Bu da pes ten, 2003. szep tem ber 29. nap ján alá írt
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 337/2004. (XII. 18.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter,
a pénz ügy mi nisz ter és a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe -
le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a nö -
vény egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, va la mint az ál lat -
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

187. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ko re ai Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött a köz úti jár mû vek ve ze tõi en ge -
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dé lye i nek köl csö nös el is me ré se tár gyá ban le vél vál tás út -
ján lét re jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 74/2005.
(IV. 22.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dés ren dé sze tért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

188. a nuk le á ris lé te sít mé nyek nuk le á ris biz ton sá gi kö -
ve tel mé nye i rõl és az ez zel össze füg gõ ha tó sá gi te vé keny -
ség rõl  szóló 89/2005. (V. 5.) Korm. ren de let 5. szá mú mel -
lék let 5.123. pont já ban, 6. szá mú mel lék let 5.136. pont já -
ban az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg,

189. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és a
Szlo vák Köz tár sa ság kö zött a köz úti, a vas úti és a vízi ha -
tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló Egyez mény vég re haj tá -
sá ról ren del ke zõ, Po zsony ban, 2003. ok tó ber 9. nap ján
alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 91/2005. (V. 6.)
Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter,
a pénz ügy mi nisz ter és a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe -
le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a nö -
vény egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter és az ál lat egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

190. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött az Eu ró pai Unió Ta ná csa
2003. feb ru ár 18-án kelt, 343/2003/EK ren de le té nek al kal -
ma zá sa ér de ké ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló Köz -
igaz ga tá si Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 128/2005.
(VII. 1.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a bel -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ide gen ren dé sze -
tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

191. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság és a
Szlo vák Köz tár sa ság kö zött a köz úti, a vas úti és a vízi ha -
tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló Egyez mény vég re haj tá -
sá ról ren del ke zõ, Po zsony ban, 2003. ok tó ber 9. nap ján
alá írt Meg ál la po dás mó do sí tá sá ról  szóló, jegy zék vál tás út -
ján lét re jött Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 154/2005.
(VIII. 5.) Korm. ren de let 4.  § (4) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter és a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter és a
köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

192. a „Si ke res Ma gyar or szá gért Pa nel Plusz” Hi tel -
prog ram ke re té ben la kás szö vet ke zet, il let ve tár sas ház ál tal 
fel vett köl csön höz kap cso ló dó tá mo ga tás nyúj tá sá ról
 szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. ren de let 5.  § (2), (4) be -
kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé -
be az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter”
szö veg, 5.  § (3) be kez dé sé ben az „A Bel ügy mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be az „Az ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si mi nisz ter” szö veg,

193. a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
ren de let 1. szá mú mel lék let 1. pont fel ve ze tõ szö veg ré szé -
ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Ön -
kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg,
1. pont b) al pont já ban az „a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá -
gos” szö veg rész he lyé be az „az Or szá gos” szö veg,

194. 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  szóló 159/2005. (VIII. 16.)
Korm. ren de let 12.  § (1)–(2) be kez dé sé ben az „a gaz da sá gi 
és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ipar -
ügye kért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 12.  § (1) be kez dé sé ben 
a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 12.  § (1), (3) be kez dé sé ben az
„egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 12.  § (1) be kez dé sé -
ben az „a pénz ügy mi nisz ter és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter és a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

195. a ha tó sá gi köz ve tí tõk rõl  szóló 179/2005. (IX. 9.)
Korm. ren de let 6.  §-ában az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter” szö veg,

196. a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sa és a ha di tech ni -
kai szol gál ta tá sok nyúj tá sa en ge dé lye zé sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let 1.  § 
(2) be kez dés a) pont já ban az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be az „az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter”
szö veg, 12.  § (1) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um -
nak” szö veg rész he lyé be az „az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um nak” szö veg,

197. 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  szóló 50/2006. (III. 14.) Korm. ren de -
let 5.  §-ában az „A bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be
az „Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter”
 szöveg,

198. a ve szé lyes ka to nai ob jek tu mok kal kap cso la tos ha -
tó sá gi el já rás rend jé rõl  szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren -
de let 2.  § o) pont já ban az „a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé -
del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban: BM OKF)” szö veg -
rész he lyé be az „az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság (a továb biak ban: OKF)” szö veg, 17.  §-ában, 19.  §
(3) be kez dé sé ben, 20.  § (1) be kez dé sé ben, 20.  § (2) be kez -
dés má so dik mon da tá ban, 20.  § (4) be kez dé sé ben,
21.  §-ában az „a BM OKF” szö veg rész he lyé be az „az
OKF” szö veg, 19.  § (1) be kez dés b) pont já ban az „a BM
OKF-al” szö veg rész he lyé be az „az OKF-fel” szö veg,
20.  § (2) be kez dés elsõ mon da tá ban az „A BM OKF” szö -
veg rész he lyé be az „Az OKF” szö veg, 22.  § (2) be kez dé sé -
ben az „a BM OKF-t” szö veg rész he lyé be az „az OKF-et”
szö veg,

199. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a kö zös kap cso lat tar tá si
szol gá la ti he lye ken tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló Meg -
ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 222/2006. (XI. 17.) Korm.
ren de let 4.  § (4) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter és a
pénz ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze tért
 felelõs mi nisz ter és az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg

lép.
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5.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 30/1988. (IV. 21.) MT ren de let 7.  §
(1) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Hon véd ség” szö veg,

b) az ön kor mány za tok tu laj do ná ban lévõ in gat lan va -
gyon nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si rend jé rõl  szóló
147/1992. (XI. 6.) Korm. ren de let 5. szá mú mel lék let
1274. szá mú pont já ban a „fegy ve res erõk kór há zai” szö -
veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség had rend jé be, va la -
mint a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter köz vet len alá ren -
delt sé gé be tar to zó kór há zak” szö veg,

c) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 168/1997.
(X. 6.) Korm. ren de let 89.  § (8) be kez dé sé ben a „fegy ve res 
erõk” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség” szö veg,

d) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let 4/B.  § (4) be kez dés b) pont já ban a „me gyei (bu da -
pes ti)” szö veg rész he lyé be a „me gyei (fõ vá ro si)” szö veg,

e) a re pü lõ tér lé te sí té sé nek, fej lesz té sé nek és meg szün -
te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm.
ren de let 3.  § (4) be kez dés b) pont já ban a „Ren dé sze ti Biz -
ton sá gi Szol gá lat Lé gi ren dé sze ti Pa rancs nok ság” szö veg -
rész he lyé be a „Ké szen lé ti Rend õr ség Ren dé sze ti Igaz ga -
tó ság Lé gi ren dé sze ti Pa rancs nok ság” szö veg,

f) az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 22.  § (5) be kez dé sé ben, 23.  §
(4) be kez dé sé ben a „ha tár õr ség” szö veg rész he lyé be a
„rend õrség” szö veg, 24.  § (4) be kez dé sé ben a „ha tár te rü le -
ten a ha tár õr ség” szö veg rész he lyé be az „a rend õrség”
 szöveg,

g) a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dé sé ben
a „me gyei (bu da pes ti)” szö veg rész he lyé be a „me gyei (fõ -
vá ro si)” szö veg,

h) a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok for gal ma -
zá sá ról és fel ügye le té rõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm.
ren de let 4.  § (3), (5) be kez dé sé ben, 6.  § (2) be kez dé sé ben,
8.  §-ában, 23/A.  § (4) be kez dé sé ben a „me gyei (bu da pes -
ti)” szö veg rész he lyé be a „me gyei (fõ vá ro si)” szö veg,

i) a pol gá ri célú pi ro tech ni kai te vé keny sé gek fel ügye -
le té rõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. ren de let 5.  §
(3)–(5) be kez dé sé ben, 9.  § (1) be kez dé sé ben, 19.  §
d) pont já ban, 21.  § (4) be kez dé sé ben a „me gyei (bu da pes -
ti)” szö veg rész he lyé be a „me gyei (fõ vá ro si)” szö veg,

j) a sport ren dez vé nyek biz ton sá gá ról  szóló 54/2004.
(III. 31.) Korm. ren de let 15.  § (4) be kez dé sé ben a „köz biz -
ton sá gi igaz ga tó já hoz” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze ti
igaz ga tó já hoz” szö veg, 15.  § (4) be kez dé sé ben a „köz biz -
ton sá gi fõ igaz ga tó já hoz” szö veg rész he lyé be a „ren dé sze ti 
fõ igaz ga tó já hoz” szö veg,

k) az elekt ro ni kus hír köz lés ve szély hely ze ti és mi nõ sí -
tett idõ sza ki fel ké szí té sé nek rend sze ré rõl, az ál lam igaz ga -
tá si szer vek fel ada ta i ról, mû kö dé sük fel té te le i nek biz to sí -
tá sá ról  szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let 3.  §
b) pont já ban a „fegy ve res erõk” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Hon véd ség” szö veg,

l) a ká bí tó sze rek kel és pszi cho tróp anya gok kal vé gez -
he tõ te vé keny sé gek rõl  szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let 3.  § (4) be kez dé sé ben a „me gyei (bu da pes ti)” szö -
veg rész he lyé be a „me gyei (fõ vá ro si)” szö veg,

m) a fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 253/2004.
(VIII. 31.) Korm. ren de let 4.  § (1), (3)–(4) be kez dé sé ben,
10.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 11.  § (1) be kez dé sé ben, 38.  §
(3) be kez dé sé ben, 48.  § (3) be kez dé sé ben a „me gyei (bu -
da pes ti)” szö veg rész he lyé be a „me gyei (fõ vá ro si)” szö -
veg,

n) a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 38.  § (1) be -
kez dés c) pont já ban a „me gyei (bu da pes ti)” szö veg rész
he lyé be a „me gyei (fõ vá ro si)” szö veg,

o) a szak te rü le tek ága za ti kö ve tel mé nye i ért fe le lõs
szer vek ki je lö lé sé rõl, va la mint a meg ha tá ro zott szak kér -
dé sek ben ki zá ró la go san el já ró és egyes szak te rü le te ken
szak vé le ményt adó szer vek rõl  szóló 282/2007. (X. 26.)
Korm. ren de let 3. szá mú mel lék let 2. pont já ban a „Ren dé -
sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat Kü lön le ges Szol gá la tok Pa -
rancs nok sá ga Tûz sze rész Szol gá lat” szö veg rész he lyé be a
„Ké szen lé ti Rend õr ség Kü lön le ges Szol gá la tok Pa rancs -
nok sá ga Tûz sze rész Szol gá lat” szö veg
lép.

6.  §

Ha tá lyát vesz ti
a) az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si

Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let 5. szá mú mel lék le -
té ben az „IM.” szö veg rész,

b) a Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te kez let Alap sza -
bá lyá nak, va la mint a Há gai Nem zet kö zi Ma gán jo gi Ér te -
kez let Hu sza dik Ülés sza kán, 2005. jú ni us 30-án el fo ga dott 
mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló 89/2006. (IV. 18.)
Korm. ren de let 7.  § (4) be kez dé se.

7.  §

Ha tá lyát vesz ti
1. az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vény vég re -

haj tá sá ról  szóló 16/1972. (IV. 29.) MT ren de let 20.  §
(2) be kez dé se,

2. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 30/1988. (IV. 21.) MT ren de let
3.  §-a,
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3. a me gyei (fõ vá ro si) va gyon át adó bi zott sá gok ról
 szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. ren de let,

4. a köz úti jár mû ve ze tõk után kép zé sé rõl  szóló
139/1991. (X. 29.) Korm. ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„[17/1968. (IV. 14.) Korm. ren de let 51.  §-a]” szö veg rész,
va la mint a „[17/1968. (IV. 14.) Korm. ren de let 51/B.  §-a]” 
szö veg rész,

5. a bel ügyi igaz ga tás kö ré be tar to zó ál lam igaz ga tá si
fel adat- és ha tás kö rök rõl  szóló 21/1992. (I. 28.) Korm.
ren de let,

6. a Ma gyar Köz tár sa ság Bel ügy mi nisz té ri u ma és a
Spa nyol Ki rály ság Bel ügy mi nisz té ri u ma kö zöt ti együtt -
mû kö dés rõl a til tott nem zet kö zi ká bí tó szer-ke res ke de lem,
a ter ro riz mus és a szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban tár gyú 
Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 50/1994. (IV. 8.)
Korm. ren de let,

7. a fõ vá ros és a me gyei jogú vá ro sok szenny víz tisz tí -
tá si prog ram ja köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak
igény be vé te li rend jé rõl  szóló 54/1995. (V. 10.) Korm. ren -
de let,

8. a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá -
ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény vég re haj tá sá nak egyes
kér dé se i rõl  szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. ren de let 4.  §
(3) be kez dé sé ben az „– a mel lék let ben elõ írt mó don és tar -
ta lom mal –” szö veg rész, mel lék le te,

9. a köz szol gá lat ban ál lók ön kén tes köl csö nös biz to sí tó 
pénz tá ri tag sá gá nak tá mo ga tá sá ról  szóló 103/1996.
(VII. 16.) Korm. ren de let,

10. az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szer -
rõl  szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 6.  § (2) be -
kez dé sé ben az „(a továb biak ban: nuk le á ris ve szély hely ze -
ti tag)” szö veg rész,

11. a hon vé del mi mi nisz ter ál tal hon vé del mi cél ra fe -
les le ges nek mi nõ sí tett és az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va -
gyon ke ze lõ Rt. ré szé re át adott ha di tech ni kai esz kö zök és
kész le tek va gyon ke ze lé sé re és bel föl di ér té ke sí té sé re vo -
nat ko zó el já rá si sza bá lyok ról  szóló 304/2001. (XII. 27.)
Korm. ren de let,

12. egyes szo ci á lis fel ada to kat el lá tó nem ál la mi fenn -
tar tók cím zett tá mo ga tá sá ról  szóló 100/2002. (V. 5.)
Korm. ren de let 18.  § (2) be kez dé se,

13. az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta lá -
nos fel té te le i rõl, va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já -
rás ról  szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let 7.  § (7) be -
kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um, a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um, il let ve” szö veg rész,

14. a ma gyar Nem ze ti Ká bí tó szer Adat gyûj tõ és Kap -
cso lat tar tó Köz pont fel ada ta i nak el lá tá sá val kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl  szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. ren de let
2. szá mú mel lék le té ben az „– If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á -
lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um;” szö veg rész,

15. a 2004. évi te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló fej lesz té si 
célú tá mo ga tás me gyék köz ti fel osz tá sá ról  szóló 63/2004.
(IV. 15.) Korm. ren de let,

16. a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok 2004. évi tá mo ga -
tá sa mér té ké nek, igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo -

lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész le tes fel té te le i rõl
 szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let,

17. a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok dön té si ha tás kö ré -
be utalt fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ré gi ók kö zöt ti fel -
osz tá sá nak el vé rõl, a ré gi ók for rá sa i ról, a tá mo ga tá sok
oda íté lé sé nek és fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról és a köz -
mun ka prog ra mok tá mo ga tá si rend jé rõl  szóló 49/1999.
(III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 66/2004.
(IV. 15.) Korm. ren de let,

18. a vé de lem te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de ket érin tõ,
ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del mi, ren dé sze ti cé lok ra szánt 
áruk be szer zé sé re, ille tõ leg szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re 
vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról  szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. ren de let 1.  § e) pont ja,

19. az egyes köz pon ti költ ség ve té si szer vek, va la mint a 
he lyi ön kor mány za tok köz al kal ma zot ta it érin tõ 2004. évi
bér po li ti kai in téz ke dés rõl  szóló 239/2004. (VIII. 16.)
Korm. ren de let,

20. az egyes ter vek, il let ve prog ra mok kör nye ze ti vizs -
gá la tá ról  szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. ren de let 3. szá mú
mel lék let I.2. pont f) al pont já ban, II.2. pont b) al pont já ban
a „BM” szö veg rész,

21. a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ál tal el lá tott egyes
köz szol gál ta tá sok 2005. évi nor ma tív mû kö dé si tá mo ga tá -
sá ról  szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. ren de let,

22. a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té ben az „és
BM” szö veg ré szek,

23. a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok meg ala ku lá sá nak
2005. évi ösz tön zé sé rõl és mo dell kí sér le tek tá mo ga tá sá ról
 szóló 36/2005. (III. 1.) Korm. ren de let,

24. a Mát ra észa ki tér sé gé ben 2005. év áp ri lis 18-a és
20-a kö zött le hul lott nagy mennyi sé gû csa pa dék  miatt ke -
let ke zett ká rok eny hí té sé rõl  szóló 88/2005. (V. 5.) Korm.
ren de let,

25. a To kaj-hegy al ján 2005. év má jus 4-én le hul lott
nagy mennyi sé gû csa pa dék  miatt ke let ke zett ká rok eny hí -
té sé rõl, va la mint a Mát ra észa ki tér sé gé ben 2005. év áp ri -
lis 18-a és 20-a kö zött le hul lott nagy mennyi sé gû csa pa dék 
 miatt ke let ke zett ká rok eny hí té sé rõl  szóló 88/2005. (V. 5.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 93/2005. (V. 21.)
Korm. ren de let,

26. a Haj dú-Bi har és a Sza bolcs-Szat már-Be reg me -
gyék ben a 2005. év má jus 18-i vi ha ros idõ já rás, va la mint a 
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben 2005. év má jus 18-án
le hul lott nagy mennyi sé gû csa pa dék és ár víz  miatt ke let -
ke zett ká rok eny hí té sé rõl  szóló 99/2005. (V. 28.) Korm.
ren de let,

27. a te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rá sok ról  szóló
134/2005. (VII. 14.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té -
ben a „BM” szö veg rész,

28. a Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben 2005. jú -
lius 9–10-én le hul lott nagy mennyi sé gû csa pa dék és ár víz
 miatt ke let ke zett ká rok eny hí té sé rõl  szóló 151/2005.
(VIII. 2.) Korm. ren de let,

29. a Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben 2005. au gusz -
tus 3–7-én le hul lott nagy mennyi sé gû csa pa dék  miatt ke -
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let ke zett ká rok eny hí té sé rõl  szóló 158/2005. (VIII. 16.)
Korm. ren de let,

30. 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  szóló 159/2005. (VIII. 16.)
Korm. ren de let 9.  §-ában a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg -
rész,

31. a te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal a bel te rü le ti csa -
pa dék víz-el ve ze tõ rend sze rek kar ban tar tá sá ra szer ve zett
köz hasz nú mun ka vég zés hez szük sé ges sa ját for rás ki egé -
szí té sé rõl  szóló 169/2005. (VIII. 31.) Korm. ren de let,

32. a 2005. év au gusz tus 15–23. kö zött le hul lott nagy
mennyi sé gû csa pa dék okoz ta ká rok eny hí té sé rõl  szóló
181/2005. (IX. 9.) Korm. ren de let,

33. a he lyi ön kor mány za tok és a több cé lú kis tér sé gi tár -
su lá sok 2005. szep tem ber 1-jei ke re set eme lé sé hez biz to sí -
tan dó hoz zá já ru lás ról  szóló 205/2005. (IX. 28.) Korm.
ren de let,

34. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény be ve ze té -
sé hez biz to sí tan dó hoz zá já ru lás ról  szóló 241/2005.
(X. 28.) Korm. ren de let,

35. az ok mány iro dák ál tal tör té nõ tu laj do ni lap-má so lat
szol gál ta tás sza bá lya i ról  szóló 248/2005. (XI. 15.) Korm.
ren de let 6.  § (2) be kez dé se,

36. a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok kö zös sé gi busz be -
szer zé sé nek 2005. évi tá mo ga tá sá ról  szóló 252/2005.
(XI. 24.) Korm. ren de let,

37. a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. ren -
de let 1.  § c) pont já ban a „BM” szö veg rész, 29.  §-a,

38. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött az ál lam ha tá ron át ve ze tõ tu ris -
ta út vo na la kon tu risz ti kai cél lal tör té nõ ál lam ha tár-át lé pés -
rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 120/2006.
(V. 17.) Korm. ren de let.

8.  §

Ha tá lyát vesz ti

a) a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let 26.  § (7), (9) be kez dé se,

b) az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 17.  § (2) be kez dé sé ben a „ha tár -
vi zek te kin te té ben a Ha tár õr ség,” szö veg rész, 18.  § (2) be -
kez dé sé ben a „ , ha tár vi zek te kin te té ben a Ha tár õr ség”
szö veg rész, 30.  § (4) be kez dé sé ben az „és köz úti ha tár át -
ke lõ he lyen a ha tár õr ség” szö veg rész, 42.  § (3) be kez dé se,
to váb bá 43.  § (2) be kez dé sé ben, 44.  § (3) be kez dé sé ben,
47.  § (2) be kez dé sé ben, 48.  § (2) be kez dé sé ben, 49.  §
(2) be kez dé sé ben, 50.  § (2) be kez dé sé ben a „ , va la mint
köz úti ha tár át ke lõ he lyen a ha tár õr ség” szö veg rész, 51.  §
(2) be kez dé sé ben a „ , va la mint ha tár át ke lõ he lyen a ha tár -
õr ség” szö veg rész, 54.  § (2) be kez dé sé ben a „köz úti ha tár -
át ke lõ he lyen a ha tár õr ség,” szö veg rész, IV. Fe je ze te, va la -
mint – az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 267/2007.
(X. 15.) Korm. ren de let tel meg ál la pí tott – 31/A.  §-a.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján 
lép ha tály ba.

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

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 97/2008. (IV. 29.) Korm. ren de let hez

A sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek re vo nat ko zó épí tés ügyi ha tó sá gi en -
ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i ról  szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let 1. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

 [ I. fok  II. fok]

 „1.  Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti 
Mi nisz té ri um te rü le tén

 

 ha tár vé del mi ügyek ben Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

1/a. Az Ön kor mány za ti és Te rü let-
fej lesz té si Mi nisz té ri um te rü le tén

 pol gá ri vé del mi ügyek ben Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi 
Fõ igaz ga tó ság

ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter”



A Kormány
98/2008. (IV. 29.) Korm.

ren de le te

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Vö rös ke reszt
és Vö rös Fél hold Tár sa sá gok Nem zet kö zi Szö vet sé ge
kö zött a Nem zet kö zi Szö vet ség bu da pes ti Re gi o ná lis
Kül dött sé gé nek jog ál lá sá ról szó ló Meg ál la po dás hoz

fû zött 1. számú Kiegészítõ Jegyzõkönyv kihirdetésérõl

1. § 

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Vö rös ke reszt és Vö rös Fél -
hold Tár sa sá gok Nem zet kö zi Szö vet sé ge kö zött a Nem -
zet kö zi Szö vet ség bu da pes ti Re gi o ná lis Kül dött sé gé nek
jog ál lá sá ról szó ló Meg ál la po dás hoz fû zött 1. szá mú Ki -
egé szí tõ Jegy zõ könyv (a to váb bi ak ban: Ki egé szí tõ Jegy -
zõ könyv) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. § 

A Kor mány a Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vet e ren de let tel
ki hir de ti.

3. § 

A Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö -
vege és an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a követ -
kezõ:

„Amending Protocol No. 1 to the Agreement between
the Government of the Republic of Hungary and the

International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies on the Status of the Regional

Delegation of the International Federation 
in Budapest

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry
(he re i naf ter cal led „the Go vern ment”) and the
In ter na ti o nal Fe de ra ti on of Red Cross and Red Cres cent
So ci e ti es (he re i naf ter cal led „the In ter na ti o nal
Fe de ra ti on”),

welcoming the chan ge in de sig na ti on and func ti ons by
the In ter na ti o nal Fe de ra ti on of its Re gi o nal De le ga ti on in
Bu da pest, and

considering it ne ces sa ry to for mally amend the
Ag re e ment bet we en the Go vern ment and the In ter na ti o nal
Fe de ra ti on on the Sta tus of the Re gi o nal De le ga ti on of the
In ter na ti o nal Fe de ra ti on in Bu da pest, en te red into on
10 March 1993 (he re i naf ter cal led „the Ag re e ment”),

he re by ag ree as fol lows: 

Ar tic le 1

1. The Re gi o nal De le ga ti on of the In ter na ti o nal
Fe de ra ti on in Bu da pest may be re-de sig na ted by the
Fe de ra ti on with such of fi ci al tit le as no ti fi ed to the
Go vern ment by the Sec re ta ry Ge ne ral of the In ter na ti o nal
Fe de ra ti on, inc lu ding for pur po ses of il lust ra ti on, „Zone
Of fi ce”. 

2. The Ag re e ment and all pro vi si ons the re of re lat ing to
„the De le ga ti on”, as de fi ned the re in, shall be con si de red to 
re fer to the re-de sig na ted Re gi o nal De le ga ti on and shall
apply wit ho ut mo di fi ca ti on, ex cept as exp li citly amen ded
he re by.  

3. The term „Head of De le ga ti on” as used in the
Ag re e ment shall be con si de red to re fer to the se ni or
of fi ci al or head of the re-de sig na ted Re gi o nal De le ga ti on.

Ar tic le 2

The In ter na ti o nal Fe de ra ti on may ex pand the
ge og rap hi cal sco pe of ac ti vi ti es of the re-de sig na ted
Re gi o nal De le ga ti on.  To that end, Ar tic le 2.2 shall be
amen ded to read as fol lows: 

„The De le ga ti on shall be en tit led to ex tend its ac ti vi ti es
to the ter ri to ri es of ot her Sta tes of Eu ro pe and Cent ral Asia
with the con sent of the go vern ments of tho se Sta tes.”

Ar tic le 3

1. All pro vi si ons of the Ag re e ment re ma in in for ce
wit ho ut mo di fi ca ti on, ex cept as exp li citly amen ded
he re by. 

2. The Par ti es shall no ti fy each ot her that the ir
res pec ti ve in ter nal pro ce du res re qu i red for ent ry into for ce
have been comp li ed with.

3. This Amen ding Pro to col shall en ter into for ce upon
the re ce ipt of the last no ti fi ca ti on and shall con ti nue to be
in for ce un til the Ag re e ment.

In witness whereof the un der sig ned, be ing duly
aut ho ri sed the re to, have sig ned and se a led this Amen ding
Pro to col No. 1 to the Ag re e ment. 

Done at Bu da pest, in dup li ca te, in the Eng lish lan gu a ge,

on 21 Ap ril 2008.

For the Go vern ment For the In ter na ti o nal 

of the Re pub lic Fe de ra ti on of Red Cross

 of Hun ga ry  and Red Cres cent So ci e ti es
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1. szá mú Kiegészítõ Jegyzõkönyv 
a Magyar Köztársaság Kormánya 

és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok
Nemzetközi Szövetsége között a Nemzetközi Szövetség 

budapesti Regionális Küldöttségének jogállásáról
szóló Megállapodásához

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (a to váb bi ak ban: a
„Kor mány”) és a Vö rös ke reszt és Vö rös Fél hold Tár sa sá -
gok Nem zet kö zi Szö vet sé ge (a to váb bi ak ban: a „Nem zet -
kö zi Szö vet ség”), 

üd vö zöl ve a Nem zet kö zi Szö vet ség bu da pes ti Re gi o ná -
lis Kül dött sé gé nek meg ne ve zé sé ben és fel ada ta i ban tör -
tént vál toz ta tást,

fi gye lem be véve a Kor mány és a Nem zet kö zi Szö vet ség 
kö zött a Nem zet kö zi Szö vet ség bu da pes ti Re gi o ná lis Kül -
dött sé gé rõl szó ló, 1993. már ci us 10-én kö tött Meg ál la po -
dás (a to váb bi ak ban a Meg ál la po dás) for má lis mó do sí tá -
sá nak szük sé ges sé gét,
ezen nel az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. Cikk

1. A Nem zet kö zi Szö vet ség bu da pes ti Re gi o ná lis Kül -
dött sé gét a Szö vet ség át ne vez he ti az zal a hi va ta los meg ne -
ve zés sel, aho gyan ar ról a Nem zet kö zi Szö vet ség Fõ tit ká ra
a Kor mányt tá jé koz tat ta, be le ért ve a „Zóna Iro da” el ne ve -
zést is.

2. A Meg ál la po dás és va la mennyi ren del ke zé se a Kül -
dött ség re vo nat ko zó an az ab ban fog lal tak sze rint az át ne -
ve zett Re gi o ná lis Kül dött sé get il le tõ en fi gye lem be ve en dõ 
és mó do sí tás nél kül al kal ma zan dó, ki vé ve, ha a je len Ki -
egé szí tõ Jegy zõ könyv er rõl ki fe je zet ten más ként ren del -
ke zik.

3. A „Kül dött ség ve ze tõ je” meg ne ve zést, a Meg ál la po -
dás ér tel mé ben az át ne ve zett Re gi o ná lis Kül dött ség ve ze tõ 
tiszt vi se lõ jét vagy ve ze tõ jét je len ti.

2. Cikk

A Nem zet kö zi Szö vet ség ki bõ vít he ti az át ne ve zett Re -
gi o ná lis Kül dött ség te vé keny sé gé nek föld raj zi ki ter jesz té -
sét. En nek ér de ké ben a 2.2. cikk a kö vet ke zõ sze rint mó -
do sul:

„A Kül dött ség jo go sult arra, hogy te vé keny sé gét ki ter -
jessze Eu ró pa és Kö zép-Ázsia töb bi ál la má nak te rü le té re,
az érin tett ál la mok kor má nya i nak hoz zá já ru lá sá val.”

3. Cikk

1. A Meg ál la po dás va la mennyi ren del ke zé se mó do sí tás
nél kül ha tály ban ma rad, ki vé ve, ha a je len Ki egé szí tõ
Jegy zõ könyv er rõl ki fe je zet ten más ként ren del ke zik.

2. A fe lek ér te sí tik egy mást ar ról, hogy a ha tály ba lé pés -
hez szük sé ges bel sõ el já rá sa i kat le foly tat ták. 

3. Je len Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv az utol só ér te sí tés kéz -
hez vé te lé vel lép ha tály ba és ha tá lyos a Meg ál la po dás ha -
tály ban ma ra dá sá ig.

En nek hi te lé ül kel lõ kép pen meg ha tal ma zott alul írot tak
kéz je gyük kel és pe csét jük kel lát ták el a Meg ál la po dás hoz
fû zött je len 1. szá mú Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vet.

Ké szült Bu da pes ten, két pél dány ban, an gol nyel ven,
2008. áp ri lis 21-én

A Ma gyar Köz tár sa ság A Vö rös ke reszt és 
Kor má nyá nak ne vé ben Vö rös Fél hold Tár sa sá gok

 Nem zet kö zi Szö vet sé ge 
ne vé ben”

4. § (1) Ez a ren de let – 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 ren de let 2–3. §-a a Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv 3. Cikk
3. pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv, il let ve e ren de let
2–3. §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát kö ve tõ en a
 Magyar 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.

(4) E ren de let 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.

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

A Kormány
99/2008. (IV. 29.) Korm.

rendelete

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól  szóló

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról,
valamint a vizek mezõgazdasági eredetû

nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl  szóló
49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül

helyezésérõl

A Kor mány a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény 59.  § (1) be kez dé sé nek p) pont já ban, va la -
mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §
a) pont já ban, a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
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 valamint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló
2007. évi XVII. tör vény 81.  § (1) be kez dés f) pont já ban és
81.  § (2) be kez dé sé ben, az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl
 szóló 1997. évi CXIV. tör vény 11.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va – a kö vet ke zõ -
ket ren de li:

1.  §

(1) A szenny vi zek és szenny víz isza pok me zõ gaz da sá gi
fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek sza bá lya i ról  szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §
(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A ta laj vé del mi ha tó ság (4) be kez dés sze rin ti en ge -
dé lye a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egy sze rû sí tett
ta laj vé del mi terv alap ján el sõ sor ban a te rü let egy ség re
 kijuttatható szenny víz iszap kom poszt mennyi sé gét ha tá -
roz za meg.”

(2) Az R. 5.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az en ge dély ké re lem hez mel lé kel ni kell a 4.  §
(5) be kez dé se sze rin ti egy sze rû sí tett ta laj vé del mi ter vet,
to váb bá a kom posz tá ló te lep hul la dék ke ze lé si en ge dé -
lyét.”

(3) Az R. 13.  § (4) be kez dés b) pont já nak he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[A fel hasz ná lás mód ját, a te rü let egy ség re ki ad ha tó
mennyi sé get, az az zal ki ju tó táp anya gok, mér ge zõ (to xi -
kus) ele mek és ká ros anya gok mennyi sé gét]

„b) szenny víz iszap kom poszt ese té ben a 4.  § (5) be kez -
dé se sze rin ti egy sze rû sí tett ta laj vé del mi terv ben”
(kell meg ha tá roz ni.)

(4) Az R. 18.  § (2) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A jegy zõ te kin te té ben a 4.  § (9) be kez dé se sze rint
kell el jár ni.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egyes
me zõ gaz da sá gi és ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok
igény be vé te le ese tén az elekt ro ni kus ké re lem be nyúj tás
 alkalmazásáról  szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. ren de let 4.  §
(8) be kez dé sé ben a „(3)–(7)” szö veg rész he lyé be a
„(3), (5) és (7)” szö veg rész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel
szem be ni vé del mé rõl  szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. ren de -
let, va la mint az egyes me zõ gaz da sá gi és ag rár-vi dék fej -

lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te le ese tén az elekt ro ni kus
ké re lem be nyúj tás al kal ma zá sá ról  szóló 80/2008. (IV. 4.)
Korm. ren de let 4.  § (4) be kez dé sé nek „szak ér tõk és” szö -
veg ré sze.

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

A Kor mány
100/2008. (IV. 29.) Korm.

ren de lete

az épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról szó ló 

245/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl szó ló 1997. évi LXXVIII. tör vény 62. §-a (1) be kez -
dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az
 Alkotmány 35. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról szó ló 245/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let (a to váb -
bi ak ban: R.) 1. mel lék le te a kö vet ke zõ 17. pont tal egé -
szül ki:

[Épít mény egy sé gá ra]

„17. Fó lia sá tor E Ft/m2 5”

2. §

A 2009. áp ri lis 30-ig fó lia sá tor ra be adott fenn ma ra dá si
en ge dély irán ti ké re lem ese té ben az épí tés ügyi bír ság
össze ge 0 Ft/db.

3. §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya -
mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let 1. §-a 2009. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
1. mel lék let 8. pont já ban a „fó lia sá tor” szö veg rész ha tá lyát 
vesz ti.

(4) E ren de let 2009. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
101/2008. (IV. 29.) Korm.

rendelete

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos
kötelezettségek teljesítésében részt vevõ intézmények

feladat- és hatáskörérõl, valamint a kapcsolódó
eljárásrendrõl

A Kor mány az Eu ró pai Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak
rend sze ré rõl  szóló 2007. jú ni us 7-i 2007/436/EK, Eu ra tom 
ta ná csi ha tá ro zat ki hir de té sé rõl  szóló 2008. évi XII. tör -
vény 5.  §-ának (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1.  §

E ren de let ha tá lya az Eu ró pai Unió sa ját for rá sa i nak
(a továb biak ban: EU sa ját for rá sok) be sze dé sé ben, ki szá -
mí tá sá ban, költ ség ve té si ter ve zé sé ben, pénz ügyi le bo nyo -
lí tá sá ban és el len õr zé sé ben részt vevõ fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szer vek re, va la mint a fel ügye le tük alá tar to zó költ -
ség ve té si szer vek re ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

1. Eu ró pai Unió sa ját for rá sai: az Eu ró pai Kö zös sé gek 
sa ját for rá sa i nak rend sze ré rõl  szóló 2007/436/EK, Eu ra -
tom ta ná csi ha tá ro zat (a továb biak ban: 2007/436/EK,
 Euratom ha tá ro zat) 2. cik ke ér tel mé ben a tra di ci o ná lis sa -
ját for rá sok, az áfa ala pú hoz zá já ru lás és a GNI ala pú hoz -
zá já ru lás.

2. Tra di ci o ná lis sa ját for rá sok: a 2007/436/EK, Eu ra -
tom ha tá ro zat 2. cik ke sze rin ti, az Eu ró pai Kö zös ség ál tal a 
tag ság gal nem ren del ke zõ or szá gok kal foly ta tott ke res ke -
de lem re meg ál la pí tott vá mok, me zõ gaz da sá gi vá mok
(a továb biak ban: vá mok), va la mint a cu kor ága zat pi a cá -
nak kö zös szer ve zé se ke re te in be lül nyúj tott hoz zá já ru lá -
sok (a továb biak ban: cu kor ága za ti hoz zá já ru lá sok).

3. Áfa ala pú hoz zá já ru lás: a 2007/436/EK, Eu ra tom
ha tá ro zat 2. cik ke ér tel mé ben a tag ál lam har mo ni zált áfa
alap já ra ve tí tett, min den tag ál lam ra egy sé ge sen al kal ma -
zott egy ség kulccsal kép zett összeg.

4. GNI ala pú hoz zá já ru lás: a 2007/436/EK, Eu ra tom
ha tá ro zat 2. cik ke ér tel mé ben a tag ál la mi brut tó nem ze ti
jö ve de lem re ve tí tett egy ség kulccsal kép zett összeg.

5. Brit kor rek ció fi nan szí ro zá sá ban való rész vé te li kö -
te le zett ség össze ge: a 2007/436/EK, Eu ra tom ha tá ro zat
4. cik ke ér tel mé ben a tag ál la mok ál tal fi nan szí ro zott brit
kor rek ció össze ge, ami nek alap já ul szol gá ló, a költ ség ve -
té si egyen súly ta lan sá gok el ke rü lé sét cél zó kor rek ci ós
mechanizmus részét képezi a saját források rendszerének.

6. Har mo ni zált áfa alap: a hoz zá adott ér ték-adó ból
szár ma zó sa ját for rá sok be sze dé sé nek vég le ges egy sé ges
rend sze ré rõl  szóló 1553/89/EK, Eu ra tom ta ná csi ren de let -
ben meg ha tá ro zott, min den tag ál lam ra egy sé ge sen al kal -
ma zott mód szer alap ján ki szá mí tott áfa alap.

7. Az A-szám la és az el kü lö ní tett szám la (a továb biak -
ban: A- és B-szám la): a Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak
rend sze ré rõl  szóló 94/728/EK, Eu ra tom ha tá ro zat vég re -
haj tá sá ról  szóló 1150/2000/EK, Eu ra tom ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 1150/2000/EK, Eu ra tom ren de let) 6. cik -
ke sze rint össze ál lí tott do ku men tum. A do ku men tum egy -
sé ge sí tett for má ját a Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak rend -
sze re ke re té ben a tag ál la mok ál tal a Bi zott ság hoz el jut ta -
tan dó egyes in for má ci ók to váb bí tá sá ra vo nat ko zó el já rá -
sok meg ál la pí tá sá ról  szóló 97/245/EK, Eu ra tom bi zott sá gi 
ha tá ro zat írja elõ.

8. Együtt mû kö dé si meg ál la po dás: az egyes sa ját for rás
tí pu sok kal össze füg gõ fel ada tok össze han golt tel je sí té se
ér de ké ben egy más tól füg get len szer vek kö zött kö tött két-
vagy több ol da lú meg ál la po dás.

II. Fejezet

INTÉZMÉNYRENDSZER

Az EU saját forrásokat koordináló intézmény

3.  §

(1) Az EU sa ját for rá sok kal össze füg gõ ko or di ná ci ós
fel ada tok tel je sí té sé ért a pénz ügy mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) a felelõs.
 (2) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben hi vat ko zott fel ada -
tok el lá tá sa mel lett gon dos ko dik a 2.  § 1. pont já ban meg -
ha tá ro zott EU sa ját for rá sok – ki vé ve a tra di ci o ná lis sa ját
for rá so kat –, va la mint a 2.  § 5. pont ban meg ha tá ro zott kö -
te le zett ség össze gé nek a 10.  §-ban meg ha tá ro zott szám lá ra 
tör té nõ uta lá sá ról az 1150/2000/EK, Eu ra tom ren de let
10. cik ké vel össz hang ban.
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A tradicionális saját források intézményei

4.  §

(1) A tra di ci o ná lis sa ját for rá sok kö zös sé gi jog sza bály -
ban elõ írt, a vá mok kal össze füg gõ e ren de let ben meg ha tá -
ro zott fel ada tai el lá tá sá ért a mi nisz ter és a Vám- és Pénz -
ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga (a továb biak ban:
VPOP) a felelõs.
 (2) A tra di ci o ná lis sa ját for rá sok kö zös sé gi jog sza bály -
ban elõ írt, a cu kor ága za ti hoz zá já ru lá sok kal össze füg gõ e
ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sá ért a mi nisz ter 
és a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hivatal (a továb -
biak ban: MVH) a felelõs.

5.  §

(1) A VPOP fel ada ta az A- és B-szám lák össze ál lí tá sa és 
az A-szám lán fel tün te tett vám be vé tel össze gé nek a
10.  §-ban meg ha tá ro zott szám lá ra tör té nõ uta lá sa az
1150/2000/EK, Eu ra tom ren de let 10. cik ké vel össz hang -
ban.
 (2) Az MVH fel ada ta

a) a cu kor ága za ti hoz zá já ru lá sok meg ál la pí tá sa, ki ve -
té se és be sze dé se a vo nat ko zó kö zös sé gi és ha zai jog sza -
bá lyok kal összhangban,

b) az A- és B-szám lák össze ál lí tá sa,
c) az A-szám lán fel tün te tett cu kor ága za ti hoz zá já ru lá -

sok pénz ügyi tel je sí té sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa
az 1150/2000/EK, Eu ra tom ren de let 10. cik ké vel össz -
hang ban.

Az áfa alapú hozzájárulás intézményei

6.  §

Az áfa ala pú hoz zá já ru lás meg ha tá ro zá sá nak alap já ul
szol gá ló har mo ni zált áfa alap ki szá mí tá sá val össze füg gõ
fel ada tok el lá tá sért a mi nisz ter, az Adó- és Pénz ügyi El -
len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban: APEH), a VPOP, a Ma -
gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) és a Köz -
pon ti Sta tisz ti kai Hivatal (a továb biak ban: KSH) a felelõs.

7.  §

(1) A mi nisz ter fel ada ta a har mo ni zált áfa alap éves ter -
ve zé se, a tény le ges har mo ni zált áfa alap ki szá mí tá sa és az
er rõl  szóló je len tés összeállítása.
 (2) A tény le ges har mo ni zált áfa alap ki szá mí tá sá ban a
KSH feladata

a) a sú lyo zott át la gos áfa kulcs ki szá mí tá sa, to váb bá
b) a kor rek ci ós té te lek ki szá mí tá sá hoz, és

c) a kom pen zá ci ós té te lek ki szá mí tá sá hoz

ada tok szol gál ta tá sa a mi nisz ter szá má ra.
 (3) A tény le ges har mo ni zált áfa alap ki szá mí tá sá ban az
APEH feladata

a) az áfa be vé te lek rõl,

b) a kor rek ci ós té te lek ki szá mí tá sá hoz, és

c) a kom pen zá ci ós té te lek ki szá mí tá sá hoz

ada tok szol gál ta tá sa a mi nisz ter szá má ra.
 (4) A tény le ges har mo ni zált áfa alap ki szá mí tá sá ban a
VPOP feladata

a) a ha tás kö ré be tar to zó áfa be vé te lek rõl, és

b) a kor rek ci ós té te lek ki szá mí tá sá hoz

ada tok szol gál ta tá sa a mi nisz ter szá má ra.
 (5) A tény le ges har mo ni zált áfa alap ki szá mí tá sá ban a
Kincs tár fel ada ta az áfa pénz for gal mi be vé te lek rõl ada tok
szol gál ta tá sa a miniszter számára.

A GNI alapú hozzájárulás intézményei

8.  §

(1) A GNI ala pú hoz zá já ru lás meg ha tá ro zá sá nak alap -
jául szol gá ló GNI alap szá mí tá sá val össze füg gõ fel ada tok
el lá tá sá ért a mi nisz ter és a KSH felelõs.
 (2) A GNI alap vo nat ko zá sá ban

a) az elõ re jel zé sért a mi nisz ter,

b) a tény le ges GNI alap ki szá mí tá sá ért a KSH a fe le lõs.

A brit korrekció finanszírozásának intézménye

9.  §

A brit kor rek ció fi nan szí ro zá sá ban való rész vé te li kö te -
le zett ség össze gé nek ki szá mí tá sá val és nyo mon kö ve té sé -
vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sért a miniszter a felelõs.

III. Fejezet

PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

10.  §

(1) Az EU sa ját for rá sok pénz ügyi tel je sí té se a Ma gyar
Nem ze ti Bank nál ve ze tett „Eu ró pai Bi zott ság – Sa ját for -
rá sok” el ne ve zé sû fo rint szám lá ra történik.
 (2) Az (1) be kez dés ben em lí tett szám la számlakivona -
tait a Ma gyar Nem ze ti Bank a mi nisz ter ré szé re – a szám -
la tu laj do nos fel ha tal ma zá sa ese tén – ha von ta meg kül di.
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11.  §

Az EU sa ját for rá sok pénz ügyi tel je sí tés re vo nat ko zó
rész le tes el já rás ren det a mi nisz ter, a VPOP és az MVH
bel sõ sza bály za tá ban rögzíti.

12.  §

Az 1150/2000/EK, Eu ra tom ren de let 11. cik ké ben meg -
ha tá ro zott ké se del mi ka mat meg fi ze té se az adott EU sa ját
for rás te kin te té ben az e ren de let ben meg ha tá ro zott pénz -
ügyi tel je sí té sért felelõs intézményt terheli.

IV. Fejezet

AZ EU SAJÁT FORRÁSOK NYILVÁNTARTÁSI,
ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI RENDJE

13.  §

(1) A 2.  § 3–5. pont ja i ban meg ha tá ro zott EU sa ját for rá -
sok el szá mo lá sa te kin te té ben a mi nisz ter, a 2.  § 2. pont ban
meg ha tá ro zott tra di ci o ná lis sa ját for rá sok te kin te té ben a
VPOP és az MVH ana li ti kus nyil ván tar tást ve zet, mely
nem ré sze az e szer ve ze tek mû kö dé sé vel kap cso la tos
könyv ve ze tés nek, és nem ré sze a szám vi tel rõl  szóló 2000.
évi C. tör vény elõ írása szerinti könyvvezetésnek.
 (2) Az (1) be kez dés ben hi vat ko zott szer ve ze tek az ana -
li ti kus nyil ván tar tá sa ik tar tal mát kö te le sek úgy ki ala kí ta -
ni, hogy an nak alap ján a kincs tá ri el szá mo lá sok be szá mo -
lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról
 szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let által elõírt
adatszolgáltatásnak megfeleljenek.

14.  §

A mi nisz ter, a VPOP és az MVH fe le lõs a pénz ügyi fo -
lya ma to kat rög zí tõ nyil ván tar tá si rend szer ben lévõ, sa ját
fe le lõs sé gé be tar to zó pénz ügyi ada tok fo lya ma tos fris sí té -
sé ért, nap ra ké szen tar tá sá ért, va la mint a rend szer be be vitt
ada tok tel jeskö rû sé gé ért és bizonylatokkal történõ
alátámasztottságáért.

V. Fejezet

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

15.  §

(1) Az EU sa ját for rá sok kal össze füg gõ fel ada tok rész -
le tes meg ha tá ro zá sa és vég re haj tá sa ér de ké ben az egyes
EU sa ját for rá sok sze rint a 3–4.  §-ban és a 6.  §-ban hi vat -

ko zott szer ve ze tek együtt mû kö dé si megállapodásokat
kötnek.
 (2) Az együtt mû kö dé si meg ál la po dás nak tar tal maz nia
kell az adott fel ada tot el lá tó szer ve zet, il le tõ leg szer ve ze ti
egy ség meg ne ve zé sét, a rá vo nat ko zó fel adat pon tos le írá -
sát és a fel adat teljesítésének határidejét.
 (3) Az együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat az együtt mû -
kö dõ fe lek kö te le sek éven te felülvizsgálni.
 (4) Az e ren de let ben rög zí tett fel ada tok és az együtt mû -
kö dé si meg ál la po dá sok ban meg ha tá ro zott rész le tes fel -
ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges fi nan szí ro zá si for rá so -
kat az 1.  §-ban meg ha tá ro zott, a fe je ze tek fel ügye le tét
ellátó szervek kötelesek biztosítani.
 (5) A KSH-nak az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada tai 
el lá tá sá hoz szük sé ges ad mi niszt ra tív ada to kat a sta tisz ti -
kai szol gá lat szer vei rendelkezésére bocsátják.

VI. Fejezet

ELLENÕRZÉS

16.  §

(1) Az e ren de let II. fe je ze té ben fel so rolt költ ség ve té si
szer vek ve ze tõi kö te le sek az EU sa ját for rá sok el len õr zé se
te kin te té ben a Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak el len õr zé sét
és vizs gá la tát a Bi zott ság fel ha tal ma zá sá val el lá tó meg bí -
zot tak jog kö ré nek és kö te le zett sé ge i nek meg ha tá ro zá sá ról 
 szóló 1026/1999/EK, Eu ra tom ta ná csi ren de let, va la mint a 
költ ség ve té si szer vek el len õr zé sé re vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseit meg fele lõen alkalmazni és
végrehajtani.
 (2) Az e ren de let II. fe je ze té ben fel so rolt költ ség ve té si
szer vek kö te le sek az el len õr zés ér de ké ben az Eu ró pai
Szám ve võ szék, va la mint az Eu ró pai Bi zott ság ille té kes
szer ve it, kép vi se lõ it az el len õr zé si mun ká juk ban a hely -
szí nen is, a meg fe le lõ do ku men tu mok, szám lák, nyil ván -
tar tá sok, egyéb iga zo ló okmányok, bizonylatok
rendelkezésre bocsátásával segíteni.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.  §

(1) Ez a ren de let az Eu ró pai Kö zös sé gek sa ját for rá sa i -
nak rend sze ré rõl  szóló 2007. jú ni us 7-i 2007/436/EK,
 Euratom ta ná csi ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé nek napján lép
hatályba.
 (2) A ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen
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a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di
határozatával állapítja meg.
 (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Eu ró pai Unió sa ját for rá sa i val kap cso la tos kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé ben részt vevõ in téz mé nyek fel adat-
és ha tás kö ré rõl, va la mint a kap cso ló dó el já rás rend rõl
 szóló 84/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet.
 (4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let 2.  §-ának 69. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„69. az Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai: az
 Európai Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak rend sze ré rõl  szóló
2007. jú ni us 7-i Eu ra tom 2007/436/EK, Eu ra tom ta ná csi
ha tá ro zat 2. cik ke ér tel mé ben a nem tag ál la mok ból (har -
ma dik or szág ból) szár ma zó im port utá ni vá mok, me zõ gaz -
da sá gi vá mok, va la mint a cu kor ága zat pi a cá nak kö zös
szer ve zé se ke re te in be lül nyúj tott hoz zá já ru lá sok;”

(5) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket állapítja meg:

a) a Ta nács 2007/436/EK, Eu ra tom ha tá ro za ta (2007.
jú ni us 7.) az Eu ró pai Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak
rendszerérõl;

b) a Ta nács 1150/2000/EK, Eu ra tom ren de le te (2000.
má jus 22.) a Kö zös sé gek sa ját for rá sa i nak rend sze ré rõl
 szóló 94/728/EK, Eu ra tom ha tá ro zat végrehajtásáról.

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

A Kormány
102/2008. (IV. 29.) Korm.

rendelete

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- 
és hatáskörérõl  szóló 

29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról

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 dé sé nek c) pont já ban meg ál la pí tott fel adat -
kör ében el jár va a következõket rendeli el:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  § h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ

ren del ke zés lép, egy ben a § a kö vet ke zõ új i) ponttal
egészül ki:

[A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) a Kormány]

„h) in for ma ti ká ért,
i) köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért”

(fe le lõs tag ja.)

2.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ új g) pont tal egé szül ki:
(A mi nisz ter)
„g) az in for ma ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí -

ti kü lö nö sen az in for ma ti ká ról  szóló”
(jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben tör vény vagy
kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján mi nisz te ri ren -
de le tet ad ki.)

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ új 11/A.  §-sal egé szül ki:
„11/A.  § A mi nisz ter az in for ma ti ká ért való fe le lõs sé ge

kö ré ben elõ ké szí ti az in for má ci ós tár sa da lom ki tel je sí té sé -
hez, va la mint az in fo kom mu ni ká ci ós szek tor fej lesz té sé -
hez kap cso ló dó stra té gi á kat, to váb bá gon dos ko dik az
azokhoz kapcsolódó programok végrehajtásáról.”

4.  §

Az R. 13.  §-a a kö vet ke zõ új e) pont tal egé szül ki:
(A mi nisz ter irá nyít ja)
„e) a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si

Intézetet.”

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ahol e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki hir de -
tett kor mány ren de let vagy kor mány ha tá ro zat informati -
káért való fe le lõs ség kö ré ben Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri u mot vagy gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert
em lít, azon Mi nisz ter el nö ki Hi va talt vagy a Minisz -
terelnöki Hivatalt vezetõ minisztert kell érteni.

(3) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
h) pont ja, 3.  § (8) be kez dé se és 4.  § (6) be kez dé se hatályát
veszti.

(4) Az e kor mány ren de let alap ján a Mi nisz ter el nö ki Hi -
va talt ve ze tõ mi nisz ter hez át ke rü lõ fel adat- és ha tás kö rök
te kin te té ben – az el lá tá suk hoz kap cso ló dó egyéb fel ada -
tok ra, jo go sult sá gok ra és kö te le zett sé gek re is kiterje -
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dõen – a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Minisztérium
jogutódja a Miniszterelnöki Hivatal.

(5) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá -
sa szem pont já ból a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter hez át ke rü lõ fel adat kö rök te kin te té ben a Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um jog utód já nak a Miniszter -
elnöki Hivatalt kell tekinteni.

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

A Kormány
103/2008. (IV. 29.) Korm.

rendelete

a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány – a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény 29.  § (5) be kez dé sé ben fog -
lal tak ra te kin tet tel – az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés a) és
c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, az Al kot mány
35.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ere de ti jogalkotó
hatáskörében eljárva a következõket ren de li el:

1.  §

A ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) a Kormány

a) ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért,
b) tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért

fe le lõs tag ja.

2.  §

A mi nisz ter az e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében

a) ja vas la tot ké szít a Kor mány köz po li ti ká já ra,
b) elõ ké szí ti a tör vények és a kor mány ren de le tek ter ve -

ze te it,
c) elõ ké szí ti a Kor mány és a köz tár sa sá gi el nök ha tá ro -

za ta it,
d) fel ha tal ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki,
e) kez de mé nye zi és elõ ké szí ti a nem zet kö zi szer zõ dé -

se ket, meg kö ti a nem zet kö zi szer zõ dés nek nem mi nõ sü lõ
mi nisz te ri szintû megállapodásokat,

f) fel ha tal ma zás alap ján kép vi se li a Kor mányt a kül -
kap cso la tok ban és a nem zet kö zi szervezetekben,

g) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
gon dos ko dik az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi
kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ dön tés ho zó és dön -
tés-elõ ké szí tõ te vé keny sé ge ke re té ben kép vi se len dõ kor -
mány za ti ál lás pont elõ ké szí té sé rõl és an nak az Eu ró pai
Unió in téz mé nye i nek tag ál la mi kor mány za ti részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumain való képviseletérõl,

h) a Kor mány ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott rend sze rint
kép vi se li a Kor mányt az Eu ró pai Unió Tanácsában,

i) gon dos ko dik – a sta tisz ti ká ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint – a fel adat- és ha tás kö ré vel kap cso la -
tos sta tisz ti kai in for má ció rend szer ki ala kí tá sá ról, mû köd -
te té sé rõl és fejlesztésérõl,

j) köz re mû kö dik a struk tu rá lis ala pok és a Ko hé zi ós
Alap ha zai fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló dó Nem ze ti Fej lesz -
té si Terv elõ ké szí té sé ben és nyomon követésében,

k) meg ha tá roz za a ha tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel -
ada tok vég re haj tá sá nak szak mai kö ve tel mé nye it és a hon -
vé del mi fel ké szí tés feladatainak végrehajtását.

3.  §

(1) A mi nisz ter a ku ta tás-fej lesz té sért és a tech no ló gi ai
in no vá ci ó ért való fe le lõs sé ge kö ré ben elõ ké szí ti külö -
nösen

a) a ku ta tás-fej lesz tés rõl,
b) a tech no ló gi ai in no vá ci ó ról,
c) a ma gyar for ma ter ve zé si díj ról,
d) az ipar jog vé del mi tá mo ga tá sok ról

szó ló jog sza bá lyo kat, to váb bá e tárgy kö rök ben fel ha tal -
ma zás alap ján mi nisz te ri ren de le te ket ad ki.

(2) A mi nisz ter irá nyít ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ku ta -
tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé -
gé ben köz re mû kö dõ államtitkárának tevékenységét.

(3) A mi nisz ter a ku ta tás-fej lesz té sért és a tech no ló gi ai
in no vá ci ó ért való fe le lõs sé ge kö ré ben irá nyít ja a Nem ze ti
Ku ta tá si és Technológiai Hivatalt.

(4) A mi nisz ter gya ko rol ja a fe je zet fel ügye le tét el lá tó
szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö re it a XXXIV. Nem ze ti Ku ta tá si 
és Tech no ló gi ai Hivatal fejezet felett.

4.  §

(1) A mi nisz ter a tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért
való fe le lõs sé ge körében

a) kép vi se li a kor mány za ti tu do mány po li ti kát a Kor -
mány, va la mint – a Kor mány dön té se sze rint – az Or szág -
gyû lés elõtt,

b) ko or di nál ja – a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el -
nö ke köz re mû kö dé sé vel – a kor mány za ti tu do mány po li ti -
ka ki dol go zá sát és érvényesítését,

c) részt vesz a kor mány za ti tech no ló gia- és in no vá ció -
po li ti ka ki dol go zá sá ban, ko or di nál ja a nem zet kö zi tu do -
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má nyos szer ve ze tek ben való ma gyar rész vé tel lel kap cso -
la tos kormányzati feladatokat,

d) fe le lõs az eu ró pai in teg rá ci ó ból ere dõ tu do má nyos
és tu do mány po li ti kai fel ada tok vég re haj tá sá ért és az in teg -
rá ci ós szak mai kap cso la tok szervezéséért, irányításáért,

e) irá nyít ja a tu do mány po li ti kát és an nak meg va ló sí tá -
sát, a kor mány za ti tech no ló gia- és in no vá ció po li ti ka ke re -
té ben a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel együtt mû -
köd ve irá nyít ja az ága za ti tech no ló gia- és in no vá ció po li ti -
kát és an nak megvalósítását, meghatározza az ágazati
minõségpolitikát.

(2) A mi nisz ter a tu do mány po li ti ka ko or di ná ci ó já ért
való fe le lõs sé ge körében

a) elõ se gí ti a tu do má nyos ered mé nyek hasz no su lá sát
az új is me re tek elõ ál lí tá sá ban, a tu dás in téz mé nyes át örö -
kí té sé ben és a tár sa dal mi innováció folyamatában,

b) kez de mé nye zi a nem köz vet len gaz da sá gi ha szon el -
éré sé re irá nyu ló tu do má nyos ku ta tá sok – így kü lö nö sen a
tisz ta alap ku ta tá sok – költ ség ve té si és eu ró pai uni ós for rá -
sa i nak összehangolt felhasználását,

c) kez de mé nye zi, elõ se gí ti és ko or di nál ja az irá nyí tá sa
alá tar to zó in téz mé nyek ku ta tá si tevékenységét.

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2008. má jus 1-jén lép hatályba.

(2) Ahol e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki hir de -
tett kor mány ren de let vagy kor mány ha tá ro zat ku ta tás-fej -
lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért való fe le lõs ség kö -
ré ben Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot vagy gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, il let ve a tu do mány po li ti -
ka ko or di ná ci ó já ért való fe le lõs ség kö ré ben Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri u mot vagy ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz tert em lít, azon Nem ze ti Ku ta tá si és Technológiai
Hivatalt vagy a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli
minisztert kell érteni.

(3) A 3.  § (4) be kez dé se és az 5.  § (5) be kez dé se a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007.
évi CLXIX. tör vény 1. szá mú mel lék le tét a „XXXIV.
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
HIVATAL” fe je zet tel ki egé szí tõ tör vény ha tály ba lé pé sé -
vel egy ide jû leg lép ha tály ba.

(4) A Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal ról
 szóló 277/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  § (1) be kez dé sé ben az „a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a ku ta tás-fej lesz té -
sért és tech no ló gi ai in no vá ci ó ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

(5) Az R. 1.  § (2) be kez dé sé ben a „költ ség ve té si szerv”
szö veg rész he lyé be a „költ ség ve té si szerv, amely nek költ -
ség ve té se ön ál ló költ ség ve té si fe je ze tet ké pez” szö veg lép.

(6) Ha tá lyát vesz ti a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm.

ren de let 1.  § k) pont ja, 3.  § (11) be kez dé se és 4.  §
(8) bekezdése.

(7) Ha tá lyát vesz ti az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § b) pont ja, 4.  § (3) be kez dés f) pont ja és 5.  §-a.

(8) Az e kor mány ren de let alap ján a mi nisz ter hez át ke rü -
lõ fel adat- és ha tás kö rök te kin te té ben – az el lá tá suk hoz
kap cso ló dó egyéb fel ada tok ra, jo go sult sá gok ra és kö te le -
zett sé gek re is ki ter je dõ en – a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um és az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
jog utód ja a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hivatal.

(9) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 14.  § (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá -
sa szem pont já ból a mi nisz ter hez át ke rü lõ fel adat kö rök te -
kin te té ben a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um és az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um jog utód já nak a Nem -
ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va talt kell te kin te ni.

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

A Kormány
104/2008. (IV. 29.) Korm.

rendelete

a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület
megszüntetésével összefüggõ egyes
kormányrendelet-módosításokról

1.  §

A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség rõl  szóló 130/2006.
(VI. 15.) Korm. ren de let 2.  § a) pont ja, 6.  § a) és d) pont ja,
b) pont já ban az „ , elõ ké szí ti az ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz te ri ren de let és uta sí tás ter ve ze te ket és
egyéb in téz ke dé se ket” szö veg rész, c) pont já ban az „Or -
szág gyû lés mun ká já val kap cso la tos bi zott sá gi elõ ter jesz -
téseket,” szö veg rész ha tá lyát vesz ti, va la mint 3.  § (1) be -
kez dé sé ben és 4.  § (3) be kez dé sé ben az „az ön kor mány za ti 
és te rü let fej lesz té si” szö veg rész he lyé be az „a fej lesz tés -
po li ti ká ért fe le lõs” szö veg, 6.  § b) pont já ban az „az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter nél” szö veg rész he -
lyé be az „a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nél”
szöveg lép.

2.  §

(1) A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap -
ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let (a továb biak -
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ban: R.) 2.  § (1) be kez dés f) pont ja, 5.  §-a az azt meg elõ zõ
al cím mel együtt, 7.  § (2) be kez dés b) pont ja, (3) be kez dés
b) pont ja, (4) be kez dés a) pont já ban az „ , az ak ció ter vek re
vo nat ko zó – a mi nisz ter(ek) vé le mé nyét is be mu ta tó – elõ -
ter jesz tés el ké szí té se a Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü -
let, il let ve a Kor mány ré szé re” szö veg rész, (4) be kez dés h)
és m)–n) pont ja, (7) be kez dé se ha tá lyát vesz ti, va la mint
9.  § (1) be kez dé sé ben az „az ön kor mány za ti és te rü let fej -
lesz té si” szö veg rész he lyé be az „a te rü let fej lesz té sért fe le -
lõs” szö veg, (2) be kez dé sé ben az „Az ön kor mány za ti és
te rü let fej lesz té si” szö veg rész he lyé be az „A te rü let fej lesz -
té sért fe le lõs” szö veg, 15.  § (7) be kez dé sé ben az „az NFÜ” 
szö veg rész he lyé be az „a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter” szö veg, 16.  § (5) be kez dé sé ben az „Az NFÜ” szö -
veg rész he lyé be az „A fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg, 17.  § (5) be kez dé sé ben az „Az NFÜ a” szö -
veg rész he lyé be az „A” szö veg, a „be mu tat ja” szö veg rész
he lyé be a „be kell mu tat ni” szö veg, 17.  § (8) be kez dé sé ben 
az „az NFÜ” szö veg rész he lyé be az „a fej lesz tés po li ti ká ért 
fe le lõs mi nisz ter” szö veg lép.

(2) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ új d)–h) pon tok kal egé szül
ki:

(A fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter fel ada ta kü lö -
nö sen a következõ:)

„d) az ope ra tív prog ra mok ra, az ak ció ter vek re és azok
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó – a mi nisz ter(ek) vé le mé nyét is
be mu ta tó – elõ ter jesz tés el ké szí té se a Kormány részére;

e) be szá mo lók ké szí té se a Kor mány ré szé re az NFT
meg va ló sí tá sá ban tör tént elõ re ha la dás ról és a szük sé ges
in téz ke dé sek re vonatkozó javaslatokról;

f) ja vas lat té tel a Kor mány szá má ra a ki emelt pro jek tek
azo no sí tá sá ra, a mi nisz ter és a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács
vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel és bemutatásával;

g) az ope ra tív prog ram ban, il let ve ak ció terv ben nem
ne ve sí tett, a bí rá ló bi zott ság ál tal 5 mil li árd fo rin tot meg -
ha la dó, il let ve a mi nisz ter és a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter egyet ér té sé nek hi á nyá ban az 1 mil li árd fo rin tot
meg ha la dó, tá mo ga tás ra ja va solt pro jek tek rõl  szóló – a
mi nisz ter(ek) vé le mé nyét is bemutató – elõ ter jesz tések
elkészítése a Kormány részére;

h) az ope ra tív prog ram ban, il let ve ak ció terv ben nem
ne ve sí tett, a bí rá ló bi zott ság ál tal 1 mil li árd fo rin tot meg -
ha la dó, de 5 mil li árd fo rin tot meg nem ha la dó tá mo ga tás ra
javasolt projektek jóváhagyása.”

(3) Az R. 14.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A mo ni tor ing bi zott ság el nö két a mi nisz ter el nök
ne ve zi ki.”

3.  §

Ez a ren de let 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba, és az azt
kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnök
2/2008. (IV. 29.) ME

rendelete

az egészségügyi miniszter hatáskörét gyakorló
miniszter kijelölésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Ksztv.) 76.  § (3) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ksztv. 14.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva
a következõket ren de lem el:

1.  §

Az egész ség ügyi mi nisz ter ha tás kö ré nek a Ksztv. 40.  §
(2)–(3) be kez dé se sze rin ti gya kor lá sá ra az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz tert jelölöm ki.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét köve tõen ki ne ve zett
egész ség ügyi mi nisz ter hi va tal ba lé pé sé vel egy ide jû leg
hatályát veszti.

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

A Miniszterelnök
3/2008. (IV. 29.) ME

rendelete

a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörét
gyakorló miniszter kijelölésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Ksztv.) 76.  § (3) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ksztv. 14.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ha tás kö ré nek a
Ksztv. 40.  § (2)–(3) be kez dé se sze rin ti gya kor lá sá ra a
pénz ügy mi nisz tert jelölöm ki.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét köve tõen ki ne ve zett
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter hi va tal ba lé pé sé vel,
en nek hi á nyá ban a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i -
nak fel so ro lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vény 1.  § c) pont -
já nak ha tá lyon kívül helyezésével egyidejûleg hatályát
veszti.

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

A Miniszterelnök
4/2008. (IV. 29.) ME

rendelete

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörét
gyakorló miniszter kijelölésérõl

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 (a to váb bi ak ban: Ksztv.) 76. § (3) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ksztv. 14. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva
a következõket ren de lem el:

1. §

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ha tás kö ré nek
a Ksztv. 40. § (2)–(3) be kez dé se sze rin ti gya kor lá sá ra a
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si minisztert jelölöm ki.

2. §

(1) Ez a ren de let 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en ki ne ve zett
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter hi va tal ba lé pé sé vel 
egy ide jû leg hatályát veszti.

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

A Miniszterelnök
5/2008. (IV. 29.) ME

rendelete

a kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter
hatáskörét gyakorló miniszter kijelölésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Ksztv.) 76.  § (3) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ksztv. 14.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva
a következõket ren de lem el:

1.  §

A ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
ha tás kö ré nek a Ksztv. 40.  § (2)–(3) be kez dé se sze rin ti
gya kor lá sá ra az ok ta tá si és kul tu rá lis minisztert jelölöm ki.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét köve tõen ki ne ve zett,
a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter hi va -
tal ba lé pé sé vel egy ide jû leg hatályát veszti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

57/2008. (IV. 29.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészet korszerûsítésére nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló
25/2008. (III. 7.) FVM rendelet módosításáról

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

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészet korszerûsítésére nyújtandó támogatások részle-
tes feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 4. §-a a következõ (8)–(9) bekezdésekkel
egészül ki:

„(8) Nem tekinthetõ rendeltetéssel ellentétes használat-
nak, ha a kérelmezõ a burgonya tárházban a burgonya mel-
lett az általa megtermelt, tárolásra alkalmas zöldségfélét is
tárol.

(9) A 2. célterületen megvalósuló bõvítés esetén a már
meglévõ épület és az azzal egy épületegységet alkotó új
építmény hûtött tároló kapacitásának, illetve hûtött légte-
rének kell együttesen elérnie legalább az 500 tonnát, illet-
ve 3000 m3-t.”

2. §

Az R. 5. §-ának (2) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:

[A támogatás mértéke:]

„f) a 2. célterület esetén, a beruházás összes elszámol-
ható kiadásának 45%-a, ha a 4. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ.”

3. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2008. évben április 1. és má-
jus 30. között, 2009. évtõl április 1. és május 2. között lehet
benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal-
hoz (a továbbiakban: MVH).”

4. §

(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerint módosul.

(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mel-
léklete szerint módosul.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba azzal, hogy a folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni
kell.

(2) Az 1–4. §, valamint e bekezdés a hatálybalépést
követõ harmadik napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
az 57/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének táblázatokat követõ
3–5. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

„3. A megépítésre kerülõ fóliaházak blokkosított formá-
ban, tûzi horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum
4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószé-
lességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának
UV-stabil 150–200 mikron vastagságúnak kell lennie.
A fólia rögzítésére fémsínek és mûanyagprofilok alkal-
mazhatók. A fóliaház szellõztetése nyitható oldal-, tetõ-
és/vagy végfal szellõzõkön keresztül történhet. A beruhá-
zásnak tartalmaznia kell a fóliaház mûködtetéséhez szük-
séges belsõ technológiai berendezéseket: öntözõrendszer,
párásító, belsõ megvilágítás, árnyékolás, fûtés (∆t= mini-
mum 15 °C). Az automatizált fóliaházaknál a szellõzés,
öntözés, árnyékolás és a fûtés vezérlése is a beruházás
része.
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4. A megépítésre kerülõ üvegborítású növényházak
(üvegházak) blokkosított formában, tûzi horganyzott fém-
vázas kivitelben, minimum 4 m vápamagassággal, mini-
mum 8 m hajószélességgel, minimum 4 milliméter vastag
üvegbõl, beton alapozással, 3 „U” hõszigeteléssel készül-
hetnek. A szellõzés tetõ és gerincszellõzõkön keresztül
történhet. A belsõ technológiai berendezésüknek tartal-
maznia kell a ∆t= minimum 25 °C hõmérsékletkülönbség
áthidalására alkalmas fûtõberendezést, az öntözõ, párásító
berendezéseket, az árnyékolást és energiaernyõt, a szellõ-
zés-vezérlés, a fûtésszabályozás és az öntözésvezérlés
automatikák szabályzó elemeit.

5. A megépítésre kerülõ blokkrendszerû mobil fóliahá-
zak hegesztett, megmunkált hosszvarratos fémcsõ bordák-
kal és tartólábakkal és 4,5–7,5 méteres hajószélességgel
készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabil
150–200 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzí-
tésére fém és mûanyag profilok, valamint UV stabil köte-
lek alkalmazhatóak. A fóliaház szellõzése nyitható végfal
és/vagy oldalfal szellõzõn keresztül történhet. A beruhá-
zásnak tartalmaznia kell a fóliaház mûködtetéséhez szük-
séges technológiai berendezéseket: öntözõrendszer, tápol-
datozási rendszer, növénytartó szerkezetek.”
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2. számú melléklet az 57/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Az R. 3. számú mellékletének „Pénzügyi terv” sor alatti táblázat helyébe a következõ szövegrész lép:

[Pénzügyi terv]

„

Nem termelõi csoport/zöldség-
gyümölcs termelõi csoport
(elõzetesen elismert TÉSZ), terme-
lõi szervezet (véglegesen elismert
TÉSZ) vagy ezek leányvállalata

A vállalkozás pénzügyi tervének
koherenciája

Befektetett eszközök változása 1

Saját tõke változása a beruházás
idõtartama alatt

1

Értékcsökkenés változása 2

Saját tõke változása a mûködtetési
idõszak alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése
referenciaadatokkal

Termelési érték 2

Adózás elõtti eredmény 2

Termelési értékarányos jövedel-
mezõség

2

Pénzügyi terv valóságtartalom
vizsgálata

Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a mûködtetés alatt

Termelési érték 1

Adózás elõtti eredmény 1

Termelési értékarányos jövedel-
mezõség

1



Pénzügyi terv üzemeltetési-haté-
konysági vizsgálata

Az üzem által a bázisévhez képest
a benyújtás évétõl számított
4. évre vállalt mezõgazdasági
terület nõ, akkor 5 százalékpon-
tonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont

5

Termelõi csoport/zöldség-
gyümölcs termelõi csoport
(elõzetesen elismert TÉSZ),
termelõi szervezet (véglegesen
elismert TÉSZ) vagy ezek leány-
vállalatai esetében

A vállalkozás pénzügyi tervének
koherenciája

Befektetett eszközök változása 2

Saját tõke változása a beruházás
idõtartama alatt

2

Értékcsökkenés változása 2

Saját tõke változása a mûködtetési
idõszak alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás bázis évében az
árbevétel

Induló termelõi csoport esetében
a számítást a pályázat és az azt
követõ 2 év tervadatai alapján kell
elvégezni

meghaladja az 1 milliárd forintot 6

500 millió–1 milliárd forint
közötti

3

500 millió forint alatti 2

Pénzügyi terv üzemeltetési-
hatékonysági vizsgálata

A vállalkozás árbevétele a benyúj-
tás évétõl számított 4. évre nézve
a benyújtás évéhez képest több
mint

Induló termelõi csoport esetében,
ha eléri

20%-kal bõvül 700 millió forintot 2

10%-kal bõvül 500 millió forintot 1

Ha az ügyfél a benyújtást követõ
3 évben tervezett árbevétele a
benyújtás évében tervezett árbevé-
teléhez képest a növekmények
értéke eléri a támogatás

1,4-szeresét 4

1,2-szeresét 2

”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

58/2008. (IV. 29.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészeti gépek, technológiai berendezések

beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában megha-
tározott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzésé-
hez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
26/2008. (III. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §
(1) bekezdés c) pontjának helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[A támogatás igénybevételére jogosult]
„c) a kertészeti és a burgonya ágazatban mûködõ ter-

melõi csoport”

2. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet évente április 1.–május 30.
között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).”

(2) Az R. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerõre

emelkedéséig bármely idõpontban részben vagy egészben

visszavonható a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézke-
désekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény)
43. § (1) bekezdésének alkalmazásával. A támogatási ké-
relem részleges visszavonása kizárólag gépre, a hozzá
kapcsolódó darabszámra, illetve összegre vonatkozhat.”

3. §

Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„7. § (1) A támogatási kérelmeket az MVH az Eljárási
törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerint rangsor
állításával bírálja el az 1. számú melléklet szerinti pont-
rendszer alapulvételével.”

4. §

(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-
mú melléklete lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. szá-
mú melléklete lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyek-
ben is alkalmazni kell.

(2) Az 1–4. §, valamint e bekezdés a hatálybalépést
követõ harmadik napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet az 58/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletének 3. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Értékelés

Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja Pontszám

Szakmai szempontok]

„Az ügyfél zöldség-gyümölcs
termelõi csoport (elõzetesen elis-
mert TÉSZ), vagy annak tagja,
vagy leányvállalata, termelõi
szervezet (véglegesen elismert
TÉSZ), vagy annak tagja vagy
leányvállalata, a kertészeti és
a burgonya ágazatban mûködõ
véglegesen elismert termelõi
csoport, vagy annak tagja

Igazolás arról, hogy az ügyfél
a zöldség-gyümölcs termelõi cso-
port (elõzetesen elismert TÉSZ),
vagy termelõi szervezet (végle-
gesen elismert TÉSZ) tagja, vagy
azok leányvállalata.
A kertészeti és a burgonya ága-
zatban mûködõ véglegesen elis-
mert termelõi csoport
tevékenységérõl és az ügyfél tag-
ságról szóló igazolás

15”

2. számú melléklet az 58/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

„2. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

A rendelet alapján támogatható gépváltozatok

(A felsorolás a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító számot és megnevezést tartalmazza)

1111 Kerekes traktorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt traktorok
1112 Lánctalpas traktorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt lánctalpas traktorok
1113 Gumihevederes traktorok közül a 3. számú mellékletben szereplõ gumihevederes traktor
1121 Eszközhordozók közül a 3. számú mellékletben szereplõ eszközhordozó
1123 Kertészetben alkalmazható többcélú traktorok közül a 3. számú mellékletben szereplõ kertészetben alkalmaz-

ható többcélú traktorok
1212 Kukoricabetakarítók (csak a csemegekukorica betakarítók)
1216 Paradicsom betakarítók
1217 Zöldborsó és zöldbab betakarítók
1218 Egyéb zöldségbetakarítók
1219 Egyéb szántóföldi növényeket betakarító gépek (csak dohány betakarítók)
1291 Gyümölcs betakarítók
1292 Szõlõbetakarítók
1914 Targoncák, tereptargoncák
1992 Dohány permetezõk közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
1999 Dohány kocsgátló közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
2152 Dohány sorközmûvelõ kultivátorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
2153 Ültetvénykultivátorok
2159 Dohány mûvelõ kultivátorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
2179 Egyéb kombinált talajlazítók
2183 Talajmarók
2184 Ásógépek
2185 Bakhátkészítõk, ágyáskészítõk, burgonyatöltögetõk
2193 Gödörfúrók
2214 Zöldség- és aprómag-vetõ gépek
2221 Burgonyaültetõ gépek
2222 Palántázógépek
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2223 Csemeteültetõ gépek
2229 Egyéb ültetõgépek
2293 Fóliafektetõk, fólia alagútkészítõk, fólia begyûjtõk
2311 Permetezõ-, porozó- és folyékony mûtrágya kijuttató gépek (csak az ültetvény permetezõk)
2441 Burgonyakiszedõk
2442 Burgonyafelszedõk, kocsirakók
2443 Egymenetes burgonyabetakarítók
2449 Egyéb burgonyabetakarító gépek
2463 Zöldborsó- és szárazborsó-betakarító gépek, adapterek
2464 Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek
2465 Hagymabetakarító gépek
2466 Gyökérzöldség-betakarító gépek
2467 Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek
2469 Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális betakarítógépei
2491 Gyümölcsbetakarító gépek, rázógépek, gyûjtõernyõk
2492 Szõlõbetakarító gépek
2511 Vontatott és rászerelt rakodógépek közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
2512 Rakodógépek Adapterei, munkaeszközei közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
2531 Törzstisztítók
2532 Metszõk, szõlõcsonkázók, -levéltépõk, -kötözõk
2533 Mulcsozók, zúzók, sorkaszák
2539 Oszlopnyomók és egyéb szõlõ-, gyümölcs-ápolási gépek
2591 Permetlékeverõk, keverõfeltöltõk
2592 Komposztálók, zúzók
3115 Csepegtetõ öntözõberendezések
3123 Öntözõ szivattyúk
3191 Szûrõk, víztisztítók
3192 Mûtrágya, növényvédõszer stb. adagolók
3211 Szállítószalagok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3215 Beépített fogadógaratok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3216 Mobil fogadógaratok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3217 Anyagmozgatók kiegészítõ egységei közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3221 Mechanikus üzemû raktári felszedõ- és rakodógépek közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3321 Burgonyatisztító, osztályozó és feldolgozó gépek
3324 Szõlõfeldolgozás gépei
3329 Dohány manipuláló gépek, gépsorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3329 Burgonya manipuláló gépek, gépsorok közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
3334 Dohányszárítók
3335 Fûszer- és gyógynövényszárítók
3913 Burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolók speciális gépei, berendezései
3993 Ködképzõ gépek
3999 Növénytermelés egyéb stabil- és kézi gépei közül a 3. számú mellékletben felsorolt gépek
5991 Mûszerek, laboratóriumi berendezések közül a gépek helyzet-meghatározására, irányítására szolgáló sorveze-

tõ, párhuzamos kormányzási és automatakormányzási rendszerek és berendezések (GPS, DGPS, RTKGPS), valamint az
agrometeorológiai állomások”
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3. számú melléklet az 58/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

„3. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

A támogatható kertészeti alkalmazású traktorok egyedi nyilvántartási szám szerint

Egyedi nyilvántartási szám Típus/Márka/Megnevezés

1111 Kertészeti célra használható kerekes traktorok

1111-0001–1111-0034 AGT

1111-0035–1111-0085 Antonio Carraro

1111-0086–1111-0088 Armatrac

1111-0089–1111-0091 Barbieri

1111-0092–1111-0180 BCS

1111-2694–1111-2762 BCS

1111-2861–1111-2883 BCS

1111-0212–1111-0223 CARRARO AGRIPLUS

1111-0231–1111-0235 Case IH

1111-0242–1111-0242 Case IH

1111-0263–1111-0265 Challenger

1111-0289–1111-0332 Claas

1111-0374–1111-0435 Deutz-Fahr

1111-0447–1111-0449 Deutz-Fahr

1111-2944–1111-2956 Deutz-Fahr

1111-0458–1111-0461 Efsane

1111-0466–1111-0476 Farmer

1111-0477–1111-0484 Fendt

1111-0549–1111-0559 Fendt

1111-2476–1111-2484 Fendt

1111-0573–1111-0575 Feng-Shou

1111-0576–1111-0653 Ferrari

1111-0654–1111-0666 FOTON EUROPARD

1111-0667–1111-0674 GianniFerrari

1111-0675–1111-0734 Goldoni

1111-3010–1111-3030 Goldoni

1111-0751–1111-0754 Jinma

1111-0755–1111-0837 John Deere

1111-2545–1111-2556 John Deere
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Egyedi nyilvántartási szám Típus/Márka/Megnevezés

1111-1067–1111-1089 KIOTI

1111-1090–1111-1126 Kubota

1111-1128–1111-1295 Lamborghini

1111-1326–1111-1327 Lamborghini

1111-1389–1111-1391 Lamborghini

1111-1416–1111-1466 Lamborghini

1111-2587–1111-2590 Lamborghini

1111-1472–1111-1578 Landini

1111-2982–1111-2987 Landini

1111-2491–1111-2496 Landini

1111-3006–1111-3009 Landini

1111-1579–1111-1587 LG Gold Star

1111-1588–1111-1589 Limb

1111-1591–1111-1604 Lindner

1111-1605–1111-1606 LTZ

1111-2591–1111-2592 LTZ

1111-1607–1111-1646 Massey Ferguson

1111-1653–1111-1654 Massey Ferguson

1111-2918–1111-2936 Massey Ferguson

1111-2509–1111-2509 Massey Ferguson

1111-1690–1111-1744 MCCORMICK

1111-1750–1111-1750 MCCORMICK

1111-1760–1111-1761 MCCORMICK

1111-1787–1111-1795 MT8 132

1111-1796–1111-1813 MTZ

1111-2909–1111-2912 MTZ

1111-2775–1111-2775 MTZ

1111-1826–1111-1830 New Holland

1111-1850–1111-1858 New Holland

1111-1863–1111-1866 New Holland

1111-1873–1111-1894 New Holland

1111-2776–1111-2787 New Holland

1111-2815–1111-2823 New Holland

1111-1912–1111-1952 Pasquali
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Egyedi nyilvántartási szám Típus/Márka/Megnevezés

1111-1954–1111-1957 Prima

1111-1958–1111-1972 Pronar

1111-1973–1111-1977 Pronar

1111-1981–1111-1987 Pronar

1111-2605–1111-2606 Pronar

1111-1992–1111-1995 Same

1111-2000–1111-2045 Same

1111-2076–1111-2078 Same

1111-2093–1111-2105 Same

1111-2607–1111-2630 Steyr

1111-2649–1111-2660 Steyr

1111-2153–1111-2155 Swaraj

1111-2798–1111-2814 Tym

1111-2169–1111-2169 TV 826 Ecotrac

1111-2170–1111-2183 U-453 /483/523/683s

1111-2190–1111-2199 URSUS

1111-2200–1111-2347 Valpadana

1111-2678–1111-2686 Valpadana

1111-2348–1111-2357 Valtra

1111-2379–1111-2382 Vega

1111-2383–1111-2384 VTZ

1111-2884–1111-2908 Yagmur

1111-2519–1111-2521 YTO

1111-2788–1111-2791 YTO

1111-2391–1111-2427 Zetor

1111-2824–1111-2856 Zetor

1111-2438–1111-2444 ZTS

1112 Kertészeti célra használható lánctalpas traktorok

1112-0021–1112-0045 Lamborghini

1112-0046–1112-0063 Landini

1112-0064–1112-0080 MCCORMICK

1112-0081–1112-0090 New Holland

1112-0091–1112-0096 OMP

1112-0098–1112-0106 Same
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Egyedi nyilvántartási szám Típus/Márka/Megnevezés

1112-0108–1112-0114 Valpadana

1113 Gumihevederes járószerkezetû traktorok

1113-0042–1113-0046 Same Rock C/N

1121 Eszközhordozó alvázak

1121-0017–1121-0032 Pellenc Multifunction

1123 Kertészetekben alkalmazható többcélú traktorok

1123-0018–1123-0026 Iseki

1123-0091–1123-0106 Iseki

3999 Növényvédelem egyéb stabil- és kézi gépei

3999-0064–3999-0066 Frustar rendszerû jégvédõháló és tartozékai

1992 Permetezõk

1992-0106–1992-0108 De Cloet dohány permetezõk

1992-0308–1992-0309 Agri JS 826 dohánypermetezõk

1999 Egyéb magajáró gépek

1999-0029 –1999-0046 Pazzaglia földlabda kiszedõ gépek

1999-0090–1999-0091 De Cloet dohány kacsgátlók

2152 Sorközmûvelõ kultivátorok

2152-0056–2152-0057 De Cloet dohány sorközmûvelõ kultivátorok

2159 Egyéb kultivátorok

2159-0023–2159-0027 De Cloet dohánymûvelõ kultivátorok

2511 Vontatott és rászerelt rakodógépek

2511-0003–2511-0055 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0227–2511-0142 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0157–2511-0164 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0244–2511-0272 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0282–2511-0282 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0288–2511-0288 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0315–2511-0332 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0397–2511-0397 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0469–2511-0478 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0597–2511-0641 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0753–2511-0754 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0770–2511-0771 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0776–2511-0781 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0786–2511-0796 Traktoros raklapemelõ villa
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2511-0826–2511-0831 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0861–2511-0864 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0917–2511-0922 Traktoros raklapemelõ villa

2511-0926–2511-0930 Traktoros raklapemelõ villa

2511-1002–2511-1029 Traktoros raklapemelõ villa

2512 Rakodógépek adapterei, munkaeszközei

2512-2847–2512-2879 Traktoros raklapemelõ villa

3211 Szállítószalagok

3211-0016–3211-0024 Burgonyatárházi szállító berendezések

3211-0025–3211-0100 Burgonyatárházi szállító berendezések

3211-0172–3211-0184 Burgonyatárházi szállító berendezések

3215 Beépített garatok

3215-0006–3215-0007 Burgonya fogadógaratok

3215-0018–3215-0018 Burgonya fogadógarat

3215-0037–3215-0038 Burgonya fogadógarat

3216 Mobil fogadógaratok

3216-0001–3216-0002 Mobil garat burgonyához

3217 Anyagmozgatók kiegészítõ egységei

3217-0073–3217-0082 Burgonya anyagmozgató gépek kiegészítõ egységei

3221 Mechanikus üzemû raktári felszedõ és rakodógépek

3221-0085–3221-0092 Gumós termék halomfelszedõ-berendezések

3329 Egyéb termények tisztítását, osztályozását, feldolgozását végzõ gépek

3329-0027–3329-0027 Burgonyamosó

3329-0035–3329-0035 Burgonya törlõ

3329-0038–3329-0040 De Cloet dohány manipuláló gépek

3329-0042–3329-0043 Dobos burgonya mosó

3329-0089–3329-0089 Komplex burgonya feldolgozó vonal

3329-0117–3329-0129 De Cloet dohánymanipuláló gépek, gépsorok

3329-0132–3329-0133 Dohányvarró gép

3329-0047–3329-0047 Dohányvarró gép

”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

59/2008. (IV. 29.) FVM
rendelete

vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program
részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás

és nyilvántartás rendjérõl

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és
vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket ren-
delem el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) a nitrátérzékeny területen valamennyi mezõgazdasá-

gi tevékenységet folytatóra, továbbá
b) az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nit-

rátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti
magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mérték-
ben állattartást végzõ természetes és jogi személyre, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra
is.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. csúszócsöves (csõfüggönyös) eljárás: olyan hígtrá-

gya kijuttató géppel, illetve szóróegységgel folytatott mû-
velet, melynek során a kiszórandó hígtrágyát a központi
elosztón keresztül egymás mellett felsorakoztatott csöve-
ken juttatják ki közvetlenül a talaj felszínére;

2. hígtrágya: a külön jogszabály szerint meghatározott
folyékony halmazállapotú, hidraulikusan szállítható szer-
vestrágya;

3. intenzív legeltetéses állattartás: olyan legeltetéses
állattartás, melynek során a külön jogszabályban meghatá-
rozott állategységben (a továbbiakban: ÁE) kifejezett ál-
latsûrûség az 1,8 ÁE/ha értéket meghaladja;

4. istállótrágya: az állati ürülék, a bélsár és a vizelet ke-
veréke szilárd halmazállapotú nedvszívó alomanyaggal,
vagy a nélkül, nem beleértve a hígtrágyát;

5. szervestrágya: az állatállomány által ürített trágya,
illetve a trágya és az alom keveréke, feldolgozott formá-
ban is, idetartozik különösen a hígtrágya, az istállótrágya;

6. talajvédelmi terv: a külön jogszabály szerint talaj- és
vízvédelmi követelmények meghatározásához készített
szakanyag;

7. téli legeltetés: trágyázási tilalmi idõszakon belül,
azaz minden év november 15. és február 15. között történõ
legeltetés.

Cselekvési Program

3. §

A cselekvési program a Helyes Mezõgazdasági Gyakor-
lat (a továbbiakban: HMGY) e rendeletben foglalt elõ-
írásainak betartása az 1. § a) pontban meghatározott mezõ-
gazdasági tevékenységet folytatók számára.

Helyes Mezõgazdasági Gyakorlat kötelezõ elõírásai

4. §

(1) Évente mezõgazdasági területre szervestrágyával ki-
juttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja
meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az ál-
latok által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel,
szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposzt-
tal kijuttatott mennyiséget is. Legeltetésbõl, továbbá az ál-
lattartó teleprõl származó kijuttatásra kerülõ nitrogén ha-
tóanyag mennyiségének meghatározásakor az 1. számú
mellékletben meghatározott értékekkel kell számolni.

(2) Tilos kijuttatni trágyát november 15-tõl február
15-ig, kivéve az õszi kalászosok fejtrágyázását, ahol feb-
ruár 1-jétõl a trágyakijuttatás a (8) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével megengedett. A trágya kijuttatása so-
rán a 6. § (9) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell
venni. Tilos kijuttatni könnyen oldódó nitrogént tartalma-
zó trágyát a betakarítás után, amennyiben õsszel nem kerül
sor újabb kultúra vetésére.

(3) Amennyiben az állatsûrûségbõl származóan a kijut-
tatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha nit-
rogén hatóanyag mennyiséget, úgy a téli legeltetés megen-
gedett.

(4) 15–17% meredekségû lejtõn istállótrágya csak a le-
geltetéssel hasznosított gyepterületekre, valamint ültetvé-
nyek telepítéshez és felújításához juttatható ki a külön jog-
szabály szerint készített talajvédelmi tervben meghatáro-
zottak szerinti erózió elleni védelem biztosításával együtt.
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(5) Hígtrágya nem juttatható ki 6%-os terepesés felett,
kivéve csúszócsöves (csõfüggönyös) eljárással, melynek
alkalmazása 12%-ig megengedett. Injektálási technológia
17% meredekségig alkalmazható.

(6) Mûtrágya 12%-nál meredekebb lejtésû terület tala-
jára csak azonnali bedolgozás mellett juttatható ki. 15% te-
repesés felett mûtrágya talajra nem juttatható ki, kivéve az
erózió elleni védelemmel ellátott ültetvényeket.

(7) 17%-nál meredekebb lejtésû területre trágya nem
juttatható ki.

(8) Fagyott, vízzel telített, összefüggõ hótakaróval borí-
tott talajra trágya nem juttatható ki.

5. §

(1) A trágyázás során a tápanyagok közvetlenül vagy
közvetve, beszivárgás vagy erózió útján sem juthatnak a
felszíni vizekbe. Ennek érdekében nem juttatható ki:

a) mûtrágya felszíni vizek partvonalának 2 méteres
sávjában;

b) szervestrágya:
ba) tavak partvonalától mért 20 méteres sávban,
bb) egyéb felszíni vizektõl mért 5 méteres sávban; a vé-

dõtávolság 3 m-re csökkenthetõ, ha a mezõgazdasági mû-
velés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál
kisebb területû,

bc) forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatá-
sára szolgáló kúttól mért 25 méteres körzetben.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védõtá-
volságok nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhul-
latott trágyára, amennyiben az az itatóhely megközelítése
miatt következik be,

(3) Ivóvízbázis, távlati ivóvízbázis védõterületén, to-
vábbá vízjárta területeken és a nagyvízi mederben a trá-
gyázás során az e rendeletben meghatározott elõírásokat a
külön jogszabályokban foglaltakkal összhangban kell al-
kalmazni.

6. §

(1) A mezõgazdasági területen a tápanyag-gazdálkodás
tervezése során a kijuttatandó tápanyagok mennyiségének
meghatározásakor figyelembe kell venni a talaj táp-
anyag-ellátottságát, a termesztett növénynek a termõhely
adottságaihoz igazított termésszintjéhez tartozó tápanyag-
igényét.

(2) A kijuttatandó tápanyagok mennyiségének kiszámí-
tásánál az alkalmazott értékek nem haladhatják meg az
1–4. számú mellékleteiben szereplõ értékeket.

(3) Hígtrágyázott területen, ahol az engedélykérelem-
hez készült talajvédelmi terv szerint a talajvíz a felszínhez
képest 5 méteren belül van, a termõföld védelmérõl szóló
2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) bekezdés d) pontja
alapján kiadott engedély kiadását követõ harmadik évben
a talajvíz szintjét és minõségét – elsõsorban nitráttartal-
mát – az engedélyesnek meg kell vizsgáltatni, és az ered-
ményeket a talajvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
A talajvédelmi hatóság a talajvíz minõségére vonatkozó
adatokat a külön jogszabály szerint évente egy alkalommal
megküldi a környezetvédelmi, természetvédelmi és víz-
ügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) részére.

(4) A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenle-
tesen a talajba kell dolgozni.

(5) A trágyát a termesztett növénynek és a termõhely
adottságainak megfelelõ adagokban, egyenletesen, az
alábbi szempontok figyelembevételével kell kijuttatni
úgy, hogy az átfedések elkerülhetõk legyenek. A talaj fizi-
kai, kémiai és biológiai tulajdonságaira gyakorolt kedvezõ
hatás elérése érdekében:

a) olyan trágyaszóró gépeket kell alkalmazni, amelyek
egyenletes keresztirányú szórásképet mutatnak,

b) a hígtrágya kijuttatását olyan gépekkel kell elvégez-
ni, melyek közvetlenül a talajra vagy a talajba juttatják ki a
hígtrágyát és egymenetben talajtakarást is végeznek,

c) a kijuttatás során biztosítani kell a fogásonkénti pon-
tos csatlakozásokat annak érdekében, hogy a terület egé-
szén egyenletes legyen a trágyaszórás,

d) a trágyakijuttatást csak rendszeresen karbantartott
munkagépekkel lehet elvégezni, ezért a szakszerû ellenõr-
zésrõl évente legalább egyszer gondoskodni kell.

(6) Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ mûtrá-
gya, engedélyköteles szerves trágya, ásványi trágya, illet-
ve letermett termesztõ közeg az e rendeletben és a külön
jogszabályban elõírtak szerint használható fel.

(7) A kijuttatandó mûtrágya hatóanyag mennyiséget az
(1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, talajvizs-
gálatokra alapozottan kell meghatározni. A szükséges ta-
lajvizsgálatokhoz a külön jogszabályban foglaltak szerint
kell talajmintát venni.

(8) Intenzív legeltetéses állattartás esetén szakaszos
vagy pásztoroló legeltetést kell alkalmazni kivéve, ha az
állattartó telepen az állománysûrûség meghatározásánál a
figyelembe veendõ állatok száma nem több mint 15 ÁE.

(9) Adott területen betakarítás után a megfelelõ talajfe-
dettséget biztosító növény alá csak abban az esetben juttat-
ható ki könnyen oldódó nitrogéntrágya, így különösen híg-
trágya, trágyalé, ammónium- és nitráttartalmú mûtrágya,
ha a trágyázás és vetés közötti idõszak a 15 napot nem ha-
ladja meg. A kijuttatott hatóanyag nem haladhatja meg a
csírázáshoz és az õszi–téli növekedéshez szükséges
mennyiséget. Ezen kívül betakarítás után nitrogéntrágyát a
szármaradványok lebomlásának elõsegítéséhez lehet al-
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kalmazni, legfeljebb a 3. számú melléklet C) pontjában
meghatározott mennyiség figyelembevételével.

7. §

Az öntözött terület talaját, valamint – amennyiben a ta-
lajvízszint 5 méteren belül elérhetõ – a talajvíz szintjét és
minõségét 5 évente az öntözéshez a külön jogszabály sze-
rinti vízjogi engedéllyel rendelkezõnek ellenõriztetni kell
a külön jogszabályban meghatározott követelmények sze-
rint. A talajvédelmi terv részeként a talajvédelmi hatóság
részére beérkezõ, a talajvíz minõségére vonatkozó adato-
kat, vízvizsgálati eredményeket évente megküldi a fel-
ügyelõség részére.

8. §

(1) Állattartó telepen képzõdött trágyát a (2)–(11) be-
kezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyûjteni a
külön jogszabályban meghatározott idõpontot követõen.
A (2)–(11) bekezdésekben foglalt elõírásoktól eltérni ab-
ban az esetben lehet, ha az állattartó a tartási hely szerint
illetékes felügyelõségnek bejelenti és igazolja, és ezt e ren-
delet szerinti adatszolgáltatása során jelenti, hogy a trágya
közvetlen termõföldön történõ felhasználását továbbiak-
ban nem folytatja, azaz a keletkezõ trágya meghatározott
idõközönként feldolgozásra kerül, így különösen kom-
poszt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként. Ez
esetben olyan méretû, vízzáróan szigetelt trágyatárolót
kell kiépíteni, amely biztosítja az elszállításig a trágya biz-
tonságos tárolását.

(2) Trágyatároló mûtárgyak méretezésekor figyelembe
kell venni azt a többlettárolási igényt, ami a kijuttatásra
használt területen fennálló, elõre nem látható, szélsõséges
vízjárási viszonyokból – különösen belvíz, valamint faka-
dó és szivárgó vizekbõl származó elöntés – adódhat. A trá-
gyatárolók méretének, illetve minõségének meghatározá-
sakor, legalább az 5. számú melléklet 1. és 2. pontjaiban
szereplõ értékeket és elõírásokat kell figyelembe venni.

(3) Hígtrágya, trágyalé kizárólag mûszaki védelemmel
ellátott tartályban vagy medencében tárolható. A tárolótar-
tály, medence anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a
korróziónak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott követelményeket
csak e célnak megfelelõ építési termékekkel lehet megva-
lósítani, melyek alkalmasságát az építési termékek mûsza-
ki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, vala-
mint forgalomba hozatalának és felhasználásának szabá-
lyairól szóló külön jogszabályban foglaltak szerint kell
megállapítani. A szivárgásmentességet és korrózióállósá-
got a trágyával érintkezõ felületnek, az ezt alkotó anyag-
nak kell biztosítania. Ezek lehetnek mûanyagok, így külö-

nösen fóliák, mûanyag lemezek és bevonatok, vízzáró,
szulfátálló betonok és a korróziónak ellenálló fémek. A
tervezés során figyelembe veendõ elõírásokat e rendelet
5. számú mellékletének 2. pontja tartalmazza.

(5) A hígtrágyatároló kapacitását a külön jogszabályban
meghatározott idõpontig 6 havi hígtrágya befogadására
kell alkalmassá tenni.

(6) Istállótrágyát szivárgásmentes, szigetelt alapú, a trá-
gyalé összegyûjtésére is alkalmas gyûjtõcsatornákkal és
aknával ellátott trágyatárolóban kell tárolni. A trágyalé a
hígtrágyával azonos módon használható fel, vagy az istál-
lótrágyára visszaöntözhetõ.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott szivárgásmentes-
ség biztosításához az 5. számú melléklet 2. pontjában fog-
laltakat kell figyelembe venni.

(8) Az istállótrágya-tároló kapacitásának elegendõnek
kell lennie legalább 6 havi istállótrágya tárolására. A trá-
gyatároló kapacitása az (1), illetve a (11) bekezdésben
foglaltak szerint csökkenthetõ.

(9) Ha mélyalmos tartás esetén képzõdött trágya, illetve
karámföld az e jogszabályban meghatározott szabályok
szerint közvetlenül termõföldre kerül, akkor trágyatároló
építése nem szükséges.

(10) A silótereket szigetelt aljzattal kell készíteni. Az ér-
lelés során keletkezõ silólevet szivárgásmentes, szigetelt
aknában kell gyûjteni. A silólé a trágyalével azonos mó-
don használható fel.

(11) Legeltetéses állattartás esetén az istállótrágya-
tároló kapacitását az istállózott idõszak hossza alapján kell
megállapítani.

(12) Mûtrágya, illetve egyéb termésnövelõ anyag a kü-
lön jogszabályban foglaltak szerint tárolható.

(13) Vízbázisvédelmi területen trágyatároló nem létesít-
hetõ.

9. §

(1) Elszivárgás elleni védelem nélküli ideiglenes trá-
gyakazal nem létesíthetõ és nem tartható fenn:

a) vízjárta, pangóvizes területen, valamint alagcsöve-
zett táblán,

b) november 15.–április 1. között mezõgazdasági mû-
velés alatt álló táblán.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
ideiglenes trágyakazal mezõgazdasági táblán csak abban
az esetben létesíthetõ, ha a talajvíz legmagasabb szintje
1,5 m alatt van, illetve felszíni víz nincs 100 m távolságon
belül.
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(3) Az adott évben felhasználandó mennyiségnél több
istállótrágya ideiglenes trágyakazalban a mezõgazdasági
mûvelés alatt álló táblán nem tárolható.

(4) Az ideiglenes trágyakazlat minden évben más hely-
színen kell kialakítani.

(5) Ideiglenes trágyakazalban a trágya maximum 2 hó-
napig tárolható.

Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettségek

10. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytató-
nak a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és az
azt követõ év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást
megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a
külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-
gazdálkodásra, trágyázásra, parcella mûvelési adatokra,
valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek
megfelelõ adattartalommal.

(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytató a
6. számú melléklet szerinti adatlapon köteles adatot szol-
gáltatni a gazdálkodási évet követõ december 31-ig a me-
zõgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvé-
delmi hatóságnak.

(3) A szervestrágya hasznosítási módjában bekövetke-
zett változást 30 napon belül be kell jelenteni a talajvédel-
mi hatóság részére.

(4) A tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi
hatóság a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint beérkezett
adatokat feldolgozza a termõföld használatra vonatkozó
kötelezõ elõírások teljes körû adminisztratív ellenõrzése
mellett. A talajvédelmi hatóság az adatokból évenként
összesítést készít.

(5) A tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi
hatóság a (2) bekezdés szerinti adatlapok trágyatárolásra
vonatkozó adatait a területileg illetékes környezetvédelmi
felügyelõség részére 60 napon belül elektronikus úton
megküldi. Az országosan egységes elektronikus adatszol-
gáltatás formátumát a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel
egyezteti.

(6) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytató-
nak a nyilvántartást, a (2) bekezdés szerint beküldött adat-
lap másolatát, valamint a talajvédelmi terveket 5 évig meg
kell õriznie.

(7) A (2) bekezdés alapján beérkezõ adatok országos
feldolgozásáról és az ezzel összefüggõ feladatok ellátásá-
ról a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a kör-
nyezetvédelemi és vízügyi miniszterrel együttmûködve
gondoskodik.

Záró és átmeneti rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) A 2008. évre vonatkozó adatszolgáltatást e rendelet
6. számú mellékletében szereplõ adatlapon kell benyújtani
a 2008. január 1. és december 31. közötti idõszakra a
tárgyévet követõ február 28-ig a tevékenység helye szerint
illetékes talajvédelmi hatósághoz. A trágya átadás és átvé-
telre vonatkozó adatoknak e jogszabály hatálybalépését
követõen kell a nyilvántartásban szerepelni. E rendelet
10. § (1)–(2) bekezdésében foglalt nyilvántartás és adat-
szolgáltatás elsõ tárgyidõszaka 2008. szeptember 1.–2009.
augusztus 31. közötti gazdálkodási év.

12. §

E rendelet a vizek mezõgazdasági eredetû nitrát-
szennyezéssel szembeni védelmérõl szóló 1991. december
12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének (1), (2), (4),
és (6) bekezdésével, valamint II. és III. mellékletének való
megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter



1. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Trágyák átlagos beltartalmi értékei keletkezéskor és kijuttatáskor

Állatfaj, csoport
(állatkategória)

A friss trágya
N-tartalma

[kg/év]

Tápanyagtartalom kijuttatáskor [kg/t]

Hígtrágya*
N

Istállótrágya +
trágyalé

N

Mély alom
N

P2O5

Szarvasmarha
Tejelõ tehén 650 kg

Borjú (0–6 hónapig)
Üszõ (6–12 hónapig)
Üszõ (12–24 hónapig)

Hízómarha (6–12 hónapig)
Hízómarha (12–24 hónapig)
Hízómarha, anyatehén
(> 24 hónap)

125

12
22
42

25
45

51

6,0

–
–
–

–
–

–

6,1

3,8
–
–

–
–

–

7,8

–
3,6
4,2

3,8
5,3

3,5

2,1

2,4
2,1
1,8

1,9
2,0

1,7

Sertés
Koca (10 malaccal, 9 kg-ig)
Utónevelt malac (8–35 kg-ig)
Hízó sertések, fiatal koca

26,5
3,4
12

4,2
2,35
3,8

3,57
2,4
5,0

–
–

6,8

2,2
1,9
2,4

Baromfi
1000 db tojótyúk

1000 db brojler

1000 db pulyka (14 kg-ig)

740

383

1650

19,0**

–

–

–

–

–

–

23,0

30,6

7,2

6,8

12,9

Juhok (anyajuh 50 kg +
szaporulat)
Juhok (anyajuh 70 kg +
szaporulat)

Kecskék (anyakecske 50 kg +
szaporulat)
Kecskék (anyakecske 80 kg +
szaporulat)

Anyanyúl + szaporulat

Lovak (600 kg)

14,8

16,7

13,6

15,5

5,5

55

–

–

–

–

12,0

–

–

–

–

–

11,4

9,2

7,3

8,2

5,8

–

1,9

1,7

1,85

1,6

8,6

2,8

Hazai és nemzetközi irodalmi források alapján meghatározott értékek.
Az ammónia emissziós N veszteséget a saját és társintézeti mérések mellett az ECETOC, az EMEP/CORINAIR, a FAL/IUL/FAT intézetek és az

EU DG-ENV által közzétett irányszámok alapján:
– almos tartású szarvasmarhánál 24%-kal, hígtrágyás tartásnál, lagúnában tárolva 15%-kal,
– kocánál 33%, egyéb sertésnél 34%,
– tojónál 45%, brojlernél és nyúlnál 32%,
– juhnál, kecskénél, és lónál 8% értékekkel vettünk figyelembe.

* Talajvédelmi terv alapján meghatározandó kijuttatáskor!
** Tojók ketreces tartásánál keletkezõ trágya hígítatlan (félszilárd) ürülék.
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2. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Szervestrágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei

A.1) A gyenge, a közepes, illetve a jó minõségû istállótrágya hasznosulásának idõbeni megoszlása %-ban homok és
homokos vályog (KA < 36) talajokon, amennyiben az istállótrágya kijuttatás nem évente történik

Tartamhatás

N P2O5 K2O

gyenge közepes jó gyenge közepes jó gyenge közepes jó

istállótrágya minõség* mellett

1. év 50 42 42 50 50 50 50 50 50

2. év 33 42 42 35 33 38 38 33 30

3. év 17 16 16 15 17 12 12 17 20

A.2) A homok és homokos vályog talajokon adott területre évenként rendszeresen kijuttatott istállótrágya figyelembe
vehetõ hasznosulása %-ban a trágya minõségétõl függetlenül

Tápanyag
Hasznosulási érték

kijuttatás évében következõ évben harmadik évben negyedik évben

Nitrogén 50 75 100 100

Foszfor 40 75 100 100

Kálium 50 85 100 100

B.1) A gyenge, a közepes, illetve a jó minõségû istállótrágya hasznosulásának idõbeni megoszlása %-ban vályog,
agyagos vályog és agyag (KA > 36) talajokon, amennyiben az istállótrágya kijuttatás nem évente történik

Tartamhatás

N P2O5 K2O

gyenge közepes jó gyenge közepes jó gyenge közepes jó

istállótrágya minõség mellett

1. év 40 38 38 40 33 38 38 33 38

2. év 33 30 30 30 33 28 25 30 30

3. év 27 20 18 15 22 22 20 20 20

4. év 0 12 14 15 22 22 18 17 12

B.2) A vályog, agyagos vályog és agyag talajokon adott területre évenként rendszeresen kijuttatott istállótrágya
hasznosulása %-ban a trágya minõségétõl függetlenül

Tápanyag
Hasznosulási érték

kijuttatás évében következõ évben harmadik évben negyedik évtõl

Nitrogén 40 70 90 100

Foszfor 33 66 80 100

Kálium 33 66 80 100

3834 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/68. szám



C) Istállótrágya minõségi mutatói

Istállótrágya minõsége*
N P2O5 K2O

kg/t

Gyenge 4 2 4

Közepes 6 3 6

Jó 8 4 8

* Az istállótrágya minõségének értékelési szempontjai:

Gyenge: túlnyomóan tömegtakarmányra (siló, szenázs, széna) alapozott tartásnál, nem szakszerû trágyakezelés mellett.

Közepes: túlnyomóan tömegtakarmányra alapozott tartásnál, szakszerû trágyakezelés mellett.

Jó: intenzív, nagymértékben abraktakarmányozásra (kukorica, gabonafélék stb.) alapozott tartásnál, szakszerû trágyakezelés mellett.

Istállótrágya kezelés minõsítési szempontjai:

Szakszerû trágyakezelés: szilárd alap trágyalé gyûjtõaknával. A trágyakazlat szakaszosan rakják, magassága legalább
2,5 m. A trágyában az ürülék és az alom egyenletesen elegyítve. A trágyalevet rendszeresen visszaöntözik. A trágyakazal
tömör, kellõen nyirkos, légzsákmentes. Kiszáradás ellen fedett. Környezetszennyezés minimális.

Nem szakszerû trágyakezelés: A kazal egyenetlen, üreges (légzsákokat tartalmaz) a kazalban nem egyenletesen ele-
gyített az alom és az ürülék, a trágyalevet nem öntözik vissza. Takarás nincs.

D) A hígtrágyák tápanyagtartalmának hasznosulási értékei:

Tápanyag Fizikai féleség
Hasznosulási érték (%)

kijuttatás évében következõ évben harmadik évtõl

Nitrogén Homok, homokos vályog 60 100 100

Vályog-agyag 70 100 100

Foszfor Homok, homokos vályog 70 100 100

Vályog-agyag 80 100 100

Kálium Homok, homokos vályog 80 100 100

Vályog-agyag 90 100 100

3. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Nitrátérzékeny területen a tápanyag-gazdálkodási számításoknál a fõbb növények esetében figyelembe vehetõ
maximális értékek

A) A tenyészidõszak alatt maximálisan kijuttatható N mûtrágya hatóanyag (kg/ha) fõbb szántóföldi növények esetén
termõhelyenként a talaj tápanyag ellátottságának függvényébe, átlagos termõhelyenkénti átlagtermésre számolva

Õszi búza

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 190 170 130

II. barna erdõtalajok 170 155 125

III. réti és öntés talajok 170 155 135

IV. laza és homoktalajok 130 120 110
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Kukorica

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 190 170 150

II. barna erdõtalajok 190 160 150

III. réti és öntés talajok 180 160 140

IV. laza és homoktalajok 150 130 120

Õszi árpa

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 160 140 100

II. barna erdõtalajok 150 125 90

III. réti és öntés talajok 135 110 90

IV. laza és homoktalajok 110 100 80

Napraforgó

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 110 100 80

II. barna erdõtalajok 100 85 70

III. réti és öntés talajok 90 75 50

IV. laza és homoktalajok 75 70 60

Burgonya

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 160 140 120

II. barna erdõtalajok 190 160 140

IV. laza és homoktalajok 160 135 120

Repce

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 180 160 140

II. barna erdõtalajok 170 150 120

III. réti és öntés talajok 140 120 100

Cukorrépa*

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 165 150 120

II. barna erdõtalajok 150 130 110

III. réti és öntés talajok 150 130 110

* EUF vagy ásványi nitrogén vizsgálat javasolt.
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Borsó

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 120 100 80

II. barna erdõtalajok 110 90 70

III. réti és öntés talajok 110 90 70

Szója

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 110 100 80

II. barna erdõtalajok 100 90 75

III. réti és öntés talajok 100 90 80

Silókukorica

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 165 145 125

II. barna erdõtalajok 175 155 135

III. réti és öntés talajok 165 145 125

IV. laza és homoktalajok 145 125 105

Lucerna széna

termõhelyi kategória
gyenge közepes jó

N ellátottságú talajon

I. mezõségi talajok (csernozjomok) 120 100 70

II. barna erdõtalajok 100 85 70

III. réti és öntés talajok 80 70 60

IV. laza és homoktalajok 80 60 50

A táblázatban nem szereplõ termõhelyi kategóriák esetében egyedi meghatározás szükséges

B) Irányszámok a szántóföldi termõhelyek nitrogénellátottságának meghatározásához

Szántóföldi termõhely KA
Humusz%

gyenge közepes jó

I. >42 <2,4 2,4–3 >3

<42 <1,9 1,91–2,5 >2,5

II. >38 <1,9 1,9–2,5 >2,5

<38 <1,5 1,5–2 >2

III. >50 <2,5 2,5–3,3 >3,3

<50 <2 2–2,8 >2,8

IV. 30–38 <1 1–1,5 >1,5

<30 <0,7 0,7–1,2 >1,2
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C) A számított N hatóanyag korrekciója

A korrekció megnevezése Módosítás

Egyéves pillangós után az elsõ évben –30 kg/ha

Kissé gyomos egyéves pillangós után az elsõ évben –15 kg/ha

Gyomos egyéves pillangós után 0 kg/ha

Évelõ pillangós után az elsõ évben –50 kg/ha

Gyomos évelõ pillangós után az elsõ évben –20 kg/ha*

Évelõ pillangós után a második évben (I., II., III. termõhelyen) –30 kg/ha

Gyomos évelõ pillangós után a második évben 0 kg/ha

Szár és tarlómaradványok idõbeni lebontásához és a talaj biológiai
feltáró folyamatainak elõsegítéséhez a IV., V., VI. sz. termõhelyen

100 kg szárazanyaghoz további 0,8 kg N-t kell
adni

4. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

Irányszámok szántóföldi növények, zöldségfélék, illetve ültetvények átlagos fajlagos tápanyagigényének
meghatározásához

A) A szántóföldön termesztett növények terméssel felvett N-, P-, K
Me.: kg/t

Növény N P2O5 K2O

Õszi búza 27 11 18

Rozs 27 12 26

Õszi árpa 27 10 26

Tavaszi árpa 23 9 21

Zab 28 12 29

Rizs 22 10 20

Kukorica 25 13 22

Szemes cirok 29 10 31

Szudánifû 4,5 1,2 3,5

Cukorcirok 4,2 1,4 3,2

Silókukorica 3,5 1,5 4,0

Cukorrépa 3,5 1,5 5,5

Burgonya 5 2 9

Borsó 50 17 35

Zöldborsó 19 5,6 15,2

Szója 62 37 51

Bab 55 25 40

Zöldbab 13 2,8 11,9

Lóbab 52 23 46

Fehér virágú csillagfürt 70 28 37

Sárga virágú csillagfürt 77 21 45

Lucernaszéna 27 7 15
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Növény N P2O5 K2O

Vöröshere 23 5 20

Napraforgó 41 30 70

Repce 55 35 43

Olajlen 40 13 50

Rostlen 12 6 12

Kender 9 8 16

Seprûcirok 33 37 25

Egynyári szálas zöldtakarmány 2,5 1,2 3,5

Füveshere széna 18 5 20

Egyéb pillangós széna 20 5 15

Rét 17 6 18

Legelõ 20 7 22

Lucerna magfogás 55 14,6 12,5

Mustár mag 42 22 48

Mustár (fehér, sárga, zöldtakarmány) 4,5 1,4 4,7

Tönkölybúza 21 08 4

Szudánifû (zöld) 4,5 1,2 3,5

Silócirok 4,2 1,4 3,2

Cukorcirok szemes 29 10 31

Vöröshere mag 55 14,6 12,5

Vöröshere (zöld) 5,5 1,3 6

Bíborhere (széna) 17,6–23 3,6–7 11,7–18

Facélia zöld 3,5 1,1 4,5

Vöröscsenkesz mag 18,7–29,2 5,3–7,5 3,4–5,8

Angolperje mag 18,4–24,6 5,1–5,5 6–6,8

Angolperje zöld 4,8 1,6 6,5

Magyar rozsnok mag 3,3 9 1,2

Rétiperje mag 15,8–28,7 5,3–6,9 2,4–3,7

Olaszperje mag 20 10 3

Réti komócsin 23,3 9 11,2

Olajtök 30 37,5 90

Olajretek mag 55 30 48

Olajretek zöld 3,5 1,1 4,5

Köles (fehér, piros, sárga) 16,4 6,5 3,3

Fénymag 22 8 23

Pohánka (hajdina) mag 34 16 40

Szöszösbükköny (õszi) mag 36 11 14

Tavaszbükköny 22 6 20

Lencse (mag) 36 11 14

Szegletes lednek 40 25 45

Csicsóka gumó 2,6 1,4 6,2
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Növény N P2O5 K2O

Mák 32,3 19,2 8,7

Baltacim (széna) 23–25 4,6–9 13–17

Szeradella zöld 4,5 1,4 4,7

Szeradella mag 35 14,6 12,5

Somkóró (széna) 22 10 22

Borsós csalamádé 5 1,5 6

Csillagfürt (zöld) 5 1,4 4,7

Csillagfürt (mag) 48–70 11–28 14–37

Dohány 30 4 54,5

Tarlórépa 2,5 0,9–1,3 4–6

B) Különbözõ gyümölcsfajok tápanyagkivonása a terméshez tartozó fanövedék és levélzet beszámításával

Gyümölcsfajok

100 kg termés a talajból kivon

N-t
kg

P2O5-ot
kg

K2O-ot
kg

Alma 0,2 0,06 0,3

Körte 0,2 0,06 0,3

Kajszi 0,4 0,13 0,6

Õszibarack 0,3 0,16 0,9

Szilva 0,4 0,15 0,7

Cseresznye 0,5 0,14 0,6

Dió 1,1 0,27 1,7

Mandula 1,5 0,2 2,2

Gesztenye 1,4 0,21 0,8

C) A zöldségnövények fajlagos NPK-tartalma az átlagos termésszintre vonatkozóan

Növényfaj
Fajlagos NPK-tartalom, kg/t

N P2O5 K2O

1. Fejes saláta 4.0 1.8 5.0

2. Spenót 5.0 1.6 7.0

3. Sóska (4 évre) 4.8 1.5 6.8

4.a. Fejes káposzta – korai 3.15 1.2 3.9

4.b. Fejes káposzta – középkorai 3.5 1.3 4.3

4.c. Fejes káposzta – kései 3.85 1.4 4.7

5.a. Vöröskáposzta – középkorai 6.0 1.7 7.0

5.b. Vöröskáposzta – kései 6.6 1.9 7.7

6.a. Kelkáposzta – korai 3.6 1.8 4.5

6.b. Kelkáposzta – középkorai 4.0 2.0 5.0
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Növényfaj
Fajlagos NPK-tartalom, kg/t

N P2O5 K2O

6.c. Kelkáposzta – kései 4.4 2.2 5.5

7.a. Karfiol – korai 4.0 1.6 5.0

7.b. Karfiol – középkorai 4.0 1.6 5.0

7.c. Karfiol – kései 4.0 1.6 5.0

8. Brokkoli 4.1 1.6 6.0

9.a. Karalábé – korai 5.0 4.0 8.0

9.b. Karalábé – középkorai 5.0 4.0 8.0

9.c. Karalábé – kései 5.5 4.4 8.8

10. Bimbós kel 3.3 1.0 3.4

11. Étkezési paprika 2.4 0.9 3.5

12. Paradicsom 2.4 1.0 4.5

13. Csemege kukorica (csõtermés) 10.0 4.0 11.0

14. Gumós édeskömény 2.9 1.3 9.7

15. Uborka 3.0 1.5 4.0

16. Sárgadinnye 3.3 1.2 6.0

17. Görögdinnye 2.4 1.1 5.6

18. Spárgatök 3.7 0.9 4.0

19. Sütõtök 4.2 1.0 6.6

20. Spárga-halványító (15 évre) 30.0 12 36

21. Fûszerpaprika (friss tömegre) 4.8 1.6 6.5

22. Cékla 4.3 1.5 8.0

23. Sárgarépa 4.3 1.8 6.0

24. Petrezselyem 5.0 2.4 6.0

25. Pasztinák 3.8 1.5 5.5

26. Zeller 6.5 2.5 8.0

27. Téli retek 6.0 3.0 5.0

28. Hónapos retek 5.0 2.0 5.0

29. Torma 6.0 2.4 10.2

30. Dughagyma 3.4 1.3 4.0

31. Vöröshagyma (dughagymáról) 3.8 1.2 4.2

32. Vöröshagyma (magról) 3.4 0.9 3.5

33. Fokhagyma 4.3 1.6 4.2

34. Póréhagyma 3.2 0.9 3.8

35. Korai burgonya 5.9 2.2 8.0

36. Zöldbab 12.0 4.0 13.0

37. Zöldborsó 16.0 5.6 15.2
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5. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez

5.1. Irányszámok az állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

A) Irányszámok a sertéstartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

Sertés Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]

Állatkategória, tömeg
Trágyatípus

Kövér hígtrágya(1) Közepes hígtrágya(2) Sovány hígtrágya(3) Almos trágya(4) Megjegyzés

Koca + alom 200 kg és max. 9 kg 76 152 228 98 Koca és szaporulata
(10 db szopósmalac)

Utónevelt malac 8–35 kg 18 36 54 21 Átlagosan 30–90
napig

Hízó 35–110 kg 32 64 96 35,5 Átlagosan 90–220
napig

Komplex telepre vonatkoztatott adatok

Trágyatermelés [kg/kocaférõhely/hét]

Technológia

Víztakarékos
technológiák

Moderált
vízfelhasználású

technológiák

Vízpazarló
technológia

Almos tartás esetén
mintegy 10%

trágyalé
tárolókapacitást is

figyelembe kell
venni

Telep a
kocaneveléstõl a
fiaztatáson át a
véghízlalásig

630 1260 1890 344

(1) Minimális ürülék hígulás (maximum 1-szeres); (2) ~2-szeres hígulás; (3) ~3-szoros hígulás; (4) Átlagos 1 kg/nap (0,5–1,5 kg/nap) alomfelhasználással számolva férõhelyenként.
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B) Irányszámok a szarvasmarhatartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

Szarvasmarha Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]

Állatkategória, testtömeg
Trágyatípus Almos trágya(1) Hígtrágya Megjegyzés

Borjú (0–6 hónap) 40–130 kg 55 – Egyedi, illetve csoportos
borjúbokszokban.

Üszõ (6–12 hónap) 130–310 kg 140 – Almozott istállóban

Üszõ (12–24 hónap) 310–450 kg 230 – Almozott istállóban

Hízómarha (6–12 hónapig) 180–300 kg 150 Almozott istállóban

Hízómarha (12–24 hónapig) 300–420 kg 200 Almozott istállóban

Hízómarha, anyatehén
(>24 hónap)

550 kg 340 – Almozott istállóban

Tejelõ tehén (24 hónapnál
idõsebb)

650 kg 370 140(2) Almozott istálló + fejõház

Tejelõ tehén (24 hónapnál
idõsebb)

650 kg 340(3) + 140(2) Kevésalmos istálló + fejõház

Komplex telepre vonatkoztatott fajlagos adatok [kg/tehénférõhely/hét]

Tehénférõhely – 480 140(2) Teljes, utánpótlást is nevelõ
telepeknél

(1) Almos trágya tárolásakor mintegy 2–5%-nyi térfogatú elfolyó trágyalé tárolót is szükséges építeni.
(2) Fejõházi trágyatermelés (ennek tárolását a hígtrágya tárolás szabályaival megegyezõen kell megoldani)
– a napi ürülék 8–10%-a, (napi ürülék 40–60 kg/nap/tehén) 3–6 kg/nap/tehén,
– fejõházi víz (amennyiben nem tartalmaz a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2003. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti veszélyes anyagot) (tõgymosó-víz, felmosó-víz /elõvárakozó, utóvárakozó, fejõterem/

fejõberendezés mosóvize, tejhûtés mosóvize, tisztításhoz használt víz együttesen víztakarékos technológiával 15 liter/nap/tehén,
– fejõházi csurgalékvíz (napi ürülék + fejõházi víz) átlagosan 19 kg/nap/tehén értékkel számolva.
(3) Istállói kövér hígtrágya (>10% SZA)
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C) Irányszámok egyes állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez

Egyéb állatok Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]

Állatkategória, testtömeg
Trágyatípus Almos trágya Hígtrágya Megjegyzés

1000 tojótyúk ~2,2 kg/állat – 805(1) Ketreces tartás, csak ürülék
(21% SZA)

1000 brojler ~2 kg/állat 218 – Mélyalmos tartásnál,
a kitermelt trágyamennyiség

alapján

1000 pulykabak ~14 kg/állat 790 – Mélyalmos tartásnál,
a kitermelt trágyamennyiség

alapján

1000 pulykatojó ~5 kg/állat 330 – Mélyalmos tartásnál,
a kitermelt trágyamennyiség

alapján

Juh (vegyes korcsoport) 50 kg-os anyajuh 30 Anyajuhra vetítve
(anyajuh + szaporulat)

mélyalmos tartásnál

Juh (vegyes korcsoport) 70 kg-os anyajuh 42 Anyajuhra vetítve
(anyajuh + szaporulat)

mélyalmos tartásnál

Kecske (vegyes korcsoport) 50 kg-os anyakecske 30 Anyakecskére vetítve
(anyakecske + szaporulat)

mélyalmos tartásnál

Kecske (vegyes korcsoport) 80 kg-os anyakecske 50 Anyakecskére vetítve
(anyakecske + szaporulat)

mélyalmos tartásnál

Anyanyúl + szaporulata 4 kg 8,4 Ketreces tartás, trágyagyûjtõ
aknával

Ló 600 kg 94 Almozott tartás

(1) Trágyaszárításos technológia esetén a trágyamennyiséget a szárazanyag-növekedés arányában korrigálni szükséges (pl. 40% SZA esetén a trágyatermelés értéke 402 kg/1000 állat/hét).
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D) A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához

A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához az A)–C) pontok szerint kilogrammban megadott trágyaterme-
lési értékeket a tényleges térfogattömeg alapján m3-re kell átszámítani.

Amennyiben a termelt trágyáról saját mérési eredmény nem áll rendelkezésre az átszámításhoz az alábbi irányszámo-
kat lehet alkalmazni:

Megnevezés Érték [kg/m3]

Hígtrágya <10% SZA tartalom alatt 1000

„Kövér” hígtrágya (kevésalmos szarvasmarha tartásból) 950

Friss almos trágya (laza rakatban) 450

Friss almos trágya (kitároláskor) 650

Mély-, illetve növekvõ almos trágya kitároláskor 750–800

Érett istállótrágya (pl. öntözött trágyakazalból) 850

5.2. Alapkövetelmény a trágyatárolók minimális mûszaki paramétereihez

I) Fóliabéléses tározók vagy mûanyag bevonattal ellátott tározófelületek:
A tározó bélelésére alkalmazott fóliának
– teljesen vízzárónak,
– a hígtrágya kémiai hatásával szemben ellenállónak,
– egyenletes falvastagságúnak és szilárdságúnak,
– hajlékonynak, a terhelés hatására deformálódónak,
– magas szakítószilárdságúnak (a kötéseknél is!),
– és kimagasló UV sugárzásállónak kell lennie.
Trágyatárolók bélelésére ezért csak Építésügyi Mûszaki Engedéllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkezõ fóliák,

ill. mûanyagok használhatók fel. Az ÉME-nek igazolnia kell a mûanyag bevonatok, fóliák állattartó telepek fém vagy
földmedencés hígtrágya tárolóiban való alkalmazhatóságát, a 20 évet meghaladó elvárt élettartamra. Az ÉME-nek ki kell
térnie a fólia UV állóságára is. A fóliának a „kiváló” osztályú besorolást kell kapnia.

II) Beton trágyatárolók (híg- és istállótrágya tározóknál egyaránt)
Betontároló csak
– vízzáró,
– tervezõi méretezéssel kiszámított szilárdságú (vastagságú és minõségû),
– szulfátálló

betonból készíthetõ.
Amennyiben a betontároló elõre gyártott elemekbõl készül, ezen elemekre vonatkozóan rendelkeznie kell az építési

termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásá-
nak szabályairól szóló külön jogszabályban szereplõ Megfelelõségi Tanúsítvánnyal vagy Szállítói Megfelelõségi Nyi-
latkozattal. Ezek hiányában a külön jogszabály szerint az elemek trágyatárolásra való alkalmasságát ÉME vagy ETA
(Európai Mûszaki Engedély) is igazolhatja.

III) Fém vázszerkezetû, szerelt hígtrágya tárolók
Fém trágyatároló tartályok esetében kiemelt jelentõsége van a korrózió elleni védelemnek, az elõírt 20 év élettartam

biztosításának. A gyártmányhoz felhasznált fém, tartályfal szerkezeti elemek megfelelõségét
– vagy az anyag minõsége önmagában,
– vagy a bevonata biztosítja.
A korrózióálló anyagból készített fém tartálylemezek mind a szilárdsági, mind a korrózióállósági feltételt kielégítik. A

korrózióálló fémek tulajdonságait a nemzeti és nemzetközi szabványok rögzítik. Nem korrózióálló fémek korrózióálló-
ságát külön felületi mûanyag bevonattal kell biztosítani. A felületi mûanyag bevonatról, illetve a felhordás technikájáról,
a szerkezeti elemek közötti tömítések megfelelõségérõl Minõségi Tanúsítvány kiállítása szükséges.

Azon trágyatárolóra, melyek típustervek alapján, különbözõ méretekben készülõ ipari gyártmányok, a gyártóknak a
teljes hígtrágya tárolóra, mint késztermékre kell Megfelelõségi Nyilatkozatot biztosítania. Ehhez a gyártónak rendelkez-
nie kell az összes, szabványokban foglalt tulajdonságoknak való megfelelõséget igazoló dokumentumokkal, a megfele-
lõséget igazoló akkreditált vizsgálati eredményekkel.
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6. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez
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ADATLAP 

AZ  59/2008.  (IV. 29.) FVM RENDELET SZERINT,

A MEZ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK KÖTELEZ  ADATSZOLGÁLTATÁSÁHOZ

Adatszolgáltatási id szak: __ __ __ __. __ __. __ __ - __ __ __ __. __ __. __

1. A mez gazdasági tevékenységet folytató adatai 

Gazdálkodó neve 

KÜJ 
(Környezetvédelmi Ügyfél Jel) __ __ __ __ __ __ __ __ __ Regisztrációs szám __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

KSH statisztikai számjel _  _  _  _  _  _  _  _ - _  _  _  _ - _  _  _ - _  _

Adószám _  _  _  _  _  _  _  _ - _ - _  _
vagy

Adóazonosító 
jel __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Székhelye 

Irányítószám Település Közterület neve 
Közterület jellege 

(pl. utca, tér) 
Házszám Hrsz. 

_  _  _  _      

Kapcsolattartó neve* Telefonszáma 

Melléklet összesen (db) 

* Kitöltése nem kötelez .
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2.1. Az állattartó telep adatai  …….. oldal 

Állattartó telep megnevezése 

Irányítószám Település Közterület neve 
Közterület jellege 

(pl. utca, tér) 
Házszám Helyrajzi szám 

_  _  _  _      

TH KTJ: _  _  _  _  _  _  _  _  _ MePAR blokkazonosító _  _  _  _  _ - _ - _  _

2.2. Az állatállomány éves átlagos létszáma és az év folyamán keletkezett trágya mennyisége a tárgyévben 

Állatfaj Állattartás módja Keletkezett trágya 

Megnevezés Kód Megnevezés Kód 

Állatok létszáma 
(darab) Hígtrágya 

(m3/év)
Istállótrágya 

(t/év) 

1. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
2. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
3. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
4. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
5. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
6. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
7. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
8. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
9. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
10. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
11. _  _ _  _ _  _  _  _  _  _  _  _
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2.3. A trágyatároló kapacitása és a tárgyid szak utolsó napján tárolt szervestrágya mennyisége ……… oldal

TH KTJ _  _  _  _  _  _  _  _  _
Hígtrágya 

Tároló adatai 

EH-KTJ  MePAR blokkazonosító EOV koordináta pár (X ; Y) Kapacitás (m3)

Tárolás  módja  
(kód) 

Tárolt  hígtrágya  mennyisége 
(m3)

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _

Istállótrágya 

Tároló adatai 

EH-KTJ MePAR blokkazonosító EOV koordináta pár (X ; Y) Kapacitás (tonna) 

Tárolás  módja  
(kód) 

Tárolt  istállótrágya  mennyisége 
(tonna) 

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _  _
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3.1 Legeltetéssel hasznosított terület …….oldal

Település
Helyrajzi 

szám 
MePAR blokkazonosító 

Legeltetett terület 
(ha) 

Állatfaj  
kódja 

Legeltetett állatok 
száma 

Legel n töltött  
napok száma 

1. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 
2. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 
3. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 
4. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 
5. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 
6. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _ 

3.2. A trágyakijuttatás adatai a tárgyévben 

Kijuttatott szervestrágya 
Település

Helyrajzi 
szám 

MePAR blokkazonosító 
M V

ág Hígtrágya 
(m3/ha)

Istállótrágya 
(t/ha)

Szervestrágyával
kijuttatott N 
hatóanyag 

kg/ha 

Trágyázott 
terület  

(ha) 

N m trágya 
hatóanyag 

(kg/ha) 

Szerves trágya típusa 
(kód) 

1. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
2. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
3. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
4. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
5. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
6. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
7. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
8. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
9. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
10. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __ 
11. _ _ _ _ _ - _ - _ _ _  _      __ __
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3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott, vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról …..oldal

Szervestrágya mennyisége Felhasználás helye Átadó/átvev  adatai 

Címe Átadott Átvett Híg- 
trágya 
(m3)

Istálló-
trágya 

(t)

Szerves-
trágya 
típusa
(kód) 

MePAR blokkazonosító 
Neve Irányítószám Település 

Közterület 
neve, jellege 

Házsz. 
Regisztrációs szám 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  _ _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  _ _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  _ _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  _ _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nyilatkozat: Büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy az Adatlapban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

          Hozzájárulok, hogy a talajvédelmi hatóság az adatlapon feltüntetett személyes adataimat kezelje.  

Dátum:  

 .................................................................. 
aláírás



Függelék az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú mellékletéhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint, a mezõgazdasági tevékenységet folytatók
kötelezõ adatszolgáltatásához

Általános tudnivalók

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint az adatlapot minden olyan mezõgazdasági tevékenységet folytatónak ki
kell töltenie, akinél szervestrágya keletkezik, illetve szervestrágyát használ fel. A kitöltött adatlapot minden évben
a tárgyidõszakot követõ december 31-ig kell beküldeni a területileg illetékes talajvédelmi hatósághoz. Az 1. táblázatot
minden adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodónak ki kell töltenie. Ezen felül az állattartást végzõknek a 2.1., 2.2., 2.3.
táblázatokat, ha legeltetést folytat a 3.1. táblázatot, ha a trágyát nem saját területén hasznosítja, vagy trágyát vesz át fel-
használásra akkor a 3.3. táblázatot kell kitöltenie. A növénytermesztést folytató gazdálkodónak a 3.2. és a 3.3.
táblázatokat kell kitöltenie.

Az adatlapokon a tárgyév utolsó napján érvényes adatokat kell közölni, amelyek a valós helyzetnek megfelelõek, illet-
ve a tevékenységgel kapcsolatos dokumentumokban, okmányokban szereplõ adatokkal megegyezõk. Az adatlapokon
közölt adatok valódiságáért az adatszolgáltató felelõs.

A területileg (telephely szerint) illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal megyei Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságai (a továbbiakban: MGSZH NTI), illetve környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek az
adatszolgáltatásban foglaltakat ellenõrizhetik. Ennek során az adatszolgáltatásban foglaltakat igazoló, alátámasztó do-
kumentumokat – az ellenõrzést végzõ kérésére – be kell mutatni. A hatóság felszólítására az esetleges hiányokat pótolni
kell.

Az adatgyûjtés jogszabály alapján elrendelt hatósági célú adatgyûjtésnek minõsül.
Kérünk minden egyes lapot dátummal és cégszerû aláírással ellátni! Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás meg-

tagadása és a késedelmes adatszolgáltatás a hatályos jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után!
Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok beszerezhetõk a megyei MGSZH NTI-nél, a falugazdászoknál és a ható-

sági állatorvosoknál, vagy letölthetõk a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (www.fvm.hu), a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium (www.kvvm.hu), valamint az MGSZH NTI-k (www.ontsz.hu) hivatalos honlapjáról.

Az egyes adatlapokon, ha valamely adat esetében a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul, szükség szerinti szám-
ban ugyanazon lap másolata szolgál pótlapként. Az adatlapokat – az esetleg szükségessé váló pótlapokat is figyelembe
véve – egy adatszolgáltatás keretében folyamatos oldalszámmal kell ellátni.

Részletes kitöltési útmutató

1. A mezõgazdasági tevékenységet folytató adatai

A gazdálkodó neve
Ha a gazdálkodó:
– szervezet, akkor a szervezet bírósági, cégbírósági bejegyzésében szereplõ teljes megnevezését,
– egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozási igazolványban szereplõ családi és utónevét,
– magánszemély, akkor a személyi igazolványban szereplõ családi és utónevét

kell megadni.
A székhelynél a gazdálkodó levelezési címe szerinti adatokat (irányítószám, település, közterület jellege pl. utca, ház-

szám) kell feltüntetni.
Magánszemélynek az adóazonosító jel, gazdálkodó szervezetnek a KSH statisztikai számjel és az adószám rovatokat

kell kitölteni.

KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):
Az állattartással foglalkozó gazdálkodóknak az adatszolgáltatás benyújtásakor – az adatszolgáltatás környezetvédel-

mi vonatkozásai miatt – rendelkeznie kell KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) számmal, az állattartó telepnek pedig
TH-KTJ (Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel) számmal. A telepen belüli, eltérõ kialakítású (eltérõ mû-
szaki védelemmel rendelkezõ) trágyatárolóknak ezen belül külön EH-KTJ számmal kell rendelkeznie. (Az EH-KTJ
szám a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi
Területi Jelet jelenti).
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Mindhárom azonosítóra vonatkozóan fontos tudnivaló, hogy amennyiben a bejelentéskor ezekkel, vagy ezek valame-
lyikével az állattartással foglalkozó gazdálkodó nem rendelkezik, úgy az(oka)t az ún. KAR adatlapok (környezetvédelmi
alapnyilvántartáshoz szükséges adatok adatlapja) benyújtásával kell megkérnie a területileg illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségtõl. A KAR adatlapok beszerezhetõek a területileg illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségtõl vagy letölthetõek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjá-
ról (www.kvvm.hu). A KAR adatlapok KTJ lapja szolgál mind a TH, mind az EH-KTJ-k igénylésére (TH-KTJ esetén a
4. „a bejelentett objektum telephely?” kérdésnél a mezõbe x-szet kell tenni, EH-KTJ esetén a mezõt üresen kell hagyni.
A KAR lapok nyilvántartásba vétele során a környezetvédelmi hatóság a bejelentõlapon közölt azonosító adatokhoz ren-
delten megállapítja a gazdálkodó azonosítóját/azonosítóit, s errõl az ügyfelet értesíti. Azt követõen, hogy a gazdálkodó
az azonosítóról hivatalos értesítést kap, a késõbbiekben valamennyi környezetvédelmi vonatkozású adatszolgáltatáskor
az azonosítót használnia kell.

Regisztrációs szám: A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által nyilvántartott azonosító szám.
Kapcsolattartó személy: Azt a személyt kérjük megadni, aki az adatlapon szereplõ adatokkal kapcsolatban felmerülõ

kérdésekben felvilágosítást tud nyújtani. Kitöltése nem kötelezõ.

2.1. Az állattartó telep adatai
A 2.1., 2.2., 2.3. táblázatokat állattartó telepenként külön lapon kell kitölteni. Az állattartó telepenként összetartozó

oldalakat a TH-KTJ (lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat) számmal kell azonosítani.
Az állattartó telep megnevezése: Ha a telepnek létezik önálló neve, azt kell megadni. Amennyiben nincs, a megneve-

zést a telepen tartott állat nevébõl kérjük képezni (l sertéstelep).
Az állattartó telep címe: Kérjük a település, közterület jellege pl. utca, házszám, vagy a település és a helyrajzi szám

megadását.
TH-KTJ: Lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat.
MePAR Blokkazonosító: A Mezõgazdasági Parcellaazonosító Rendszer (MePAR) szerinti fizikai blokk azonosítója.

2.2. Az állatállomány éves átlagos létszáma és az év folyamán keletkezett trágya mennyisége tárgyévben
Állatfaj megnevezése és kódja: Az adatlap kitöltésekor az alábbi táblázatot kérjük figyelembe venni. A 15-ös kód

(egyéb) választásakor kérjük az állatfaj pontos megnevezését megadni!

Megnevezés Kód

Ló 01

Tehén 02

Hízó marha 03

Növendékmarha (tenyész szarvasmarha) 04

Borjú (6 hónapos korig) éves korig) 05

Hízó sertés 06

Sertés tenyészállat (koca, kan) 07

Malac 08

Tojó tyúk 09

Broilercsirke 10

Pulyka 11

Liba 12

Kacsa 13

Juh 14

Kecske 15

Egyéb 16
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Állattartás típusának megnevezése és kódja: Az adatlap kitöltésekor az alábbi táblázatot kérjük figyelembe venni.
A 06-os kód (egyéb) választásakor kérjük az állattartás típusát pontosan megnevezni!

Állattartás típusa Kód

Hígtrágyás 01

Almos 02

Mélyalmos 03

Legeltetéses 04

Karám (kifutó) 05

Egyéb 06

Állatlétszám: A trágyatermelés alapját képezõ éves átlagos állományi létszámot kell megadni.
Keletkezett hígtrágya, keletkezett istállótrágya: Kérjük, adja meg állatfajonként a tárgyévben keletkezett összes híg-

trágya mennyiségét m3/évben és/vagy a keletkezett összes istállótrágya (almos, mélyalmos trágya) mennyiségét t/évben.

2.3. A trágyatároló kapacitása és a tárgyidõszak utolsó napján tárolt trágya mennyisége
A telepenként összetartozó lapok azonosítása érdekében kérjük a telephelyhez tartozó TH-KTJ ismételt feltüntetését.
Az EOV koordinátapárt (X; Y) egész szám pontossággal az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszer szerint

kérjük megadni.
A trágyatároló kapacitásánál a tároló befogadóképességét kérjük megadni hígtrágyatároló esetén m3-ben, istállótrá-

gya-tároló esetén tonnában kifejezve.
Az EH-KTJ számot trágyatárolónként kérjük megadni (lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat). A trágyatárolás módjának

megadásakor az alábbi kódokat kérjük használni:

Hígtrágya tárolás

mûszaki védelem megfelelõsége trágyatároló típusa kód

nincs mûszaki védelem szigeteletlen földmedence érintkezésben a talajvízzel 10

szigeteletlen földmedence nem érintkezve a talajvízzel 11

felszíni mélyedés érintkezésben a talajvízzel 12

felszíni mélyedés nem érintkezve a talajvízzel 13

nem megfelelõ mûszaki védelem földmedence döngölt alappal érintkezésben a talajvízzel 20

földmedence döngölt alappal nem érintkezve a talajvízzel 21

földmedence döngölt agyagbéléssel érintkezésben a talajvízzel 22

földmedence döngölt agyagbéléssel nem érintkezve a talajvízzel 23

földmedence egyéb fóliabéléssel érintkezésben a talajvízzel 24

földmedence egyéb fóliabéléssel nem érintkezve a talajvízzel 25

téglával falazott medence érintkezésben a talajvízzel 26

téglával falazott medence nem érintkezve a talajvízzel 27

szigeteletlen, betonozott medence érintkezésben a talajvízzel 28

szigeteletlen, betonozott medence nem érintkezve a talajvízzel 29

megfelelõ mûszaki védelem szigetelt medence vízzáró betonból 30

betonmedence vízzáró réteggel (egy, vagy több réteg) 31

vasbeton medence, vízzáró, saválló, korrózió-ellenálló 32

korróziónak ellenálló betonmedence (szulfát-álló) 33

vízzáró mûanyag tartály 34

rozsdaálló acéltartály 35

földmedence 2–2,5 mm-es HDPE fólia (mûszaki szakember által
igazolt) béléssel

36
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Istállótrágya tárolás

mûszaki védelem megfelelõsége trágyatároló típusa kód

nincs mûszaki védelem trágyaszarvas a telepen érintkezésben a talajvízzel 10

trágyaszarvas a telepen nem érintkezik a talajvízzel 11

trágyaszarvas a mezõgazdasági tábla szélén érintkezésben a ta-
lajvízzel

12

trágyaszarvas a mezõgazdasági tábla szélén nem érintkezik a ta-
lajvízzel

13

trágyaszarvas alatt szalmaborítás érintkezésben a talajvízzel 14

trágyaszarvas alatt szalmaborítás nem érintkezik a talajvízzel 15

trágyalé, csurgalékvíz elvezetése nem megoldott, érintkezésben
a talajvízzel

16

trágyalé, csurgalékvíz elvezetése nem megoldott, nem érintke-
zik a talajvízzel

17

trágyalé, csurgalékvíz elvezetése árokban, érintkezésben a talaj -
vízzel

18

trágyalé, csurgalékvíz elvezetése árokban, nem érintkezik a ta-
lajvízzel

19

nem megfelelõ mûszaki védelem trágya tárolása döngölt alapon, érintkezésben a talajvízzel 20

trágya tárolása döngölt alapon, nem érintkezik a talajvízzel 21

trágya tárolása döngölt agyagon, érintkezésben a talajvízzel 22

trágya tárolása döngölt agyagon, nem érintkezik a talajvízzel 23

trágya tárolása egyéb fóliával fedett, vagy bélelt alapon, érintke-
zésben a talajvízzel

24

trágya tárolása egyéb fóliával fedett, vagy bélelt alapon, nem
érintkezik a talajvízzel

25

szilárd, betonozott, de szigeteletlen alapon, érintkezésben a ta -
lajvízzel

26

szilárd, betonozott, de szigeteletlen alapon, nem érintkezik a ta-
lajvízzel

27

trágyalé, csurgalékvíz gyûjtése szigeteletlen beton aknában,
érintkezésben a talajvízzel

28

trágyalé, csurgalékvíz gyûjtése szigeteletlen beton aknában,
nem érintkezik a talajvízzel

29

megfelelõ mûszaki védelem trágya tárolása vízzáró, szigetelt betonon 30

trágyalé, csurgalékvíz gyûjtése vízzáró, szigetelt betonaknában,
elvezetése szivárgásmentesen

31

trágya tárolása 2–2,5 mm-es HDPE fóliával (mûszaki szakem-
ber által igazolt) fedett, vagy bélelt alapon nem érintkezve a ta-
lajvízzel

32

Ha ugyanazt a fajta trágyát többféle módon tárolják, akkor a kapacitást és a tárolt mennyiséget is külön-külön sorban
kell megadni.

3.1. Legeltetéssel hasznosított terület

Állatfajonként külön sort kell kitölteni.
A település, a helyrajzi szám, a MePAR blokkazonosító rovatokat a legelõterületre vonatkozóan kell kitölteni. A le-

geltetett területet hektárban, egy tizedes pontossággal kérjük megadni. Az állatfaj kódját a 2.2. pontban közölt táblázat
szerint kell megadni. A legeltetett állatok létszámát és a legelõn töltött napok számát állatfajonként kérjük megadni
(darabszámmal).
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3.2. A trágyakijuttatás adatai az adatszolgáltatás évében

A trágya kijuttatását végzõnek kell részletesen kitölteni.
A település, a helyrajzi szám, a MePAR blokkazonosító rovatokat a trágyázott területre vonatkozóan kell kitölteni. A

trágyázott területet hektárban, egy tizedes pontossággal kérjük megadni. A mûvelési ág kódját az alábbi táblázat alapján
kérjük megadni:

Mûvelési ág Kód

szántó 1

gyep, legelõ, rét 2

gyümölcsös, kert, szõlõ 3

gyümölcsös, kert 4

halastó 6

erdõ 8

pihentetett terület 9

egyéb 10

fásított terület 11

A kijuttatott hígtrágya mennyiségét m3/ha-ban és/vagy a kijuttatott istállótrágya mennyiségét t/ha-ban kérjük megad-
ni. Ha adott trágyatípusból kijuttatás nem történt, a rovatba 0-t kell beírni. A szervestrágyával kijuttatott N hatóanyag
mennyiségét hígtrágya esetén a laboratóriumi vizsgálati eredménylap nitrogén adatából kell kiszámolni. Az istállótrá-
gyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyiségét az 1. számú mellékletben megadott irányszámokból kell kiszámolni.
Nitrogén mûtrágya felhasználása esetén a kijuttatott dózist kérjük megadni N hatóanyag kg/ha-ban.

A szervestrágya típusát az alábbi táblázat szerint kérjük megadni:

Állatfaj Vonatkozó állatfaj kódok Szervestrágya típus kódja

vegyes 16 01

szarvasmarha 02, 03, 04, 05 02

sertés 06, 07, 08 03

baromfi 09, 10, 11, 12, 13 04

juh, kecske 14, 15 05

ló 01 06

Amennyiben egy adott területegységen adott évben egy mezõgazdasági tevékenységet folytató egyetlen növényfajt
(vagy növényfajtát) termeszt és a területen egységes tápanyag-gazdálkodást folytat, úgy a tábla azonosítására alkalmas
szám feltüntetésével, külön lapon az érintett hrsz.-ok felsorolásával, a területre kijuttatott trágya átlagértékeit
tüntesse fel.

3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott, vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról
Amennyiben egy állattartó telepen keletkezett trágya nem abban a gazdaságban kerül felhasználásra ahol keletkezett,

hanem tápanyag-utánpótlásra vagy egyéb felhasználásra (komposztálás, biogáz-elõállítás stb.) átadásra kerül más gaz-
dálkodó részére, fel kell tüntetni az átvevõ adatait (név, cím, regisztrációs szám). Amennyiben más gazdálkodótól átvett
trágya kerül felhasználásra, a trágyát átadó gazdálkodó adatait kell megadni.

A táblázat elsõ két oszlopában kérjük jelezni, hogy trágya átadásról vagy más gazdálkodótól történõ trágyaátvételrõl
van szó. Meg kell adni továbbá az átadott/átvett szervestrágya mennyiségét hígtrágya esetén m3-ben, istállótrágya esetén
tonnában. A szervestrágya típusa rovatban a 3.2. pontban megadott táblázat kódjait kérjük, használják.
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
9/2008. (IV. 29.) IRM

rendelete

az elektronikus cégbejegyzési eljárás
és cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló
24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a vég-
elszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának
e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az igazságügyi
és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Miniszterelnö-
ki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.)
Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában foglalt
feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter egyetértésével – a következõket rendelem el:

1. §

Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántar-
tás egyes kérdéseirõl szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet
(a továbbiakban: Cevhr.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elektronikus irattárban csak az igazságügyi és
rendészeti miniszter által a céginformációs szolgálat hon-
lapján közzétett ajánlásoknak, illetve szabványoknak
megfelelõ formátumú, fokozott biztonságú vagy minõsí-
tett elektronikus aláírással ellátott elektronikus beszámoló
helyezhetõ el.”

2. §

A Cevhr. 5. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzé-
si) eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésére)
irányuló kérelmet az igazságügyi és rendészeti miniszter
által a céginformációs szolgálat honlapján közzétett infor-
matikai jellemzõkkel rendelkezõ elektronikus nyomtatvá-
nyon kell elõterjeszteni.

(2) A céginformációs szolgálat honlapjáról és a kor-
mányzati portálról a közzététel céljából átadott, az (1) be-
kezdésben foglalt jellemzõknek megfelelõ nyomtatványok
letölthetõk.

(3) A bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványok
tartalmi mintáját a Cvhr. 1. számú melléklete tartalmazza.
A nyomtatvány kitöltésére a Cvhr. rendelkezései irány-
adók azzal, hogy a kitöltést számítógépes program segíti
elõ.”

3. §

A Cevhr. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. § A jogi képviselõ elektronikus úton az e rendelet
mellékletében meghatározott formátumú és méretû, minõ-
sített elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel ellátott
okiratot (mellékletet) nyújthat be a cégbírósághoz.”

4. §

A Cevhr. 7. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„7. § A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti
kérelmet és mellékleteit – ideértve az eljárási illeték és a
közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását – tar-
talmazó elektronikus okiratot közvetlenül a céginformáci-
ós szolgálatnak a honlapján megjelölt elektronikus levélcí-
mére, vagy a kormányzati portál útján kell megküldeni.”

5. §

A Cevhr. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A Ctv. 38. §-ának (2) bekezdése szerinti elekt-

ronikus igazolás tartalmazza a cégbejegyzés (változásbe-
jegyzés) iránti kérelem céginformációs szolgálathoz
érkezésének idõpontját, az informatikai ellenõrzés ered-
ményét, az egyedi ügyazonosító számot, a kincstári igazo-
lás sorozatszámát, továbbá a kérelem cégbírósághoz való
továbbításának idõpontját.

(2) A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérel-
met és mellékleteit – ideértve az eljárási illeték és a közzé-
tételi költségtérítés megfizetésének igazolását – tartalma-
zó elektronikus okirat érkezésekor a cégbíróság elektroni-
kus visszaigazolást küld a céginformációs szolgálatnak.”

6. §

A Cevhr. 10. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„10. § A jogi képviselõ részére az elektronikus tanúsít-
ványt, illetve elektronikus igazolást a cégbíróság idõbé-
lyegzõvel rendelkezõ fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátva küldi meg a jogi képviselõ elektronikus
levélcímére.”

7. §

A Cevhr. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha a cégbíróságtól vagy a céginformációs szolgá-
lattól a cégnyilvántartásban elhelyezett elektronikus okirat
megküldését kérik, és a kérelmet nem a kormányzati portá-
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lon keresztül nyújtják be, akkor – az e §-ban foglalt eltéré-
sekkel – a bírósági ügyvitel szabályairól szóló rendelet
szabályait kell megfelelõen alkalmazni.”

8. §

A Cevhr. e rendelet melléklete szerinti melléklettel egé-
szül ki.

9. §

(1) A Cevhr. 1. §-ának (1) bekezdésében, 2. §-ának
(3) bekezdésében, 3. §-ának (3) bekezdésében, valamint
11. §-ának (2)–(4) bekezdésében a „Cégszolgálat” szöveg-
rész helyébe a „céginformációs szolgálat” szöveg lép.

(2) A Cevhr. 1. §-ának (3) bekezdésében, a 2. §-ának
(1)–(2) bekezdésében, a 2. §-ának (4) bekezdésében,
a 3. §-ának (2) bekezdésében, a 7. §-ában, a 8. §-ában, ille-
tõleg a 11. §-ának (4) bekezdésében a „Cégszolgálatnak”
szövegrész helyébe a „céginformációs szolgálatnak” szö-
veg lép.

(3) A Cevhr. 3. §-ának (1) bekezdésében a „Cégszolgá-
lathoz” szövegrész helyébe a „céginformációs szolgálat-
hoz” szöveg lép.

10. §

(1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével – 2008. június 1. napján lép hatályba azzal, hogy ren-
delkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen benyúj-
tott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkal-
mazni.

(2) E rendelet 4. §-a 2009. február 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 5–6. §-a 2008. július 1-jén lép hatályba.

(4) A Cevhr. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe 2009. júli-
us 1-jén a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzé-
si) eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésére)
irányuló kérelmet a közigazgatási informatikáért felelõs
miniszter által kibocsátott ajánlásban foglaltaknak megfe-
lelõ, a céginformációs szolgálat honlapján közzétett infor-
matikai jellemzõkkel rendelkezõ elektronikus nyomtatvá-
nyon kell elõterjeszteni.”

(5) A Cevhr. 6. §-ának helyébe 2009. július 1-jén a
következõ rendelkezés lép:

„6. § A jogi képviselõ elektronikus úton a céginformáci-
ós szolgálat honlapján közzétett, a közigazgatási informa-
tikáért felelõs miniszter által kibocsátott ajánlásban foglalt
informatikai feltételeknek megfelelõ, minõsített elektroni-
kus aláírással és idõbélyegzõvel ellátott okiratot (mellék-
letet) nyújthat be a cégbírósághoz.”

(6) A Cevhr. melléklete 2009. június 30-án hatályát
veszti.

(7) E rendelet 2009. július 2-án hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Melléklet
a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelethez

[Melléklet
a 24/2006. (V. 18.) IM rendelethez]

A cégbíróság számára benyújtandó elektronikus
okiratok (mellékletek) informatikai feltételei

1. PDF fájlok

Legalább a Portable Document Format 1.3-nak megfe-
lelõ fájlok, amelyek a felhasznált betûkészletet beágyazva
tartalmazzák. A fájl feldolgozhatósága (nyomtathatósága,
szövegének kereshetõsége, vagy másolhatósága) nem kor-
látozható.

Szkennelt képeket tartalmazó PDF dokumentumok ese-
tén biztosítani kell az egyértelmû olvashatóságot. A doku-
mentum mérete oldalanként legfeljebb 800 kB lehet.

2. Szövegfájlok

2.1. Alkalmazott kódtábla:
ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0)

2.2. Karakterszinten túli jellemzõket nem használó
szövegfájlok:

Karakterszinten túli jellemzõket nem használó, a
2.1. pontban meghatározott kódtáblát alkalmazó állo-
mány, a következõ sorlezárás jelzések egyikével: együttes
kocsivissza-soremelés, önálló soremelés vagy önálló
kocsivissza (együttesen: egyszerû szöveg formátum).

3. A teljes kérelem formátumára és az elektronikus alá-
írás formátumára vonatkozó megkötések (az elektronikus
aktára vonatkozó informatikai feltételek)

A kérelmet és annak mellékleteit elektronikus aktában
kell megküldeni. Az elektronikus akta egy XAdES
(ETSI TS 101.903 v1.2.2) formátumú elektronikus aláírás
állomány, amely elektronikus dokumentumokat, elektro-
nikus aktákat, elektronikus aláírásokat (legalább
XAdES-T), ellenjegyzéseket, és az ezekhez tartozó leíró
adatokat tartalmaz. Az elektronikus aktának és az aktán,
illetve az aktában elhelyezett iratokon szereplõ elektroni-
kus aláírásnak a céginformációs szolgálat honlapján köz-
zétett XML sémadefinícióknak kell megfelelniük.



Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

24/2008. (IV. 29.) ÖTM
ren de le te

az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ról, va la mint
a te lek ala kí tá si és az épí té sze ti-mû sza ki

do ku men tá ci ók tar tal má ról szó ló
37/2007. (XII. 13.) ÖTM ren de let mó do sí tá sá ról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl szó ló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62. § (2) be kez dés b) és
i) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján és az  ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl szó ló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a
 követ kezõket ren de lem el:

1. §

Az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ról, va la mint a te lek ala -
kí tá si és az épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ók tar tal má ról
szó ló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 1. mel lék let II. fe je ze te a kö vet ke zõ 24. al pont tal
egé szül ki:

[II. A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – az I. és III. fe je -
zet ben fog lal tak ki vé te lé vel – be je len tés alap ján vé gez he -
tõ ek:]

„24. fó lia sá tor épí té se
a) be épí tés re nem szánt te rü le ten – a me zõ gaz da sá gi

 terület ki vé te lé vel – mé ret kor lát nél kül, amennyi ben nem
idény jel le gû (ál lan dó, több mint 6 hó nap ra fel ál lí tott),

b) be épí tés re szánt te rü le ten, ha nem idény jel le gû
( állandó, 6 hó nap nál hosszabb idõ re fel ál lí tott), vagy az
500 m2 brut tó alap te rü le tet meg ha la dó vagy 7,0 m-es épít -
mény ma gas ság nál na gyobb mé re tû.”

2. §

Az R. 1. mel lék let III. fe je ze te a kö vet ke zõ 31. al pont tal
egé szül ki:

[III. A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek épí té si en ge dély
és be je len tés nél kül vé gez he tõ ek:]

„31. fó lia sá tor épí té se
a) be épí tés re nem szánt te rü le ten be lül me zõ gaz da sá gi

te rü le ten idõ- és mé ret kor lát nél kül, egyéb öve zet ben
idény jel leg gel (nem ál lan dó, leg fel jebb 6 hó nap ra fel ál lí -
tott), mé ret kor lát nél kül,

b) be épí tés re szánt te rü le ten
ba) idény jel leg gel (nem ál lan dó, leg fel jebb 6 hó nap ra

fel ál lí tott) és brut tó 500 m2 vagy an nál ki sebb alap te rü le tû
és 7,0 m vagy an nál ki sebb épít mény ma gas sá gú,

bb) ha nem idény jel le gû (ál lan dó, 6 hó nap nál hosszabb
idõ re fel ál lí tott) a 3,0 m vagy an nál ki sebb épít mény ma -
gas sá gú.”

3. §

Az R. 5. mel lék let III. fe je ze te 13. al pont ja a kö vet ke zõ
új d)–e) al pon tok kal egé szül ki:

[Be je len té si el já rás hoz szük sé ges épí té sze ti-mû sza ki
do ku men tá ci ó nak az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:]

„d) 4,0 m-es épít mény ma gas sá gú, vagy an nál ki sebb
fó lia sá tor épí té se ese tén hi va ta los hely szín raj zot és mû sza -
ki le írást,

e) 4,0 m-es épít mény ma gas sá got meg ha la dó fó lia sá tor
épí té se ese tén hi va ta los hely szín raj zot, mû sza ki le írást,
met szet raj zot és alap raj zot,”

4. §

(1) Ez a ren de let ki hir de té se nap ján lép ha tály ba és a
 kihirdetését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
1. mel lék let

a) II. fe je zet 14. al pont já ban a „(szét szed he tõ)” és a
„fó lia sá tor,” szö veg rész ha tá lyát vesz ti,

b) II. fe je zet 21. al pont já ban a „fó lia sá tor a be épí tés re
nem szánt te rü le ten is,” szö veg rész he lyé be a „be épí tés re
nem szánt te rü le ten is, to váb bá a fó lia sá tor idõ- és mé ret -
kor lá to zás nél kül” szö veg rész lép,

c) III. fe je zet 15. al pont já ban a „(szét szed he tõ)” és a
„vagy fó lia sá tor” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

25/2008. (IV. 29.) ÖTM
rendelete

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai

 és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény  5.  §
(1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a), b), c), e), f), g) és i) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1. §

(1) Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesí-
tések felsorolását.

(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ha-
táskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgaköve-
telményeit a 2–12. melléklet tartalmazza.

(3) A 13. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsopor-
tok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges
bemeneti kompetenciák felsorolását.

(4) A 14. melléklet tartalmazza a külön jogszabályokban
foglalt jogosultságok megfeleltetését az Országos Képzési
Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, vala-
mint az Országos Képzési jegyzékrõl és az Országos Kép-
zési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl
szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos
Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítések között.

(5) A 15. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek
típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó meg-
határozásokat.

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ kép-
zéseket a megkezdésükkor hatályos jogszabályokban fog-
lalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejez-
ni. Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzéskor hatályos
jogszabályi követelmények szerint a képzés befejezését
követõ 1 évig, de legkésõbb 2013. augusztus 31-ig van le-
hetõség.

(3) A 2. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén hatályát
veszti. E bekezdés 2013. szeptember 2-án hatályát veszti.

(4) A 3. § e rendelet hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti. E bekezdés hatályát veszti e rendelet hatályba-
lépését követõ második napon.

3. §

Hatályát veszti
a) a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgaköve-

telményeinek kiadásáról szóló 13/1996. (XI. 5.)
MKM–BM együttes rendelet, valamint a közigazgatási hi-
vatalokat és a kormányzati szervezetalakítást érintõ egyes
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2007.
(VI. 26.) ÖTM rendelet 1. § (1)–(2) bekezdése,

b) az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rende-
let 12., 13., 14., 15., 25., 26., 27., 28. számú melléklete, va-
lamint 29. számú mellékletében a „Katasztrófa- és tûzvé-
delmi technikus”, a „Katasztrófavédelmi elõadó”, a „Ka-
tasztrófavédelmi fõelõadó”, a „Kéményseprõ és tüzelés-
technikai karbantartó”, a „Temetkezési szolgáltató”, a
„Tûzoltó”, a „Tûzvédelmi elõadó”, a „Tûzvédelmi fõelõ-
adó” szakképesítésre vonatkozó sor,

c) az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rende-
let módosításáról szóló 28/2005. (VI. 18.) BM rendelet
2. melléklete,

d) a kajak-kenu sportedzõi szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 8/2004. (X. 4.)
GYISM rendelet,

e) az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeirõl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intéz-
mények jegyzékérõl szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM rende-
let 1. § (1) bekezdése, 2. § (1) bekezdésében az „ ; a rende-
let 1. számú melléklete 3., 4. és 7. sorszáma alatti követel-
ményeket a hatálybalépését követõen induló képzésekre
kell alkalmazni” szövegrész, 2. § (1) bekezdés második
mondata, 2. § (2)–(5) bekezdése, 1–2. számú melléklete,

f) a vívás sportedzõi szakképesítés szakmai és vizsga-
követelményeinek kiadásáról szóló 13/2006. (III. 14.) BM
rendelet.

Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter



1. mel lék let a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM ren de let hez

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek fel so ro lá sa

Sor-
szám

Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben sze rep lõ ada tai

azo no sí tó szám meg ne ve zés

1.  61  582  01 0000 00 00  Épí té si mû sza ki el len õr I.

0100 52  01  Rész szak ké pe sí tés: 
 Épí té si mû sza ki el len õr II.

2.  61  521  01     Fel vo nó- és moz gó lép csõ el len õr

0010 61 01  El ága zás: 
 Fel vo nó el len õr

0010 61 02  El ága zás: 
 Moz gó lép csõ el len õr

3.  52  341  03 0000 00 00  In gat lan köz ve tí tõ

0001 54 01  Rá épü lés: 
 In gat lan va gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ

4.  33  814  01 0000 00 00  Ké mény vizs gá ló

0100 31 01  Rész szak ké pe sí tés: 
 Ké mény sep rõ

5. 52 861 05 0000 00 00  Pol gá ri vé del mi elõ adó

0001 54 01  Rá épü lés: 
 Ka taszt ró fa vé del mi és pol gá ri
 vé del mi fõelõadó

6.  52 813  01     Sport edzõ (sport ág meg je lö lé sé vel)

0100 33 01  Rész szak ké pe sí tés: 
 Sport ok ta tó (sport ág
 meg je lö lé sé vel)

0010 52 01  El ága zás: 
 Fitt ness-well ness asszisz tens

0010 52 02  El ága zás: 
 Sport edzõ (sport ág meg je lö lé sé vel)

0001 54 01  Rá épü lés: 
 Rek re á ci ós moz gás prog ram-ve ze tõ
 (a szak irány meg je lö lé sé vel)

7. 52  813  02 0000 00 00  Sport szer ve zõ, -me ne dzser

8.  52  814  01 0000 00 00  Tár sas ház ke ze lõ

0001 54 01  Rá épü lés: 
 In gat lan ke ze lõ

9.  51  853  01 0000 00 00  Te met ke zé si szol gál ta tó

0100 33 01  Rész szak ké pe sí tés:  
 Te met ke zé si asszisz tens

0100 21 01  Rész szak ké pe sí tés: 
 Te me tõi mun kás

10.  51  861  01 0000 00 00  Tûz ol tó

0001 54 01  Rá épü lés: 
 Tûz ol tó tech ni kus

11.  52  861  07 0000 00 00  Tûz vé del mi elõ adó

0001 54 01  Rá épü lés:   
 Tûz vé del mi fõ elõ adó

3860 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/68. szám



2. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

ÉPÍTÉSI MÛSZAKI ELLENÕR I.
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI 

ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 61 582 01 0000
00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Épí té si mû sza ki el -
len õr I.

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 61 582 01 0100 52 01
Meg ne ve zés: Épí té si mû sza ki el len õr II.

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3192

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Épí té si mû sza ki el len õr I. – 300

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Épí té si mû sza ki el len õr I.
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: épít mény faj tá nak, il le tõ leg szak -

irány nak meg fe le lõ fel sõ fo kú vég zett ség
[Ma gas épí tés (É)
Mély épí tés és mély épí té si mû tár gyak (M)
Épít mény- és épü let gé pé szet (G)
Épít mény- és épü let vil la mos ság (V)
szak ma gya kor lá si szak irá nyok nak meg fe le lõ vég zett ség]
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: –
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: –

2. El mé let ará nya: 70%

3. Gya kor lat ará nya: 30%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Épí té si mû sza ki
 ellenõr II.

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: épít mény faj tá nak meg fe le lõ

szak irá nyú kö zép fo kú vég zett ség, az egyes épít mény faj -
ták nak meg fe le lõ szak irá nyú tech ni ku si ok le vél, il le tõ leg
a tech ni ku si kép zés szü ne tel te té sé nek idõ sza ká ban a szak -
irá nyú szak kö zép is ko lai érett sé gi bi zo nyít vány

[Ma gas épí tés (É)
Mély épí tés és mély épí té si mû tár gyak (M)
Épít mény- és épü let gé pé szet (G)
Épít mény- és épü let vil la mos ság (V)
szak ma gya kor lá si szak irá nyok nak meg fe le lõ vég zett -

ség]
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: –
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 500
3. El mé let ará nya: 70%
4. Gya kor lat ará nya: 30%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya té kos ság gal

élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3192 Minõségi, mûszaki, biztonsági ellenõr

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

El len õr zi az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség, az épí -
té si sze re lé si mun ka szak sze rû sé gét a jog erõs és vég re hajt -
ha tó épí té si (lé te sí té si) en ge dély, il let ve mû em lék ese tén
örök ség vé del mi ha tó sá gi en ge dély és a hoz zá tar to zó jó vá -
ha gyott épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció, va la mint a
ki vi te le zé si terv do ku men tá ció alap ján

El len õr zi az épít mény ki tû zé sé nek he lyes sé gét, szük ség 
ese tén a ta laj me cha ni kai, kör nye zet vé del mi és egyéb fel -
mé ré sek, vizs gá la tok meg tör tén tét
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El len õr zi az épí té si nap lót, a be jegy zé se ket és egyéb
jegy zõ köny ve ket el len jegy zi, il le tõ leg ész re vé te le zi

Az épí té si nap ló ban fel tün te ti a hi bá kat, hi á nyos sá go kat 
és el té ré se ket

Az épít te tõ ré szé re ja vas la to kat tesz a mû sza ki, il let ve
gaz da sá gi szük sé ges ség bõl in do kolt terv vál toz ta tá sok kal
kap cso la to san

A mun kák el ta ka rá sa elõtt azok mennyi sé gi és mi nõ sé gi 
el len õr zé sét el vég zi

Részt vesz a mû sza ki át adás-át vé te li és bir tok ba vé te li
el já rás ban

El len õr zi az egyes épít mény faj ták mû sza ki tel je sít -
mény-jel lem zõ it

El len õr zi a tech no ló gi á val össze füg gõ biz ton sá gi elõ -
írá sok be tar tá sát

El len õr zi a be épí tett anya gok, kész ter mé kek és be ren -
de zé sek meg fe le lõ ség-iga zo lá sa meg lé tét

El vég zi a mû sza ki el len õri fel ada tok el vég zé sé nek do -
ku men tá lá sát az épí té si nap ló ban

Mû sza ki kér dé sek ben el vég zi az épít te tõ dön té se i nek
elõ ké szí té sét

Mû sza ki kér dé sek ben ja vas la tot tesz pl. szak ér tõ be vo -
ná sá ra

El len õr zi a pénz ügyi el szá mo lá so kat, fel mé ré se ket
El ké szí ti az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség tel je sí -

té sé nek iga zo lá sát
Ha az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé get több vál lal -

ko zó ki vi te le zõ vég zi, össze han gol ja a fe le lõs mû sza ki ve -
ze tõk te vé keny sé gét és gon dos ko dik ar ról, hogy az el vég -
zett épí té si-sze re lé si mun kák vo nat ko zá sá ban az egyes
 kivitelezõk fe le lõs mû sza ki ve ze tõi ál tal tett nyi lat ko za tok
a hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sa kor
az épít te tõ és az épí tés ügyi ha tó ság ren del ke zé sé re áll -
janak

Az épít te tõt ha la dék ta la nul ér te sí ti hiba, hi á nyos ság
meg ál la pí tá sá ról, a terv és a szer zõ dés sze rin ti tel je sí tést
be fo lyá so ló min den kö rül mény rõl

Az épí té si mû sza ki el len õr II. fel adat kö re a kü lön jog -
sza bály ban az épí té si be ru há zá sok ra meg ál la pí tott nem ze ti 
ér ték ha tárt meg nem ha la dó épí té si mun kák el len õr zé sé re
ter jed ki a szak ma gya kor lá si szak irány hoz iga zo dó kor lá -
to zá sok figye lembevétele mel lett.

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1084–06 Ala po zó épí té si mû sza ki is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:
Fel adat pro fil:
Al kal maz za az épí té si mun kák hoz kap cso ló dó mû sza ki

szak mai is me re te ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ta laj me cha ni ka
B Föld mun kák
B Ala po zá si mun kák
B Mo no lit vas be ton szer ke ze tek
B Elõ re gyár tott vas be ton szer ke ze tek
B Fém tar tó szer ke ze tek
B Fa tar tó szer ke ze tek
B Kõ mû ves- (fa la zott) szer ke ze tek
B Üveg szer ke ze tek, üve ge zé sek
B Szi ge te lé sek
B Épü let-bá do gos mun kák
B Te tõ fe dé sek
B Hom lok zat bur ko ló mun kák
B Bel sõ bur ko ló mun kák
B Nyí lás zá ró szer ke ze tek
B Szá raz épí tés
B Fes tõ-má zo ló és ta pé tá zó mun kák
B Gipsz mun kák
B Épü let la ka tos mun kák
B Épít mé nyek fû té se, szel lõ zé se
B Csa tor ná zás és gáz há ló zat-sze re lés
B Fel vo nók
B Fel újí tá si, át épí té si mun kák
B Mé rés, ki tû zés
B Fel szí ni víz el ve ze tés
B Épü let gé pé szet
B Épü let vil la mos ság

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 Épí té sze ti mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Épí tõ ipa ri ter vek, raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Épí té sze ti jel ké pek ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
4 Ki tû zé si mû sze rek, esz kö zök ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Tér lá tás
Tér be li tá jé ko zó dás
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Mo ti vál ha tó ság
Ha tá ro zott ság
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Kö vet kez te té si ké pes ség
Mód sze res mun ka vég zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1085–06 Épí té si mû sza ki el len õri fel ada tok I.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi az épít mény ki tû zé sé nek he lyes sé gét
El len õr zi a ta laj me cha ni kai, kör nye zet vé del mi és egyéb 

fel mé ré sek vizs gá la tok meg tör tén tét
El len õr zi a ha tó sá gi en ge dé lyek, ha tó sá gi elõ írá sok be -

tar tá sát
El len õr zi fo lya ma to san a ha tár idõk és a mi nõ sé gi elõ írá -

sok, va la mint a szer zõ dé sek ben fog lal tak be tar tá sát
A mun kák el ta ka rá sa elõtt, azok mennyi sé gi és minõ -

ségi el len õr zé sét el vég zi
El len õr zi a szám lá kat, a rész szám lá kat
El len õr zi az egyes épít mény faj ták mû sza ki tel je sít -

mény jel lem zõ it
El len õr zi a tech no ló gi á val össze füg gõ biz ton sá gi elõ -

írá sok be tar tá sát
El len õr zi a be épí tett anya gok, kész ter mé kek és be ren -

de zé sek meg fe le lõ ség-iga zo lá sa meg lé tét és az ab ban fog -
lalt tel je sít mény jel lem zõk meg fe le lõ sé gét a ter vek ben
vagy a szer zõ dés ben elõ ír tak nak

El len õr zi az épí té si nap ló ve ze té sé nek he lyes sé gét és a
mel lék le tek meg lé tét és a tel je sít mény jel lem zõk meg fe le -
lõ sé gét a ter vek nek és a szer zõ dés nek meg fe le lõ en

A jog sza bá lyok és a szer zõ dé sek szab vány hi vat ko zá sa i -
nak, va la mint a más vo nat ko zó mû sza ki spe ci fi ká ci ók nak
a figye lembe véte lével el len õr zi a mû sza ki, biz ton sá gi és
mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek tel je sí té sét

El len jegy zi, il le tõ leg ész re vé te le zi az épí té si nap ló be -
jegy zé se ket és egyéb jegy zõ köny ve ket

Az épí té si nap ló ban fel jegy zi az ész lelt épí té si hi bá kat,
hi á nyos sá go kat

Az épí té si nap ló ban fel jegy zi az eset le ges el té ré se ket a
terv do ku men tá ci ó tól

Az épít te tõ ré szé re ja vas la tot tesz a mû sza ki, il let ve gaz -
da sá gi szük sé ges ség bõl in do kolt terv vál toz ta tá sok kal kap -
cso la to san

Részt vesz a mun ka te rü let át adás-át vé te li el já rás ban
Részt vesz a mû sza ki át adás-át vé te li el já rás ban
Köz re mû kö dik az eset le ges pró ba üze me lés ben
Köz re mû kö dik az üzem be he lye zé si el já rá son
Ter ve zõi egyez te tést kér az el té ré sek ese tén
A ter ve zõi be jegy zé se ket jó vá hagy ja
El ké szí ti a hi ány pót lá si mun kák jegy zé két
Mû sza ki elem zést vé gez cél sze rûbb mû sza ki meg ol dás

terv mó do sí tá sa ese tén

Gaz da sá gos sá gi szá mí tást ké szít cél sze rûbb mû sza ki
meg ol dás terv mó do sí tá sa ese tén

Ja vas la tot tesz terv vál toz ta tá sok ra
Egyez tet a meg ren de lõ vel, a ter ve zõ vel, a ki vi te le zõ vel, 

be szál lí tók kal, fe lül vizs gál ja, jó vá hagy ja, vagy el uta sít ja a 
ki vi te le zõ mû sza ki és költ ség ve té si do ku men tá ci ó it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Épít mény lét re ho zá sa
A A mû sza ki el len õr be kap cso ló dá sa az épí té si fo lya -

mat ba
A A mû sza ki el len õri te vé keny ség vég zé sé nek fel té -

te le és kö ve tel mé nye
A A mû sza ki el len õri fel ada tok jog sza bá lyi hát te re
A A mû sza ki el len õr ala nyi, va la mint a meg bí zó ja ál -

tal át ru há zott jo gai
A A mû sza ki el len õr fe le lõs sé ge a pol gá ri jog sza bá -

lyai sze rint
A A mû sza ki el len õr és a meg bí zó ja, il let ve al kal ma -

zó ja kö zöt ti szer zõ dé ses kap cso lat for mái
A A mû sza ki el len õrök nyil ván tar tá sa
A A mû sza ki el len õrök tel je sí té sé hez tar to zó dí ja zá -

sok és ezek ér tel me zé se
B Az épí tés igaz ga tás szer ve ze ti fel épí té se, ha tó sá gi

el já rá sok
B Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl

 szóló tör vény cél ja és lé nye ge
B Az épí tés ügyi jog sza bá lyok rend szer e
B A köz be szer zé sek rõl szó ló tör vény cél ja és lé nye ge
B Be ru há zás fo gal ma (ál lam ház tar tás ról  szóló tör -

vény)
A A be ru há zá sok idõ ter ve zé se és a be ru há zá si fo lya -

mat nyo mon kö ve té se
C Be ru há zá si dön té sek meg ala po zá sa gaz da sá gi szá -

mí tá sok kal
B Pénz ügyi el szá mo lá si mó dok, szám lá zás
A Mû sza ki el len õri fel ada tok az épí té si be ru há zás fi -

nan szí ro zá sá val össze füg gés ben
A Alap ve tõ adó zá si is me re tek
A Az épí té si ki vi te le zé si jo go sult ság gal és az épí té si

nap ló ve ze té sé vel kap cso la tos sza bá lyo zás
A Az épí tés-elõ ké szí tés hez kap cso ló dó mû sza ki el -

len õri fel ada tok
B A mû sza ki terv do ku men tá ci ók tar tal mi kö ve tel mé -

nyei
A A mû sza ki el len õr sze re pe a ter ve zé si sza ka szok -

ban
B Szer zõ dé sek és azok tar tal ma (épí té si, sze re lé si,

ter ve zé si)
A A költ sé gek el len õr zé se, az ár ral és a költ ség ve tés -

sel össze füg gõ is me re tek
B A mun ka te rü let át adá sa
A Az épí té si nap ló ve ze té se, tar tal ma
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B A ta laj me cha ni kai szak vé le mény tar tal mi kö ve tel -
mé nyei, a mû sza ki el len õr ez zel kap cso la tos fel -
ada tai

C A mû sza ki el len õr zés ge o dé zi ai fel ada tai
C A té len vég zett mun kák el len õr zé sé nek sa já tos sá -

gai
A Ne héz áll vá nyok biz ton sá gá nak el len õr zé sé nek sa -

já tos sá gai
C A kör nye zet ha tá sa az épü let re, az épí tés ha tá sa a

kör nye zet re
B Az épí té si fo lya ma tok el len õr zé sé nek meg ter ve zé -

se és vég re haj tá sa
D Fel vo nók és moz gó lép csõk lé te sí té se
D Épí tés fel ügye le ti és -vé del mi be ren de zé sek épí té se 

és el len õr zé se
D Érin tés vé de lem mel kap cso la tos is me re tek a mû -

sza ki el len õr zés hez
D Vil lám vé de lem mel kap cso la tos is me re tek
C Bon tás sal kap cso la tos is me re tek, el len õr zé si fel -

ada tok
A Fel mé ré si nap ló
B Az épít mény mû sza ki át adás-át vé te li el já rá sa
C A meg va ló su lá si terv
B Épí tés fel ügye le ti el len õr zés
C Ak ti vá lás
A A szab vá nyo sí tás sal kap cso la tos fo gal mak, a szab -

vá nyok ön kén tes al kal ma zá sa
A A ha zai mû sza ki sza bá lyo zás hi e rar chi á ja
B Nem zet kö zi és eu ró pai szab vá nyok al kal ma zá si

kér dé sei
B Épí té si fo lya mat tal kap cso la tos kö zös sé gi jog sza -

bá lyok, és a har mo ni zált szab vá nyok, a CE meg fe -
le lõ sé gi je lö lés ér tel me zé se

B Az épí té si ter mé kek re vo nat ko zó eu ró pai sza bá -
lyo zás

A Az épí té si ter mék irány el vet har mo ni zá ló ha zai
jog sza bá lyok, az épí té si ter mé kek meg fe le lõ -
ség-iga zo lá sá nak sza bá lyai

A Az épí tés ügyi jog sza bá lyok szab vány hi vat ko zá sai
C Mû sza ki spe ci fi ká ci ók (pl. szab vá nyok) és a meg -

fe le lõ ség ér té ke lés ben részt vevõ szer ve ze tek ke re -
sé se do ku men tu mok ban és az In ter ne ten

A A mû sza ki el len õr köz re mû kö dé se az épít mé nyek
alap ve tõ kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sá ban

C A meg fe le lõ sé gi iga zo lá sok és a jót ál lá si ira tok el -
len õr zé se és gyûj té se

A A mû sza ki el len õri te vé keny ség mi nõ ség ügyi
szem pont jai

B A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer és az erre vo nat ko zó
szab vá nyok

A Épít mé nyek mû sza ki el len õr zé se épít mény faj ták
sze rint

B A mû sza ki el len õr mi nõ ség gel össze füg gõ fel ada -
tai

D Mi nõ ség-el len õr zés szem re vé te le zés sel
D Épí tés he lyi mû sze res vizs gá la tok

A Épí té si hi bák fel is me ré se, meg ál la pí tá sa, do ku -
men tá lá sa

D Épí tés he lyi min ta vé tel la bor vizs gá lat hoz
C A fõ vál lal ko zó mun ka kez dé si fel té te le i nek biz to sí -

tá sa
C Az al vál lal ko zók mun ka kez dé si és mun ka kö zi fel -

té te lei
C In téz ke dés vész hely zet ese tén, bal ese tek és rend kí -

vü li ese mé nyek ke ze lé se
D Az épí tés vil la mos ság di ag nosz ti kai mód sze rei
C Épít mény mé ret és a mé ret el té rés meg ál la pí tá sa

szab vá nyos mód sze rek kel
C Mé rõ esz kö zök hi te le sí té se
C Köz mû vek kel és szol gál ta tá sok kal kap cso la tos

sza bá lyok
A Ve szé lyes hul la dé kok ke ze lé se, tá ro lá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

4 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Épí té sze ti mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Épí té sze ti mû sza ki rajz ké szí té se
4 Épí tõ ipa ri ter vek, raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Épí té si ütem ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Épí té sze ti jel ké pek ér tel me zé se
5 Sza bad ké zi raj zo lás
4 Kom plex jel zés rend sze rek
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
4 Ki tû zé si mû sze rek, esz kö zök ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Pon tos ság

Ru gal mas ság

Stressz tû rõ-ké pes ség

Ter hel he tõ ség

Rend sze re zé si ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:

Kap cso lat te rem tõ kész ség

Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Ha tá ro zott ság

Nyelv he lyes ség

Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:

Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa

Prob lé ma elem zés, -fel tá rás

Ér té ke lé si ké pes ség

Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1503–06 Épí té si mû sza ki el len õri fel ada tok II.

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El len õr zi a jog erõs és vég re hajt ha tó épí té si (lé te sí té si)

en ge dély és a hoz zá tar to zó jó vá ha gyott épí té sze ti terv do -
ku men tá ci ót, va la mint a ki vi te li ter vek alap ján az épí -
tés-ki vi te le zé si te vé keny sé get

El len õr zi – ha szük sé ges – köz re mû kö dik a vál lal ko zá si
szer zõ dé sek és pénz ügyi el szá mo lá sok össze ál lí tá sá ban

Szer zõ dés tí pu sok; tra di ci o ná lis, kulcs ra kész, me nedzs -
ment tí pu sú szer zõ dé sek

Köz re mû kö dik – fo lya ma to san el len õr zi – a pro jekt idõ -
be li or ga ni zá ci ós do ku men tu ma it

Köz re mû kö dik a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány el ké -
szí té sé ben, a fi nan szí ro zá si terv üte me zé sé ben, a be fe je -
zést kö ve tõ en a be ru há zás ak ti vá lan dó ér té ké nek meg ha tá -
ro zá sá ban

Je len tõ sebb be ru há zás ese tén el len õr zi a lo gisz ti kai
rend sze re ket, azok mû kö dé sét, a fi nan szí ro zás sal össz -
hang ban kész let szint elem zé se ket vé gez

Több köz re mû kö dõ be ru há zó, több te lep he lyes ki vi te le -
zés ese tén biz to sít ja az el len õr zé si ko or di ná ci ót, az alap ve -
tõ hu mán kap cso la tok ki ala kí tá sát

Köz re mû kö dik, és fo lya ma to san vizs gál ja a pro jekt mi -
nõ ség biz to sí tá si és irá nyí tá si rend sze ré nek ki ala kí tá sát, te -
kin tet tel az épí tõ ipa ri sa já tos sá ga i ra

Köz be szer zé si el já rás ke re té ben köz re mû kö dik a pá lyá -
za ti ki írás mû sza ki do ku men tá ci ó já nak elõ ké szí té sé ben

Köz be szer zé si el já rás so rán részt vesz a pá lyá zók és pá -
lyá za tok elõ ze tes ér té ke lé sé ben

El len õr zi a köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött
szer zõ dés tel je sí té sét

El len õr zi a kör nye ze ti ha tás ta nul mány meg lé tét és al -
kal ma zá sát

Gaz da sá gi ér té ke lést, gaz da sá gos sá gi szá mí tá so kat ké -
szít

El len õr zi a jog erõs épí té si en ge dély meg lé tét
El len õr zi a mû em lék vé del mi, kör nye zet vé del mi és

egyéb jog sza bá lyok, mû sza ki elõ írá sok ren del ke zé se i nek
be tar tá sát

Fel ve szi a kap cso la tot a ki vi te le zé sért fe le lõs mû sza ki
ve ze tõ vel

Anya gok, esz kö zök szak sze rû tá ro lá sát el len õr zi
El len õr zi a fel hasz ná lás ra ke rü lõ anya go kat
El len õr zi a ke let ke zett hul la dék össze gyûj té sét és szak -

sze rû tá ro lá sát, ke ze lé sét
El len õr zi a szám lá kat, rész szám lá kat
El len õr zi a tech no ló gi ai, a ki vi te le zé si elõ írá sok be tar -

tá sát
El len õr zi a tech no ló gi ai sor rend be tar tá sát
El len õr zi a ha tár idõk be tar tá sát
El len õr zi a mi nõ sé gi elõ írá sok be tar tá sát

Fo lya ma to san el len õr zi a szer zõ dés sze rin ti mun ka vég -
zést

Rend sze re sen fi gye lem mel kí sé ri az épí té si nap ló be -
jegy zé se it

Az épí té si nap ló ban fel jegy zi az ész lelt épí té si hi bá kat,
hi á nyos sá go kat

Az épí té si nap ló ban fel jegy zi az eset le ges el té ré se ket a
terv do ku men tá ci ó tól

El len õr zi a be épí tett anya gok meg fe le lõ sé gi ta nú sít vá -
nya it

El len õr zi a be épí tett szer ke ze tek meg fe le lõ sé gi ta nú sít -
vá nya it

El len õr zi a be épí tett be ren de zé sek meg fe le lõ sé gi ta nú -
sít vá nya it

El len õr zi a vizs gá la ti jegy zõ köny ve ket

A fel mé ré si nap ló be jegy zé se it el len jegy zi

Hely szí ni mé ré se ket vé gez

El len õr zi az anya gok be épí té sét

El len õr zi a szer ke ze tek meg épí té sét, pon tos sá gát

El len õr zi a sze rel vé nyek meg épí té sét, mû kö dé sét

El len õr zi a fel mé ré si nap lót, el len jegy zi a he lyes fel mé -
ré se ket

El len õr zi az egyes épít mény faj ták mû sza ki tel je sít -
mény jel lem zõ it

El len õr zi a tech no ló gi á val össze füg gõ biz ton sá gi elõ -
írá sok be tar tá sát

El ké szí ti a hi ány pót lá si mun kák jegy zé két

El ké szí ti a sza va tos ság kö ré be tar to zó hi ba jegy zé ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C Nem zet kö zi és eu ró pai szab vá nyok al kal ma zá si
kér dé sei

C Épí té si fo lya mat tal kap cso la tos kö zös sé gi jog sza -
bá lyok, és a har mo ni zált szab vá nyok, a CE meg fe -
le lõ sé gi je lö lés ér tel me zé se

C Az épí té si ter mé kek re vo nat ko zó eu ró pai sza bá -
lyo zás

B Az épí té si ter mék irány el vet har mo ni zá ló ha zai
jog sza bá lyok, az épí té si ter mé kek meg fe le lõ -
ség-iga zo lá sá nak sza bá lyai

B Az épí tés ügyi jog sza bá lyok szab vány hi vat ko zá sai
B Mû sza ki spe ci fi ká ci ók (pl. szab vá nyok) és a meg -

fe le lõ ség ér té ke lés ben részt vevõ szer ve ze tek ke re -
sé se do ku men tu mok ban és az In ter ne ten

A A szab vá nyo sí tás sal kap cso la tos fo gal mak, a szab -
vá nyok al kal ma zá sa

A A köz be szer zé si el já rás fo lya ma ta, az aján lat ké ré si
mû sza ki do ku men tá ció tar tal ma

A A mû sza ki el len õrök szo ká sos fel ada tai a ki vi te le -
zõ ki vá lasz tá sá nál fi gye lem mel a vál lal ko zás ter je -
del mé re és fe le lõs sé gé re
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B Biz to sí tá sok az épí té si te vé keny ség kö ré ben
B Be ru há zás fi nan szí ro zá sa, pénz ügyi for rás üte me -

zé se
A Be ru há zá sok gaz da sá gos sá gi vizs gá la tá nak fõbb

mód sze rei
C Pá lyá za tok és ten de rek, kis be ru há zá sok, aján la tok

el bí rá lá sa
B Kap cso lat tar tás sza bá lyai, elõ írá sai a dol go zók kal,

be osz tot tak kal
B Be fek te tés koc ká za tai
B EU tá mo ga tá si prog ra mok
A Tár gya lás tech ni ka

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
5 Szak mai nyel vû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ide gen nyel vû gép hasz ná la ti fel ira tok ér tel me zé se, 

meg ér té se
5 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Épí té sze ti mû sza ki rajz ér tel me zé se
5 Épí té sze ti mû sza ki rajz ké szí té se
5 Épí tõ ipa ri ter vek, raj zok ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Épí té si ütem ter vek ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Épí té sze ti jel ké pek ér tel me zé se
5 Sza bad ké zi raj zo lás
5 Ki tû zé si mû sze rek, esz kö zök ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Dön tés ké pes ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Meg gyõ zõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Vissza csa to lá si kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Tár gya lás tech ni kai is me re tek al kal ma zá si kész sé ge
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás
Lo gi kus gon dol ko dás
Kri ti kus gon dol ko dás
Kö vet kez te té si ké pes ség
Ered mény ori en tált ság

A 61 582 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, 
Épí té si mû sza ki el len õr I. meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1085–06 Építési mûszaki ellenõri feladatok I.

1503–06 Építési mûszaki ellenõri feladatok II.

A 61 582 01 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, 
Épí té si mû sza ki el len õr II. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés

 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1084–06 Alapozó építési mûszaki
ismeretek

1085–06 Építési mûszaki ellenõri
feladatok I.

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le: –

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1084–06 Ala po zó épí té si mû sza ki is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Épí té si mû sza ki is me re tek al kal ma zá sa a mû sza ki el len -

õr zés fo lya ma tá ban
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1085–06 Épí té si mû sza ki el len õri fel ada tok I.
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Épí té si szab vány-, mi nõ ség ügyi is me re tek, jogi és gaz -

da sá gi is me re tek al kal ma zá sa a mû sza ki el len õr zés fo lya -
ma tá ban

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A mû sza ki el len õr zés gya kor la ta és tech ni ká ja (Épí té si

mû sza ki el len õr nek a mun ka te rü let át adás-át vé te le, il let ve
mû sza ki át adás-át vé te le so rán el lá tan dó fel ada tai. Épí té si
nap ló ve ze té sé nek for mai és tar tal mi kö ve tel mé nyei.)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 40%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1503–06 Épí té si mû sza ki el len õri fel ada tok II.
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Költ ség ve tés és üte me zé si ter vek, va la mint a mi nõ ség -

biz to sí tá si rend szer al kal ma zá sa. Köz be szer zé si el já rás
mû sza ki kö ve tel mény rend sze ré nek össze ál lí tá sa, pá lyá za -
tok ér té ke lé sé nek szem pont jai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 61 582 01 0000 00 00 szo no sí tó szá mú, Épí té si mû -
sza ki el len õr I. meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

2. vizs ga rész: 70
3. vizs ga rész: 30
A 61 582 01 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, Épí té si mû -

sza ki el len õr II. meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 30
2. vizs ga rész: 70

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez, el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek 

minimuma

Épí té si mû sza ki
el len õr I.

Épí té si mû sza ki
el len õr II.

Számítógép X X

Szoftverek X X

Nyomtató X X

Telekommunikációs eszközök X X

Irodatechnikai eszközök X X

Fényképezõgép, kamera X X

Mérõeszközök X X

Szintezõ mûszerek X X

Ellenõrzõ mérõ mûszerek X X

Multiméter X X

Kitûzõ eszközök X X

Laboratóriumi eszközök X X

Mûszaki dokumentációk X X

VII.

Egyebek

A vizs ga bi zott ság egy tag ját a szak mai ka ma rák (a Ma -
gyar Mér nö ki Ka ma ra, vagy a Ma gyar Épí tész Ka ma ra)
de le gál ják. A vizs ga szer ve zõ in téz mény a vizs ga szak te rü -
le té nek figye lembe véte lével kéri fel az ille té kes szak mai
ka ma rát vizs ga bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re.

3. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSÕ-ELLENÕR
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 61 521 01

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Fel vo nó- és moz gó -
lép csõ-el len õr

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 61 521 01 0010 61 01
Meg ne ve zés: Fel vo nó el len õr
Azo no sí tó szám: 61 521 01 0010 61 02
Meg ne ve zés: Moz gó lép csõ-el len õr

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 7623

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Felvonó- és mozgólépcsõ-
ellenõr

– 225

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se:  Fel vo nó el len õr
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: szak irá nyú mû sza ki fel sõ fo kú vég -

zett ség (Szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség nek a gé pész mér nö -
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ki, a köz le ke dés mér nö ki és a vil la mos mér nö ki egye te mi,
vagy fõ is ko lai ka ron szer zett ok le vél te kin ten dõ)

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: leg alább há rom év szak irá nyú gya kor -

lat
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 90%
3. Gya kor lat ará nya: 10%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük -

séges

El ága zás meg ne ve zé se: Moz gó lép csõ-el len õr
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: szak irá nyú mû sza ki fel sõ fo kú vég -

zett ség (Szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség nek a gé pész mér nö -
ki, a köz le ke dés mér nö ki és a vil la mos mér nö ki egye te mi,
vagy fõ is ko lai ka ron szer zett ok le vél te kin ten dõ)

Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: leg alább há rom év szak irá nyú gya kor -

lat
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 90%
3. Gya kor lat ará nya: 10%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük -

séges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

7623 Felvonó- és mozgólépcsõ-ellenõr

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

El vég zi az üzem be he lye zés elõt ti, az el len õr zõ (ja ví tás
utá ni) vizs gá la to kat, a pe ri o di kus mû sza ki biz ton ság tech -
ni kai vizs gá la to kat (fõ vizs gá la tot, el len õr zõ vizs gá la tot és

a kar ban tar tás meg fe le lõs sé gé nek mû sza ki felülvizsgá -
latát)

A vizs gá lat ered mé nyé rõl tá jé koz tat ja a tu laj do nost, az
üze mel te tõt és sa ját mun kál ta tó ját

Ha tó sá gi be avat ko zás szük sé ges sé ge ese tén ér te sí ti a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve ze te ket

Köz vet len bal eset- vagy élet ve szélyt ered mé nye zõ hiba
(hi á nyos ság), to váb bá a biz ton sá gos mû kö dést ve szé lyez -
te tõ eset ész le lé se kor in téz ke dik az üze mel te tés azon na li
le ál lí tá sá ra és az üze mel te tés szü ne tel te té sé re a ve szély -
hely zet meg szün te té sé ig

Hat hó na pot meg ha la dó le ál lí tás ese tén kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don in téz ke dik, il let ve el len õr zi 
a fel vo nó ve szély te le ní té sét

Ada tot szol gál tat a fel vo nók és moz gó lép csõk or szá gos
köz pon ti nyil ván tar tá sá hoz

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0266–06 Jogi és pénz ügyi is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Köz re mû kö dik a fel vo nók és moz gó lép csõk en ge dé lye -

zé sé nek elõ ké szí té sé ben, el len õr zi a fel vo nók és moz gó -
lép csõk en ge dé lye zé si és ki vi te le zé si do ku men tá ci ó i nak
tar tal mát, és a ter ve zõi jo go sult ság meg lé tét

Ér vé nye sí ti a mun ka vé del mi tör vény elõ írá sa it és a
mun ka biz ton sá gi elõ írá so kat

Is mer te ti a be ren de zé sek üze mel te tõ i vel a ha tó sá gi kö -
te le zé si és sza bály sér té si elõ írá so kat

Szám lát ké szít a vo nat ko zó elõ írá sok be tar tá sá val
Be fi ze ti az elõ írt adó kat és já ru lé ko kat
Kez de mé nye zi a kár té rí té si kö ve te lés elõ írá sos mód sze -

re it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Az épí tés ügyi tör vény szak te rü let re vo nat ko zó elõ -

írá sai
A Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té sze ti kö ve -

tel mé nyek, kü lö nö sen a fel vo nók lé te sí té sé re és az
aka dály men tes ség re vo nat ko zó elõ írá sok

3868 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/68. szám



A A fel vo nók és moz gó lép csõk lé te sí té sé nek el vei, a
mû sza ki lé te sí tés sel, en ge dé lye zés sel, ter ve zés sel,
el len õr zés sel kap cso la tos jog sza bá lyok

B A fel vo nók és moz gó lép csõk en ge dé lye zé sé re, il -
let ve a fel vo nók és moz gó lép csõk en ge dé lye zé si és 
ki vi te le zé si do ku men tá ci ó ra és a ter ve zõi jo go sult -
ság ra vo nat ko zó elõ írá sok

A Az el len õr zõ és a fel ügye le ti szer vek re vo nat ko zó
elõ írá sok

A Az adat szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó elõ írá sok
C A ter mék fe le lõs ség re és a fe le lõs ség biz to sí tás ra

vo nat ko zó elõ írá sok
C A fel vo nók és a moz gó lép csõk üze mel te té sé vel és

nyil ván tar tá sá val kap cso la tos elõ írá sok
C A szak te rü let re vo nat ko zó eu ró pai uni ós jo gi

 aktusok
A A mun ka vé del mi tör vény leg fon to sabb elõ írá sai,

mun ka biz ton sá gi elõ írá sok
C Vál lal ko zá si és meg bí zá si szer zõ dé sek kö ve tel mé -

nyei
C A ha tó sá gi kö te le zé si és sza bály sér té si elõ írá sok
B A köz be szer zés sel kap cso la tos elõ írá sok
D A mé rés ügy re vo nat ko zó elõ írá sok
D A vál lal ko zá si for mák jel lem zõi
D A vál lal ko zás lét re ho zá sá nak gya kor la ti fel ada tai
C A vál lal ko zás fe le lõs sé ge
C A pénz ügyi, szám vi te li alap fo gal mak
C A kész let gaz dál ko dás sza bá lyai
D A szám la ké szí té sé re vo nat ko zó elõ írá sok
C Az adó zá si sza bá lyok al kal ma zá sa és meg fi ze té sé -

nek mód ja
C A já ru lé kok meg ál la pí tá sa és fi ze té si mód ja
C Az áru- és va gyon vé de lem biz to sí tá sá nak mód jai
B A fe le lõs ség biz to sí tá si sza bá lyok
C A kár té rí té si kö ve te lés ér vé nye sí té sé re vo nat ko zó

elõ írá sok
D A köt bér és fog la ló al kal ma zá sá ra vo nat ko zó elõ -

írá sok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Lo gi kus gon dol ko dás
4 Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
4 Hely zet fel is me rés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fi gye lem meg osz tás
Kö vet kez te té si ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Át te kin tõ ké pes ség
Fi gye lem-össz pon to sí tás

Rend sze re zõ ké pes ség
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ter ve zés
Abszt rakt gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0279–06 Fel vo nó el len õr, szak mai is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El vég zi az üzem be he lye zés elõt ti vizs gá la tot (ta nú sí tó

vizs gá la tot), el len õr zõ vizs gá la tot (ja ví tás utá ni vizs gá la -
tot)

El len õr zi a ve szély te le ní tés szak sze rû sé gét
El vég zi a ki je lölt szer ve zet al kal ma zott ja ként a pe ri o di -

kus biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la to kat (fõ vizs gá -
la tot, idõ sza kos vizs gá la tot, kar ban tar tás meg fe le lõ sé gét
el len õr zõ vizs gá la tot)

El vég zi az ön ál ló el len õr ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus biz -
ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tot (kar ban tar tás meg -
fe le lõ sé gét el len õr zõ vizs gá la tot)

Vizs gá la tot vé gez sze mély szál lí tó fel vo nó kon, spe ci á lis 
ki vi te lû sze mély szál lí tó fel vo nó kon (biz ton sá gi-, il let ve
tûz ol tó fel vo nó kon, fo gya té kos ság gal élõk ál tal is igény be
ve he tõ fel vo nó kon, van dál biz tos fel vo nó kon), te her fel vo -
nó kon, kis te her fel vo nó kon

Vizs gá la tot vé gez spe ci á lis be ren de zé se ken (kör for gó
fel vo nó kon, füg gõ le ges pá lyá jú, gépi meg haj tá sú rok kant -
eme lõ be ren de zé se ken)

Elõ ké szí ti a vizs gá lat vég re haj tá sát, az ah hoz szük sé ges
do ku men tu mo kat, esz kö zö ket, mé rõ esz kö zö ket, sze mé lyi
vé dõ fel sze re lé se ket, el len õr zi a vizs gá la tok tár gyi és sze -
mé lyi fel té te le it

Mû sza ki mé ré se ket vé gez (hossz, szög, hely zet, se bes -
ség, gyor su lás, rán tás, tö meg, erõ, alak vál to zás, hõ mér sék -
let stb.)

Spe ci á lis és funk ci o ná lis mé ré se ket vé gez ál ta lá nos- és
spe ci á lis mû sze rek kel

A mé ré sek ered mé nye it ér té ke li és do ku men tál ja
Vil la mos alap mé ré se ket vé gez (egyen- és vál ta ko zó

ára mú áram kör ben: fe szült ség, áram erõs ség, el len ál lás,
frek ven cia, fá zis sor rend)

Hid ra u li kus fel vo nó kon mé ré se ket vé gez (nyo más, olaj -
hõ mér sék let)

Rez gés-, zaj-, és fény-jel lem zõk kel kap cso la tos mé ré se -
ket vé gez

Egy sze rû mû sza ki raj zo kat ké szít, ta nul má nyoz za és ér -
tel me zi az épí té sze ti, a gé pé sze ti, és az elekt ro mos do ku -
men tá ci ó kat

El len õr zi a fel vo nó en ge dé lye zé si és ki vi te le zé si ter ve it, 
do ku men tá ci ó it, a ta nú sít vá nyok, meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
za tok, ki vi te le zõi nyi lat ko zat, EMC-nyi lat ko zat, érin tés -
vé del mi jegy zõ könyv, a ke ze lé si, kar ban tar tá si, üze mel te -
té si, men té si uta sí tá sok meg lé tét, tar tal mát
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Vizs gál ja, hogy a be épí tett biz ton sá gi be ren de zé sek
egyez nek-e a fel vo nó do ku men tá ci ó já ban elõ ír tak kal, ren -
del kez nek-e az elõ írt tí pus vizs gá la ti ta nú sít vánnyal és
meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal

El len õr zi a fel vo nók en ge dé lye zé si, il let ve ki vi te li ter -
ve i hez tar to zó szá mí tá so kat (for gal mi ké pes ség gel kap -
cso la tos szá mí tá sok, sta ti kai és szi lárd ság ta ni szá mí tá sok)

Szá mí tás sal el len õr zi a ke let ke zõ hõ mennyi sé get és a
fel vo nó be ren de zés hõ egyen sú lyát

El len õr zi a fel vo nó lé te sí té sé re, üze mel te té sé re vo nat -
ko zó kö ve tel mé nyek és elõ írá sok tel je sü lé sét (tör vények,
ren de le tek, szab vá nyok, egyéb elõ írá sok)

Vizs gál ja, hogy a fel vo nó épí té sze ti el he lye zé se, kör -
nye ze te meg fe lel-e a lé te sí té si és tûz vé del mi kö ve tel mé -
nyek nek

El len õr zi, hogy az al kal ma zott épü let szer ke ze tek ál lé -
kony sá ga, ter hel he tõ sé ge és tûz ál ló sá gi ha tár ér té ke meg -
fe le lõ-e

Vizs gál ja, hogy a be épí tett be ren de zést az en ge dé lye -
zett do ku men tu mok alap ján va ló sí tot ták-e meg

El len õr zi az ál ta lá nos gé pé sze ti anya gok ra és al kat ré -
szek re vo nat ko zó elõ írá sok tel je sü lé sét (di rek tí vák, szab -
vá nyok, mû sza ki elõ írá sok, mû sza ki táb lá za tok, gyárt -
mány ka ta ló gu sok)

Vizs gál ja a gép he lyi ség, il let ve a gép tér ki ala kí tá sát:
mé re te it, a biz ton sá gi tá vol sá go kat, a meg kö ze lít he tõ sé -
gét, anya gát, meg vi lá gí tá sát, hõ mér sék le tét, a biz ton sá gos
anyag moz ga tás le he tõ sé ge it

El len õr zi, hogy a gép he lyi ség ben tá rolt do ku men tu -
mok, fi gyel mez te tõ fel ira tok meg fe le lõ en áll nak-e ren del -
ke zés re

El len õr zi a fel vo nó ak na és be ren de zé sei meg fe le lõ sé -
gét, az elõ írt épí té sze ti mé re tek és biz ton sá gi tá vol sá gok
meg fe le lõ sé gét (ak na fej, fel sõ túl fu tás, süllyesz ték, elõ írt
mi ni má lis tá vol sá gok), a ha tá ro ló szer ke ze tek anya gát,
mé re tét és ki ala kí tá sát, szi lárd sá gát

El len õr zi, hogy a fel vo nó ak na és be ren de zé sei meg -
egyez nek-e az en ge dé lye zett terv vel, meg fe lel nek-e az
elõ írá sok nak

El len õr zi az el vá lasz tó ele mek (el len súly el ke rí té se,
több fel vo nó egy ak ná ban) meg lé tét

Mé rés sel el len õr zi a ter he let len fül ke tö me gét és az el -
len súly vagy ki egyen lí tõ súly tö me gét

El len õr zi a fül ke és az el len súly (ki egyen lí tõ súly) ge o -
met ri ai mé re te it, a fül ke bel mé re te it és alap te rü le tét, a fül -
ke alap te rü le te és a név le ges te her bí rás kö zöt ti össze füg -
gés he lyes sé gét

El len õr zi a ki egyen sú lyo zás meg fe le lõ sé gét, a vil la mos
haj tá sú fel vo nó áram fel vé te lét kü lön bö zõ ter he lé si vi szo -
nyok és az ak ná ban el fog lalt kü lön bö zõ hely ze tek mel lett

Vizs gál ja a fel vo nó gép ki ala kí tá sát, ál la po tát, rög zí té -
sét, rez gés szi ge te lé sét, a haj tó tár csa mé re te it, kötélhor -
nyait, haj tó ké pes sé gét, meg mé ri a zaj- és rez gé si szin te ket

El len õr zi a me cha ni kus fék szer ke zet ki ala kí tá sát, mû -
kö dé sét kü lön bö zõ ter he lé si vi szo nyok mel lett

El len õr zi a kö tél tár csák (haj tó tár csa, te re lõ tár csa, füg -
gesz tõ tár csa, ke reszt fej stb.) vé del mét

El len õr zi a füg gesz tõ ele mek (acél sod rony-kö te lek, lán -
cok, spe ci á lis füg gesz tõ ele mek, a füg gesz tõ elem be kö té -
se i nek) ki vá lasz tá sát, mé re te zé sét, ál la po tát

El len õr zi a hid ra u li kus fel vo nó ese tén a hid ra u li kus tel -
je sít mény, a tel jes ter he lé si nyo más ér té két, a mo tor és a
szi vattyú fõbb ada ta it

El len õr zi a du gattyú, a mun ka hen ger, hen ger tám, a fém -
csö vek szi lárd sá gi mé re te zé sét, il let ve he lyes ki vá lasz tá -
sát, meg fe le lõ rög zí té sét, va la mint, hogy a fle xi bi lis töm lõ
pró ba nyo más-ér té ke meg fe le lõ-e

Meg mé ri a be ren de zés áram fel vé te lét

Me net pró bá val el len õr zi a ve zér lõ sze le pek he lyes mû -
kö dé sét, a szû rõk tisz ta sá gát, a be ál lí tá sok he lyes sé gét

El len õr zi, hogy a biz ton sá gi sze lep (túl nyo más ra) he -
lye sen van-e be ál lít va

El len õr zi a tar tály ban az olaj mennyi sé get

El len õr zi a hid ra u li kus rend szer tö mör sé gét, nyo más sal
való ter hel he tõ sé gét, a zá ró sze le pek és a fõ el zá ró csap ál -
la po tát, kör nye ze ti hõ mér sék le tû mun ka fo lya dék mel lett a
fül ke süllye dé sét

El len õr zi a fül ke-váz szer ke zet meg fe le lõ ki ala kí tá sát,
szi lárd ság ta ni szá mí tá sát, a fül ke ki ala kí tá sát, ele me i nek
elõ írt szi lárd sá gát, a fül ké nek a váz szer ke zet hez való rög -
zí té sét és a rez gés szi ge te lést

El len õr zi, hogy a fül ké re illetve az el len súly ra a do ku -
men tá ci ó ban elõ írt fo gó ké szü lé ket sze rel ték-e fel, és hogy
a fo gó ké szü lék-pár ra meg ál la pí tott össz tö meg össz hang -
ban van-e a fel vo nó tö meg-ada ta i val

El len õr zi a fo gó ké szü lék meg fe le lõ be épí té sét, rög zí té -
sét, mû kö dé sét, meg mé ri a fo gó ké szü lék ál tal a fül kén
oko zott las su lást, és el len õr zi, hogy a las su lás sza bad esés
és név le ges ter he lés ese tén meg fe le lõ-e

El len õr zi a fo gó ké szü lék-mû köd te tõ me cha niz mus ki -
ala kí tá sát, mû kö dõ ké pes sé gét, meg mé ri a mû köd te té sé hez 
szük sé ges erõ nagy sá gát

El len õr zi a fül ke te tõ ki ala kí tá sát és biz ton sá gos meg kö -
ze lít he tõ sé gét (vé dõ kor lát, stop- és kar ban tar tás kap cso ló,
bur ko la tok, le esé séi ve szély)

El len õr zi a ve ze tõ sí nek ki vá lasz tá sát, szi lárd sá gi szá mí -
tá sát, rög zí té sét, gyám ja it, a sín pro fil és a gyá mo zás tá vol -
sá gá nak a ki vi te li terv vel való egye zõ sé gét, a fül ke és az
el len súly illetve a ki egyen lí tõ súly ve ze tõ ké szü lé ke it, ön -
ke nõ ké szü lé ke it

El len õr zi a be épí tett ak na aj tó kat, azok biz ton sá gi be ren -
de zé se i nek meg fe le lõ sé gét, tûz ál ló sá gát és a be épí té sük,
rög zí té sük szak sze rû sé gét

El len õr zi a se bes ség ha tá ro ló(k) he lyes ki vá lasz tá sát,
be épí té sét, mû kö dé sét, meg mé ri a ki ol dá si se bes sé get, és a 
kö tél re ki fej tett vo nó erõ nagy sá gát

El len õr zi az üt kö zõk ki vá lasz tá sát, lö ke tét, mi ni má lis és 
ma xi má lis tö meg ada ta it a név le ges se bes ség függ vé nyé -
ben, meg fe le lõ rög zí té sét és mû kö dé sét
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El len õr zi a fel fe lé moz gó fül ke se bes ség túl lé pé se el len
védõ be ren de zés he lyes ki vá lasz tá sát és meg fe le lõ mû kö -
dé sét

Pró bá val el len õr zi a hid ra u li kus fel vo nók csõ tö rés re
záró, illetve foj tó-vissza csa pó sze le pét, a zu ha nás gát ló és a 
süllye dés vé de le mi rend szer mû kö dé sét, a null nyo más-vé -
del met

El len õr zi az elekt ro mos be ren de zé sek meg fe le lõ sé gét
(do ku men tá ci ó val való meg egye zõ ség, érin tés vé de lem,
túl áram vé de lem, biz ton ság tech ni kai föl de lés, biz ton sá gos
áram ta la ní tás)

El len õr zi a fel vo nó ve zér lé si do ku men tá ci ó it, ér tel me zi, 
és a raj zon el len õr zi az egyes elekt ro mos áram kö rök mû -
kö dé sét, a fõ-, a biz ton sá gi- és a jel zõ áram kö rök fel épí té -
sé nek he lyes sé gét, a fon to sabb funk ció áram kö re i nek a
mû kö dé sét

Fel is me ri a jel lem zõ hi bá kat az egy pa ran csos- és a gyûj -
tõ ve zér lé sû fel vo nók ve zér lé sé ben, fel is me ri a mik ro pro -
cesszo ros ve zér lé sek fel épí té sét, mû kö dé sét, prog ra mo zá -
si le he tõ sé ge it

El len õr zi a fel vo nó fõ-, biz ton sá gi- és jel zõ áram kö re i -
nek he lyes mû kö dé sét, funk ci o ná lis pró bá val el len õr zi a
fel vo nó ve zér lé sé nek he lyes mû kö dé sét

Üze mi pró bák alap ján meg gyõ zõ dik a fel vo nó ren del te -
tés sze rû mû kö dé sé rõl

A biz ton sá gi fel vo nók ese té ben el len õr zi a be épí té si kö -
rül mé nye ket, a men té si és tûz ol tá si funk ci ó kat, a kom mu -
ni ká ció elõ írás sze rû mû kö dé sét

El len õr zi a mo tor hõ vé del mét, a mo tor me net idõ el len -
õr zõ be ren de zé sét, az elekt ro mos ve ze té kek ki vá lasz tá sát,
szi ge te lé sét, a sor ka pocs-kö té se ket, a vé let len érin tés el le -
ni me cha ni kai vé del me ket

El len õr zi a vil lám vé de lem szak sze rû ki ala kí tá sát
El len õr zi a vég ál lás kap cso lók he lyes mû kö dé sét, be ál lí -

tá sát
El len õr zi a vil la mos biz ton sá gi be ren de zé sek és biz ton -

sá gi kap cso lók (kap cso lá sok) meg lé tét és meg fe le lõ sé gét
El len õr zi a ve zér lés he lyes mû kö dé sét kar ban tar tá si

üzem mód so rán
El len õr zi a ve zér lés he lyes mû kö dé sét vizs gá la ti üzem -

mód so rán
El len õr zi a tûz ol tó fel vo nók ket tõs be táp lá lá sát, az azok

kö zöt ti át kap cso lást, a tûz ol tó-fel vo nó ve zér lé sé nek he -
lyes mû kö dé sét épü let tûz ese tét fel té te lez ve

El len õr zi az épü let tûz alatt nem mû köd tet he tõ fel vo nók
ve zér lé sé nek he lyes mû kö dé sét épü let tûz ese tét feltéte -
lezve

El len õr zi a fül ké ben re kedt utas biz ton sá gos men té sé -
nek meg ol dá sát

El len õr zi az üzem ügye let, il let ve a disz pé cser köz pont
meg fe le lõ mû kö dé sét, a vész jel zés, il let ve a táv vész jel zés
ki ala kí tá sát, he lyes és jó vá ha gyott mû kö dé sét

El len õr zi és do ku men tál ja az üze me lõ be ren de zés ál la -
po tát, biz ton sá gi be ren de zé se i nek meg fe le lõ mû kö dé sét

El len õr zi az ak na aj tók és zá rak meg fe le lõ mû kö dé sét

El len õr zi a jel zé sek és vi lá gí tás (gép tér, akna, fül ke, be -
lé põ szin tek) meg fe le lõ sé gét, be táp lá ló áram kö re it

El len õr zi, hogy a be ren de zést rend sze re sen és szak sze -
rû en kar ban tart ják-e, az üze mel te tés biz ton sá gos-e

El len õr zi a fel vo nó ál ta lá nos mû sza ki ál la po tát, a rész -
egy sé gek és az al kat ré szek ko pá sát, meg ha tá roz za a szük -
sé ges ja ví tá sok mér té két és ja vas la tot tesz a szük sé ges fel -
újí tá sok ra

El vég zi a kü lön bö zõ funk ció pró bá kat, nem meg fe le lõ
mû kö dés ese tén azt do ku men tál ja

Biz ton sá got érin tõ hi á nyos ság ese tén meg elõ zõ in téz ke -
dést tesz, szük ség ese tén le ál lít ja a be ren de zést

Ki ok tat ja és vizs gáz tat ja az üze mel te tõ ál tal üzem ügye -
le tes nek, il let ve fel vo nó ve ze tõ nek ki je lölt sze mé lye ket az
üze mel te tés sel, a fül ké ben re kedt uta sok men té sé vel járó
fel ada ta ik ra, kö te les sé ge ik re

Mû sza ki, jogi, gaz da sá gos sá gi célú fel hasz ná lás ra szak -
vé le ményt ké szít

Meg ál la pí tá sa it a gép könyv ben és jegy zõ könyv ben do -
ku men tál ja, il let ve azok ról tá jé koz tat ja az üze mel te tõt

Szá mí tó gé pes mé ré si, adat gyûj té si, ér té ke lé si fel ada to -
kat vé gez, adat nyil ván tar tó és do ku men tá ci ós fel ada to kat
lát el

Tel je sí ti az or szá gos nyil ván tar tás felé fenn ál ló adat -
szol gál ta tá si és be je len té si kö te le zett sé gét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Sze mély szál lí tó fel vo nók for gal mi kö ve tel mé nyei, 

szá mí tá sa
B Há rom fá zi sú aszink ron- és szink ron mo to rok,

egyen ára mú mo to rok szer ke ze te, fel épí té se, tu laj -
don sá gai, a szük sé ges mo tor tel je sít mény szá mí tá sa

B Csi ga haj tó mû vek, fo gas ke rék-haj tó mû vek, boly -
gó mû ves haj tó mû vek szer ke ze te, fel épí té se, tu laj -
don sá gai, fék szer ke ze tek

B Köz vet len (haj tó mû nél kü li) haj tá sok
C Tö me gek és len dí tõ nyo ma té kok re du ká lá sa, a

lend ke rék al kal ma zá sa, mé re te zé se
B Lánc haj tá sok tu laj don sá gai
A Haj tó tár csa jel lem zõi, ho rony pro fi lok, a ho rony és

a füg gesz tõ kö tél kap cso la ta, a haj tó ké pes ség szá -
mí tá sa, a pa lást nyo más szá mí tá sa, a haj tó tár csa vé -
del me, bur ko la ta

A Kö tél tár csák, te re lõ- és füg gesz tõ tár csák, a kö tél -
tár csák kal kap cso la tos vé de lem, bur ko lat

A Füg gesz tõ ele mek szer ke ze te, acél sod rony kö te lek,
füg gesz tõ lán cok, új tí pu sú füg gesz tõ he ve de rek,
ezek be kö té sei, ter he lé sük és biz ton sá gi té nye zõ -
jük szá mí tá sa

A Kö tél át té te lek és al kal ma zá suk
B Hid ra u li kus haj tá sok. A tér fo gat-ki szo rí tá sos el ven 

mû kö dõ szi vattyúk faj tái, mû kö dé se, szál lí tá si ka -
pa ci tá sa, hid ra u li kus haj tá sok aszink ron mo tor jai,
len dí tõ ke re kei
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A Hid ra u li kus haj tá sok ve zér lõ sze le pe i nek mû kö dé -
se, sza bá lyo zott sze le pes hid ra u li kus haj tá sok

A A hid ra u li kus haj tá sok biz ton sá gi be ren de zé sei, a
túl nyo más el le ni és a null nyo más el le ni vé de lem

A A hid ra u li kus haj tá sok mun ka hen ge rei, faj tá ik,
mû kö dé sük, mé re te zé sük, a tel jes ter he lé si nyo más 
szá mí tá sa, a du gattyú ki haj lás ra való mé re te zé se

A Egy sze rû és te lesz kó pos mun ka hen ge rek, a mun -
ka hen ge rek rög zí té se, hen ger tám, ta laj fu rat, szi ge -
te lés

A A hid ra u li kus fel vo nók csõ ve ze té kei, a fém csõ -
vezetékek sze re lé se, szi lárd sá gi elõ írá sai és mé re -
te zé se, a fle xi bi lis töm lõk ha sa dá si és próba -
nyomása

C A haj tás sza bá lyo zás el mé le ti alap jai, ve zé relt haj -
tá sok és zárt hur kú sza bá lyo zott haj tá sok

B Vil la mos haj tá sok for du lat szám-sza bá lyo zá sa,
egyen ára mú, há rom fá zi sú vál ta ko zó ára mú fe -
szült ség-sza bá lyo zás, frek ven cia vál tók, a for du lat -
szám szá mí tá sa

A A fül ke szer ke ze ti anya gai, szer ke ze ti ki ala kí tá sa,
rez gés szi ge te lé se

A A fül ke alap te rü le té nek és te her bí rá sá nak össze -
füg gé se, szá mí tá sa

A A ve ze tõ sí nek faj tái, meg mun ká lá suk, a ve ze tõ sí -
nek rög zí té se, gyá mo zá sa, szá mí tá sa ki haj lás ra

A A fül ke és az el len súly, il let ve ki egyen lí tõ súly ve -
ze tõ ké szü lé kei, a sí nek ke né se

A A fül ke váz szer ke ze tek ki ala kí tá sa, mé re te zé se

A Az el len súly, il let ve a ki egyen lí tõ súly mé re te zé se,
tö me gé nek meg ál la pí tá sa, ki egyen lí té si té nye zõ

A Az el len súly, il let ve a ki egyen lí tõ súly ke ret szer ke -
ze tei, a súly ele mek anya gai, ki ala kí tá sa

A A fül ke aj tók kal szem be ni kö ve tel mé nyek, a fül ke -
aj tók haj tá sa, biz ton sá gi be ren de zé sei, fény so rom -
pó, fény füg göny

A Az ak na aj tók kal szem be ni ge o met ri ai, szi lárd sá gi,
tûz ál ló sá gi kö ve tel mé nyek, az ak na aj tók be épí té -
se, biz ton sá gi be ren de zé sei

A A se bes ség ha tá ro lók fel ada ta, mû kö dé se, cso por -
to sí tá sa, vo nó ele me, fe szí té se, a se bes ség ha tá ro -
lók ra vo nat ko zó elõ írá sok

A A fo gó ké szü lé kek cso por to sí tá sa, mû kö dé se, az
ön zá rás fel té te lei, a fo gó ké szü lé ke ket mû köd te tõ
me cha niz mu sok

A A fé ke zõ fo gó ké szü lé kek faj tái, mû kö dé sük, a fé -
ke zõ fo gó ké szü lé kek re vo nat ko zó elõ írá sok, a ter -
he lõ tö meg és a las su lás szá mí tá sos és mé ré ses el -
len õr zé si mód sze rei, a fé ke zõ fo gó ké szü lé kek
hely szí ni és tí pus vizs gá la ta

A A pil la nat mû kö dé sû fo gó ké szü lé kek mû kö dé se,
al kal maz ha tó sá ga, ki vá lasz tá sa, rög zí té se a váz -
szer ke ze ten, tí pus vizs gá la ta, a tí pus vizs gá lat tal
kap cso la tos szá mí tá sok

A Li ne á ris ener gia tá ro ló üt kö zõk jel lem zõi, al kal -
maz ha tó sá ga, lö ke té nek és ru gó ere jé nek szá mí tá -
sos és mé rés sel tör té nõ hely szí ni el len õr zé se

A Nem li ne á ris ener gia tá ro ló üt kö zõk jel lem zõi, tí -
pus vizs gá la ta, al kal maz ha tó sá ga a lö ket és a ter he -
lõ tö meg szem pont já ból

A Ener gia fel emész tõ üt kö zõk jel lem zõi, tí pus vizs gá -
la ta, al kal maz ha tó sá ga a lö ket és a ter he lõ tö meg
szem pont já ból

A A fel fe lé moz gó fül ke se bes ség túl lé pés el le ni vé -
del me, a se bes ség ér zé ke lõ és a fé ke zõ egy ség jel -
lem zõi, ki vá lasz tá suk szá mí tás sal

A A hid ra u li kus fel vo nók süllye dé sé nek és zu ha ná sá -
nak meg aka dá lyo zá sá ra szol gá ló be ren de zé sek,
ezek le het sé ges kom bi ná ci ói

A A hid ra u li kus fel vo nók csõ tö rés re záró, il let ve foj -
tó-vissza csa pó sze le pei, al kal ma zás, be ál lí tás, el -
len õr zés, tí pus vizs gá la ti kö te le zett ség, al kal ma zás
több mu na hen ger ese tén

C Ke nõ ola jok és hid ra u li kus mun ka fo lya dé kok fi zi -
kai jel lem zõi, al kal ma zá sa, ki vá lasz tá sa

B A ve zér lé sek faj tái, egy pa ran csos-, gyûj tõ-, cso -
por tos gyûj tõ és cél szint vá lasz tó ve zér lé si lo gi kák

B Elekt ro ni kus ve zér lé sek alap jai, a mik ro pro cesszo -
rok fel épí té se, prog ra mo zá sá nak elvi alap jai

B Adat át vi te li rend sze rek, szint ér zé ke lé si mód sze -
rek, nem gal va ni kus kap cso la tok

A Fõ áram kö rök és biz ton sá gi áram kö rök
A Vil la mos biz ton sá gi kap cso lók és kap cso lá sok
A A mo tor me net ide jé nek és túl ára má nak fi gye lé se
A A vész le ál lí tó kap cso lók
B Re lés uta sí tó és po zí ció áram kö rök
B Irány ki vá lasz tó és fül ke hely ze tet ér zé ke lõ áram kö -

rök
B A fel vo nó jel zõ- és vi lá gí tó áram kö rei
A Vész jel zõk, táv vész jel zõk, disz pé cser köz pon tok
C Csa va ros kö té sû és/vagy he gesz tett acél szer ke ze -

tek, fel vo nó tor nyok össze ve té se a do ku men tá ci ó -
val és az ak ná ra vo nat ko zó elõ írá sok kal

A A fel vo nó gép el he lye zé se, al só-, fel sõ- és ol dal só
gép he lyi sé ges fel vo nók, gép he lyi ség nél kü li fel vo -
nók, a hid ra u li kus fel vo nók gé pe ze té nek el he lye -
zé se

A Spe ci á lis ki vi te lû sze mély szál lí tó fel vo nók (biz -
ton sá gi-, il let ve tûz ol tó fel vo nók, fo gya té kos ság gal 
élõk ál tal is igény be ve he tõ fel vo nók, van dál biz tos
fel vo nók)

A Te her fel vo nók, kis te her fel vo nók
B Spe ci á lis be ren de zé sek (kör for gó fel vo nók, füg gõ -

le ges pá lyá jú, gépi meg haj tá sú rok kant eme lõ be -
ren de zé sek)

A Üzem be he lye zés elõt ti vizs gá lat (ta nú sí tó vizs gá -
lat), el len õr zõ vizs gá lat (ja ví tás utá ni vizs gá lat)
elõ írá sai, mód sze rei, el vég zé sük a fel vo nó egyes
szer ke ze ti ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz -
ton sá gi be ren de zé se in
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A A ki je lölt szer ve ze tek ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tok (fõ vizs -
gá lat, idõ sza kos vizs gá lat) elõ írá sai, mód sze rei, el -
vég zé sük a fel vo nó egyes szer ke ze ti ele me in, me -
cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren de zé se in

A Az ön ál ló el len õrök ál tal el vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá lat (kar ban tar -
tás meg fe le lõ sé gét el len õr zõ vizs gá lat) elõ írá sai,
mód sze rei, el vég zé sük a fel vo nó egyes szer ke ze ti
ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren -
de zé se in

A A ve szély te le ní tés szük sé ges sé ge, el vég zé se, el -
len õr zé se, be je len té se

A A ki je lölt szer ve ze tek, az el len õrök és az üze mel te -
tõk adat köz lé si kö te le zett sé gei a köz pon ti nyil ván -
tar tás felé

A Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek fel vo nók ra vo nat ko zó elõ írá sai

A Vil la mos haj tá sú sze mély szál lí tó fel vo nók szer ke -
ze té nek és lé te sí té sé nek biz ton sá gi elõ írá sai

A Hid ra u li kus haj tá sú sze mély szál lí tó fel vo nók szer -
ke ze té nek és lé te sí té sé nek biz ton sá gi elõ írá sai

A Vil la mos és hid ra u li kus haj tá sú kis te her fel vo nók
szer ke ze té nek és lé te sí té sé nek biz ton sá gi elõ írá sai

A Biz ton sá gi-, il let ve tûz ol tó fel vo nók lé te sí té sé nek
elõ írá sai

A Fel vo nók épü let tûz zel kap cso la tos biz ton sá gi elõ -
írá sai, az épü let szer ke ze tek és az akna nyí lás zá ró
szer ke ze te i nek tûz ál ló sá gi ha tár ér ték-kö ve tel mé -
nyei

A Fo gya té kos ság gal élõk ál tal is igény be ve he tõ fel -
vo nók lé te sí té sé nek elõ írá sai

A Van dál biz tos fel vo nók lé te sí té sé nek elõ írá sai
A Épü let tûz alatt nem mû köd tet he tõ fel vo nók vi sel -

ke dé se épü let tûz ese tén
A Fel vo nók lé te sí té se meg lé võ épü let ben
A Te her fel vo nók lé te sí té sé nek biz ton sá gi elõ írá sai
B Fel vo nók sze re lé sé nek és kar ban tar tá sá nak tech -

no ló gi á ja
B Fel vo nók meg bíz ha tó sá ga
A Elekt ro mos, il let ve me cha ni kus ener gi ák ve szé -

lyei, a ve szé lyek el ke rü lé se
A Ma gas ban (áll vá nyon, fül ke te tõn) vég zett mun ka

sza bá lyai
B Eme lés, kö tö zés, szál lí tás sza bá lyai
B Gé pek, esz kö zök rend sze res el len õr zé se
A Érin tés vé de lem, test zár lat el le ni vé de lem

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

4 Di ag ra mok ol va sá sa, ér tel me zé se, ké szí té se
4 Sze re lé si, be épí té si uta sí tá sok ér tel me zé se
4 Gép könyv, ke ze lé si, sze re lé si, kar ban tar tá si út mu -

ta tók al kal ma zá sa
4 Ká be le zé si és hu za lo zá si terv ér tel me zé se
4 Áram út-terv ér tel me zé se

5 Mû sza ki mé ré sek (hossz, szög, hely zet, se bes ség,
gyor su lás, rán tás, tö meg, erõ, alak vál to zás, hõ mér -
sék let stb.)

5 Spe ci á lis és funk ci o ná lis mû sza ki mé ré sek ál ta lá -
nos és spe ci á lis mû sze rek kel

5 Mû sza ki mé ré sek ered mé nye i nek ér té ke lé se és do -
ku men tá lá sa

5 Vil la mos alap mé ré sek (egyen- és vál ta ko zó ára mú
áram kör ben: fe szült ség, áram erõs ség, el len ál lás,
frek ven cia, fá zis sor rend)

5 Mé ré sek hid ra u li kus fel vo nó kon (nyo más, olaj hõ -
mér sék let)

5 Rez gés-, zaj-, és fény-jel lem zõk kel kap cso la tos
mé ré sek

4 Egy sze rû mû sza ki raj zok ké szí té se
4 Az épí té sze ti, a gé pé sze ti, és az elekt ro mos do ku -

men tá ci ók ér tel me zé se
4 A fel vo nó en ge dé lye zé si és ki vi te le zé si ter vei, do -

ku men tá ci ói, ta nú sít vá nyok, meg fe le lõ sé gi nyi lat -
ko za tok, ki vi te le zõi nyi lat ko zat, EMC-nyi lat ko zat, 
érin tés vé del mi jegy zõ könyv, ke ze lé si, kar ban tar -
tá si, üze mel te té si, men té si uta sí tá sok meg lé té nek,
tar tal má nak el len õr zé se

3 Sta ti kai és szi lárd ság ta ni szá mí tá sok el vég zé se
3 Ki ne ma ti kai és ki ne ti kai szá mí tá sok el vég zé se
4 Fel vo nók te le pí té sé vel kap cso la tos szá mí tá sok el -

ké szí té se
5 Üzem be he lye zés elõt ti vizs gá lat (ta nú sí tó vizs gá -

lat), el len õr zõ vizs gá lat (ja ví tás utá ni vizs gá lat)
elõ írá sai, mód sze rei, el vég zé sük a fel vo nó egyes
szer ke ze ti ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz -
ton sá gi be ren de zé se in

5 A ki je lölt szer ve ze tek ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tok (fõ vizs -
gá lat, idõ sza kos vizs gá lat) elõ írá sai, mód sze rei, el -
vég zé sük a fel vo nó egyes szer ke ze ti ele me in, me -
cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren de zé se in

5 Az ön ál ló el len õrök ál tal el vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá lat (kar ban tar -
tás meg fe le lõ sé gét el len õr zõ vizs gá lat) elõ írá sai,
mód sze rei, el vég zé sük a fel vo nó egyes szer ke ze ti
ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren -
de zé se in

5 Me cha ni kus biz ton sá gi be ren de zé sek el len õr zé se
5 Vil la mos biz ton sá gi be ren de zé sek, biz ton sá gi kap -

cso lók, biz ton sá gi kap cso lá sok és biz ton sá gi áram -
kö rök el len õr zé se

5 Füg gesz tõ ele mek (acél sod rony kö te lek és la pos
he ve de rek, lán cok) ál la po tá nak el len õr zé se szem -
re vé te le zés sel, cél mû szer rel

5 Se bes ség ha tá ro lók vizs gá la ta
5 Fo gó ké szü lé kek vizs gá la ta
5 Üt kö zõk vizs gá la ta
5 Ak na aj tók és azok biz ton sá gi re te sze lé sé nek el len -

õr zé se, az ak na aj tók be épí té sé nek el len õr zé se
5 Fül ke aj tó-haj tá sok be ál lí tá sa, el len õr zé se
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5 Me cha ni kus, üze mi fék rend sze rek vizs gá la ta
5 A fel fe lé moz gó fül ke se bes ség túl lé pé se el len védõ 

be ren de zés vizs gá la ta
5 Fül ke és el len súly kö tél be kö té sé nek el len õr zé se
5 Fel vo nó süllyesz ték és ak na fej ki ala kí tá sá nak (vé -

dõ te rek) el len õr zé se
5 Haj tó tár csák, te re lõ tár csák el len õr zé se
4 Haj tó mû vek el len õr zé se, haj tó mû nél kü li felvo -

nóhajtások, gép ház nél kü li fel vo nók el len õr zé se
5 Tar tó gyá mok és ve ze tõ sí nek el len õr zé se
5 Ve szé lyes ener gi ák el len õr zés alatt tar tá sa (elekt -

ro mos, me cha ni kus)
4 Mun ka he lyi koc ká za tok fel is me ré se
4 Gép könyv ve ze té se
5 Mun ka biz ton ság hoz kap cso ló dó jel ké pek ér tel me -

zé se
5 Mun ka biz ton sá gi esz kö zök, fel sze re lé sek hasz ná -

la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pre ci zi tás
Dön tés ké pes ség
Ön ál ló ság
Abszt rakt gon dol ko dás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Vissza csa to lá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Kom mu ni ká ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend szer ben való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0280–06 Moz gó lép csõ-el len õr, szak mai is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El vég zi az üzem be he lye zés elõt ti vizs gá la tot (ta nú sí tó

vizs gá la tot), el len õr zõ vizs gá la tot (ja ví tás utá ni vizs gá la -
tot)

El vég zi a ki je lölt szer ve zet al kal ma zott ja ként a pe ri o di -
kus biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la to kat (fõ vizs gá -
la tot, idõ sza kos vizs gá la tot, kar ban tar tás meg fe le lõ sé gét
el len õr zõ vizs gá la tot)

El vég zi az ön ál ló el len õr ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus biz -
ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tot (kar ban tar tás meg -
fe le lõ sé gét el len õr zõ vizs gá la tot)

Vizs gá la tot vé gez moz gó lép csõ kön, moz gó jár dá kon,
hosszú ka rú moz gó lép csõ kön, sza bad té ri moz gó lép csõ kön
és moz gó jár dá kon

Elõ ké szí ti a vizs gá lat vég re haj tá sát, az ah hoz szük sé ges
do ku men tu mo kat, esz kö zö ket, mé rõ esz kö zö ket, sze mé lyi
vé dõ fel sze re lé se ket, el len õr zi a vizs gá la tok tár gyi és sze -
mé lyi fel té te le it

Mû sza ki mé ré se ket vé gez (hossz, szög, hely zet, se bes -
ség, gyor su lás, rán tás, tö meg, erõ, alak vál to zás, hõ mér sék -
let stb.)

Spe ci á lis és funk ci o ná lis mû sza ki mé ré se ket vé gez ál ta -
lá nos és spe ci á lis mû sze rek kel

A mû sza ki mé ré sek ered mé nye it ér té ke li és do ku men -
tál ja

Vil la mos alap mé ré se ket vé gez (egyen- és vál ta ko zó ára -
mú áram kör ben: fe szült ség, áram erõs ség, el len ál lás, frek -
ven cia, fá zis sor rend)

Rez gés-, zaj-, és fény-jel lem zõk kel kap cso la tos mé ré se -
ket vé gez

Egy sze rû mû sza ki raj zo kat ké szít, ta nul má nyoz za és ér -
tel me zi az épí té sze ti, a gé pé sze ti, és az elekt ro mos do ku -
men tá ci ó kat

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da en ge dé -
lye zé si és ki vi te le zé si ter ve it, do ku men tá ci ó it, a szük sé ges 
ta nú sít vá nyok, meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tok, ki vi te le zõi
nyi lat ko zat, EMC-nyi lat ko zat meg lé tét, tar tal mát

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da érin tés -
vé del mi jegy zõ köny vét, a ke ze lé si, kar ban tar tá si, üze mel -
te té si uta sí tá sok meg lé tét, tar tal mát

Vizs gál ja, hogy a be épí tett, la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra
kö te le zett rész egy sé gek (lép csõ ko csik, he ve de rek, moz -
gó kor lá tok) egyez nek-e a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó -
jár da do ku men tá ci ó já ban elõ ír tak kal, ren del kez nek-e az
elõ írt ta nú sít vánnyal és meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal

El len õr zi a moz gó lép csõk, il let ve a moz gó jár dák en ge -
dé lye zé si, il let ve ki vi te li ter ve i hez tar to zó szá mí tá so kat
(for gal mi ké pes ség gel kap cso la tos szá mí tá sok, sta ti kai és
szi lárd ság ta ni szá mí tá sok)

Szá mí tás sal el len õr zi a vo nó lán cok szi lárd sá gát, biz ton -
sá gi té nye zõ jét, el len õr zi a tar tó váz le haj lá sát

Ki szá mít ja a for gal mi ter he lést
El len õr zi a váz szer ke zet meg fe le lõ ki ala kí tá sát, szi lárd -

ság ta ni szá mí tá sát
El len õr zi a moz gó lép csõ épü let szer ke zet hez való rög zí -

té sét és a rez gés szi ge te lést
El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da lé te sí té -

sé re, üze mel te té sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek és elõ írá -
sok tel je sü lé sét (tör vények, ren de le tek, szab vá nyok,
egyéb elõ írá sok)

Vizs gál ja, hogy a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da
épí té sze ti el he lye zé se, kör nye ze te meg fe lel-e a lé te sí té si
kö ve tel mé nyek nek

El len õr zi, hogy az al kal ma zott épü let szer ke ze tek, fel tá -
masz tá si pon tok, eme lé si pon tok és a szál lí tá si út vo na lak
ál lé kony sá ga, ter hel he tõ sé ge meg fe le lõ-e (Sta ti ku si szak -
vé le mény)

Vizs gál ja, hogy a be épí tett be ren de zést az en ge dé lye -
zett do ku men tu mok alap ján va ló sí tot ták-e meg
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El len õr zi az ál ta lá nos gé pé sze ti anya gok ra és al kat ré -
szek re vo nat ko zó elõ írá sok tel je sü lé sét (di rek tí vák, szab -
vá nyok, mû sza ki elõ írá sok, mû sza ki táb lá za tok, gyárt -
mány ka ta ló gu sok)

Vizs gál ja a gép tér ki ala kí tá sát: mé re te it, a biz ton sá gi tá -
vol sá go kat, a meg kö ze lít he tõ sé gét, anya gát, meg vi lá gí tá -
sát, hõ mér sék le tét, a biz ton sá gos anyag moz ga tás le he tõ sé -
ge it

El len õr zi a lejt ak na meg fe le lõ sé gét, az elõ írt épí té sze ti
mé re tek és biz ton sá gi tá vol sá gok meg fe le lõ sé gét, egyez -
nek-e az en ge dé lye zett terv vel, meg fe lel nek-e az elõ írá -
sok nak

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da ge o met -
ri ai mé re te it

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da áram fel -
vé te lét kü lön bö zõ ter he lé si vi szo nyok és a két fé le me net -
irány mel lett

Vizs gál ja a haj tó mû ki ala kí tá sát, ál la po tát, rög zí té sét,
rez gés szi ge te lé sét, a lánc haj tás, a szíj haj tás, a po li gon ke -
rék ki ala kí tá sát, meg mé ri a zaj- és rez gé si szin te ket

El len õr zi az üze mi fék és a ki egé szí tõ fék (me cha ni kus
fék szer ke zet) ki ala kí tá sát, mû kö dé sét kü lön bö zõ ter he lé si
vi szo nyok mel lett, ki szá mít ja a fék ter he lést, meg mé ri a
fék uta kat, a gyor su lást és a las su lást, fel ve szi a fék szer ke -
zet(ek) kez de ti jel leg gör bé it

El len õr zi a bur ko la tok me cha ni kai szi lárd sá gát

El len õr zi a tö meg köz le ke dé si moz gó lép csõk kö ve tel -
mé nye i nek be tar tá sát

El len õr zi a for dí tó ál lo más biz ton sá gi be ren de zé se it
(lánc fe szí tés), a lép csõ ko csik, il let ve a he ve der meg ve ze -
té sét és a gör gõk ki ala kí tá sát, ál la po tát

El len õr zi az alak zá ró haj tá so kat, szíj haj tá so kat, multi -
plex lánc haj tá so kat

El len õr zi a túl se bes ség kor lá to zá sá nak, az aka rat lan
irány vál tás meg aka dá lyo zá sá nak meg ol dá sát, mû kö dé sét.

El len õr zi az elekt ro mos be ren de zé sek meg fe le lõ sé gét
(do ku men tá ci ó val való meg egye zõ ség, érin tés vé de lem,
túl áram vé de lem, biz ton ság tech ni kai föl de lés, biz ton sá gos
áram ta la ní tás)

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da ve zér lé si 
do ku men tá ci ó it, ér tel me zi és a raj zon el len õr zi az elekt ro -
mos áram kö rök mû kö dé sét, a fõ-, a biz ton sá gi- és a jel zõ
áram kö rök fel épí té sé nek he lyes sé gét, a fon to sabb funk -
ció áram kö re i nek a mû kö dé sét

Fel is me ri a jel lem zõ hi bá kat a ve zér lés ben, fel is me ri a
mik ro pro cesszo ros ve zér lé sek fel épí té sét, mû kö dé sét,
prog ra mo zá si le he tõ sé ge it

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da fõ-, biz -
ton sá gi- és jel zõ áram kö re i nek he lyes mû kö dé sét, funk ci o -
ná lis pró bá val el len õr zi a ve zér lés he lyes mû kö dé sét

Üze mi pró bák alap ján meg gyõ zõ dik a moz gó lép csõ, il -
let ve a moz gó jár da ren del te tés sze rû mû kö dé sé rõl

El len õr zi a mo tor hõ vé del mét, az elekt ro mos ve ze té kek
ki vá lasz tá sát, szi ge te lé sét, a sor ka pocs-kö té se ket, a vé let -
len érin tés el le ni me cha ni kai vé del me ket

El len õr zi a vil la mos biz ton sá gi be ren de zé sek és biz ton -
sá gi kap cso lók (kap cso lá sok) meg lé tét és meg fe le lõ sé gét,
mû kö dõ ké pes sé gét, szab vá nyos ki ala kí tá sát, be ál lí tá sát

El len õr zi a ve zér lés he lyes mû kö dé sét kar ban tar tá si
üzem mód so rán

El len õr zi az üzem ügye let, il let ve a disz pé cser köz pont
meg fe le lõ mû kö dé sét, a vész jel zés, il let ve a táv vész jel zés
ki ala kí tá sát, he lyes és jó vá ha gyott mû kö dé sét

El len õr zi és do ku men tál ja az üze me lõ be ren de zés ál la -
po tát, biz ton sá gi be ren de zé se i nek meg fe le lõ mû kö dé sét

El len õr zi a jel zé sek és vi lá gí tás (gép tér, be lé põ szin tek)
meg fe le lõ sé gét, be táp lá ló áram kö re it

El len õr zi, hogy a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da
gyár tók ál tal ké szí tett sze re lé si és be épí té si tech no ló gi á ját
(szál lí tás, de po ná lás, eme lés és kö tö zés, po zi ci o ná lás, be -
ál lí tás, lán cok és lép csõk sze re lé se, há ló zat ra csat la koz ta -
tá sa) be tar tot ták-e

El len õr zi, hogy a hely szí nen a szük sé ges do ku men tu -
mok, fi gyel mez te tõ fel ira tok meg fe le lõ en ren del ke zés re
áll nak-e

El len õr zi a me cha ni kus biz ton sá gi be ren de zé sek meg lé -
tét és meg fe le lõ sé gét

El len õr zi a haj tá sok (lép csõ kar, kor lát) meg fe le lõ sé gét
kü lön bö zõ ter he lé si vi szo nyok mel lett

Vizs gál ja az al kal ma zott in dí tá si mó do kat (csú szó gyû -
rûs, rö vid re zárt, sza bá lyo zott aszink ron mo to rok)

El len õr zi a me cha ni kus rész egy sé gek be ál lí tá sát
El len õr zi a lép csõ ko csik és a moz gó kor lá tok se bes sé gét
El len õr zi a lán cok és egyéb ke né si he lyek (au to ma ti kus) 

ke né sét
El len õr zi a jel zé sek, vi lá gí tás, fel ira tok, meg fe le lõ sé gét
El len õr zi a moz gó kor lát, a mell vé dek ki ala kí tá sát, ál la -

po tát
El len õr zi a lép csõ sza lag, a já ró la pok, a he ve der, a fé sûk

ki ala kí tá sát, ál la po tát
El len õr zi a ve ze tõ pá lyák, vég ál lás kap cso lók, lán cok,

csap ágyak meg fe le lõ ki ala kí tá sát, ál la po tát
Gyár tói se géd let alap ján el len õr zi a be ren de zés hiba -

diagnosztikai rend sze ré nek mû kö dé sét
Vizs gál ja a moz gó lép csõ-haj tá sok ki ala kí tá sát, ál la po -

tát kü lön bö zõ üzem ál la po tok ban (in dí tás, fé ke zés, me le -
ge dés)

Vizs gál ja az elekt ro mos há ló za tok meg fe le lõ sé gét (do -
ku men tá ci ó val meg egye zõ ség, érin tés vé de lem, túl áram
vé de lem, biz ton sá gos áram ta la ní tás)

El len õr zi, hogy a be ren de zést rend sze re sen és szak sze -
rû en kar ban tart ják-e, az üze mel te tés biz ton sá gos-e

El len õr zi a moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da ál ta lá nos 
mû sza ki ál la po tát, a rész egy sé gek és az al kat ré szek ko pá -
sát, meg ha tá roz za a szük sé ges ja ví tá sok mér té két és ja vas -
la tot tesz a szük sé ges fel újí tá sok ra

El vég zi a kü lön bö zõ funk ció pró bá kat, nem meg fe le lõ
mû kö dés ese tén azt do ku men tál ja

Biz ton sá got érin tõ hi á nyos ság ese tén meg elõ zõ in téz ke -
dést tesz, szük ség ese tén le ál lít ja a be ren de zést
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Ki ok tat ja és vizs gáz tat ja az üze mel te tõ ál tal üzem ügye -
le tes nek ki je lölt sze mé lye ket az üze mel te tés sel járó fel -
ada ta ik ra, kö te les sé ge ik re

Mû sza ki, jogi, gaz da sá gos sá gi célú fel hasz ná lás ra szak -
vé le ményt ké szít

Meg ál la pí tá sa it a gép könyv ben és jegy zõ könyv ben do -
ku men tál ja, il let ve azok ról tá jé koz tat ja az üze mel te tõt

Szá mí tó gé pes mé ré si, adat gyûj té si, ér té ke lé si fel ada to -
kat vé gez, adat nyil ván tar tó és do ku men tá ci ós fel ada to kat
lát el

Tel je sí ti az or szá gos nyil ván tar tás felé fenn ál ló adat -
szol gál ta tá si és be je len té si kö te le zett sé gét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

A Moz gó lép csõk és moz gó jár dák for gal mi kö ve tel -
mé nyei, szá mí tá sa, az elõ írt sta ti kai és szi lárd ság -
ta ni szá mí tá sok

A A moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da for gal mi ter -
he lé sé nek ki szá mí tá sa, a vo nó lán cok szi lárd sá gá -
nak, biz ton sá gi té nye zõ jé nek el len õr zé se, a tar tó -
váz le haj lá sá nak szá mí tá sos el len õr zé se

B A moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da épü let szer ke -
ze tek hez való rög zí té se, rez gés szi ge te lé se

B Há rom fá zi sú aszink ron- és szink ron mo to rok,
egyen ára mú mo to rok szer ke ze te, fel épí té se, tu laj -
don sá gai, a szük sé ges mo tor tel je sít mény szá mí tá sa

B Csi ga haj tó mû vek, fo gas ke rék-haj tó mû vek, boly -
gó mû ves haj tó mû vek szer ke ze te, fel épí té se, tu laj -
don sá gai, fék szer ke ze tek

C Tö me gek és len dí tõ nyo ma té kok re du ká lá sa, a
lend ke rék al kal ma zá sa, mé re te zé se

A Lánc haj tá sok tu laj don sá gai, „po li gon-ha tás”, haj -
tás mul tip lex lán cok kal, ék szíj jal

A Moz gó lép csõ, moz gó jár da te le pí té si terv (egy más
mel let ti, fe let ti és X-el he lye zés)

C Moz gó lép csõk fon to sabb be épí té si mé re tei
A Moz gó lép csõk, moz gó jár dák, hosszú ka rú moz gó -

lép csõk, sza bad té ri moz gó lép csõk és moz gó jár dák
ki ala kí tá sa, elõ írá sai

B A la bo ra tó ri u mi vizs gá lat ra kö te le zett rész egy sé -
gek (lép csõ ko csik, he ve de rek, moz gó kor lá tok)
vizs gá la ta

C A haj tás sza bá lyo zás el mé le ti alap jai, ve zé relt haj -
tá sok és zárt hur kú sza bá lyo zott haj tá sok

B Vil la mos haj tá sok for du lat szám-sza bá lyo zá sa, há -
rom fá zi sú vál ta ko zó ára mú fe szült ség-sza bá lyo -
zás, frek ven cia vál tók, a for du lat szám szá mí tá sa

B Moz gó lép csõk súr ló dá si vi szo nyai, ha tás fo ka, a
kor lá tok me le ge dé se és an nak kö vet kez mé nyei

B A szük sé ges mo tor tel je sít mény szá mí tá sa
A Moz gó lép csõk, moz gó jár dák szál lí tá si tel je sít mé -

nyé nek szá mí tá sa

A A moz gó lép csõk és a moz gó jár dák szer ke ze té nek
és be épí té sé nek har mo ni zált és ho no sí tott biz ton -
sá gi elõ írá sai

A A moz gó lép csõk és a moz gó jár dák szer ke ze té nek
és be épí té sé nek ko ráb bi biz ton sá gi elõ írá sai

C Sze re lés uta sí tá sok ér tel me zé se
B Váz szer ke zet és pá lya test össze sze re lé se, a tar tó -

váz le haj lá sá nak mé ré se
A A lánc és a lép csõ ko csik ki ala kí tá sai, sze re lé se
B Me cha ni kus rész egy sé gek és al kat ré szek sze re lés -

tech no ló gi á ja
B Gép tér és sze rel vé nyei, fel ira tok, fi gyel mez te tõ

táb lák
A Üze mi és ki egé szí tõ fék szer ke zet és an nak mû köd -

te té se, a fék ter he lés szá mí tá sa, gyor su lás, las su lás
mé ré se, fék utak mé ré se, szá mí tá sa, a fék szer ke zet
kez de ti jel leg gör bé i nek fel vé te le

A A for dí tó ál lo más biz ton sá gi be ren de zé sei (lánc fe -
szí tés), a lép csõ ko csik , il let ve a he ve der meg ve ze -
té se és a gör gõk ki ala kí tá sa

A A túl se bes ség kor lá to zá sá nak, az aka rat lan irány -
vál tás meg aka dá lyo zá sá nak meg ol dá sa, mû kö dé se

A Kor lát-haj tás mû kö dé se, szink ron fu tás biz to sí tá sa, 
a kor lát szer ke ze te és fe szí té sé nek be ál lí tá sa, a
mell véd ki ala kí tá sa

A A lép csõ sza lag, a já ró la pok, a he ve der és a fé sûk
ki ala kí tá sa

A A ve ze tõ pá lyák, vég ál lás kap cso lók, lán cok, csap -
ágyak ki ala kí tá sa

A Me cha ni kus és elekt ro mos biz ton sá gi be ren de zé -
sek mû kö dé se és el len õr zé se

A A lánc ki vá lasz tá sa, mé re te zé se, biz ton sá gi té nye -
zõ je, be sze re lé se, be ál lí tá sa, mû köd te té se, ke né se

B A haj tás fel épí té se, a haj tó mû, meg haj tó mo tor, át -
té tel szer ke ze te, mû köd te té se, tel je sít mé nyé nek el -
len õr zé se

C Moz gó lép csõk ke né si rend szer e
B Moz gó lép csõk és moz gó jár dák szál lí tá sa, mun ka -

he lyi de po ná lá sa, eme lé se, kö tö zé se, hely szí ni
szál lí tá sa, be eme lé se, be ál lí tá sa, eme lõ pon tok ki -
ala kí tá sa az épü let szer ke ze ten, il let ve mo bil áll vá -
nyok kal

C Ke nõ ola jok fi zi kai jel lem zõi, al kal ma zá sa, ki vá -
lasz tá sa

B Moz gó lép csõ ve zér lé sek, jel zé sek
B Elekt ro ni kus ve zér lé sek alap jai, a mik ro pro cesszo -

rok fel épí té se, prog ra mo zá sá nak elvi alap jai
B Adat át vi te li rend sze rek, nem gal va ni kus kap cso la -

tok
A Fõ áram kö rök és biz ton sá gi áram kö rök
A Moz gó lép csõ, il let ve moz gó jár da haj tá sá nak áram -

kö re és a for gás irány, va la mint a se bes ség vál toz ta -
tá sa

A Vil la mos biz ton sá gi kap cso lók és -kap cso lá sok
A A mo tor túl ára má nak fi gye lé se
A A vész le ál lí tó kap cso lók
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B A moz gó lép csõk és moz gó jár dák jel zõ- és vi lá gí tó
áram kö rei

A Vész jel zõk, táv vész jel zõk, disz pé cser köz pon tok
C Ká be le zé si és hu za lo zá si terv
C Áram út-terv
B Moz gó lép csõk, moz gó jár dák kar ban tar tá sa
A Üzem be he lye zés elõt ti vizs gá lat (ta nú sí tó vizs gá -

lat), el len õr zõ vizs gá lat (ja ví tás utá ni vizs gá lat)
elõ írá sai, mód sze rei, el vég zé sük a moz gó lép csõk
és moz gó jár dák egyes szer ke ze ti ele me in, me cha -
ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren de zé se in

A A ki je lölt szer ve ze tek ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tok (fõ-, idõ -
sza kos vizs gá lat) elõ írá sai, mód sze rei, el vég zé sük
a moz gó lép csõk és moz gó jár dák egyes szer ke ze ti
ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren -
de zé se in

A Az ön ál ló el len õrök ál tal el vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá lat (kar ban tar -
tás meg fe le lõ sé gét el len õr zõ vizs gá lat) elõ írá sai,
mód sze rei, el vég zé sük a moz gó lép csõk és moz gó -
jár dák egyes szer ke ze ti ele me in, me cha ni kus és
vil la mos biz ton sá gi be ren de zé se in

A A ki je lölt szer ve ze tek, az el len õrök és az üze mel te -
tõk adat köz lé si kö te le zett sé gei a köz pon ti nyil ván -
tar tás felé

A Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -
mé nyek moz gó lép csõk re és moz gó jár dák ra vo nat -
ko zó elõ írá sai

B A moz gó lép csõk és moz gó jár dák sze re lé sé nek és
kar ban tar tá sá nak tech no ló gi á ja

B A moz gó lép csõk és moz gó jár dák meg bíz ha tó sá ga
A Elekt ro mos, me cha ni kus ener gi ák ve szé lyei, a ve -

szély el ke rü lé se
B Eme lés, kö tö zés, szál lí tás sza bá lyai
B Gé pek, esz kö zök rend sze res el len õr zé se
A Érin tés vé de lem, test zár lat el le ni vé de lem

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Di ag ra mok ol va sá sa, ér tel me zé se, ké szí té se
4 Sze re lé si, be épí té si uta sí tá sok ér tel me zé se
4 Gép könyv, ke ze lé si, sze re lé si, kar ban tar tá si út mu -

ta tók al kal ma zá sa
4 Ká be le zé si és hu za lo zá si terv ér tel me zé se
4 Áram út-terv ér tel me zé se
5 Mû sza ki mé ré sek (hossz, szög, hely zet, se bes ség,

gyor su lás, rán tás, tö meg, erõ, alak vál to zás, hõ mér -
sék let stb.)

5 Spe ci á lis és funk ci o ná lis mû sza ki mé ré sek ál ta lá -
nos és spe ci á lis mû sze rek kel

5 A mû sza ki mé ré sek ered mé nye i nek ér té ke lé se és
do ku men tá lá sa

5 Vil la mos alap mé ré sek (egyen- és vál ta ko zó ára mú
áram kör ben: fe szült ség, áram erõs ség, el len ál lás,
frek ven cia, fá zis sor rend)

5 Rez gés-, zaj-, és fény-jel lem zõk kel kap cso la tos
mé ré sek

4 Egy sze rû mû sza ki raj zok ké szí té se
4 Az épí té sze ti, a gé pé sze ti, és az elekt ro mos do ku -

men tá ci ók ér tel me zé se
4 A moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da en ge dé lye zé -

si és ki vi te le zé si ter ve i nek, do ku men tá ci ó i nak el -
len õr zé se

4 A szük sé ges ta nú sít vá nyok, meg fe le lõ sé gi nyi lat -
ko za tok, ki vi te le zõi nyi lat ko zat, EMC-nyi lat ko zat, 
érin tés vé del mi jegy zõ könyv, a ke ze lé si, kar ban tar -
tá si, üze mel te té si, men té si uta sí tá sok meg lé té nek,
tar tal má nak el len õr zé se

3 Sta ti kai és szi lárd ság ta ni szá mí tá sok el vég zé se
3 Ki ne ma ti kai és ki ne ti kai szá mí tá sok el vég zé se
4 A moz gó lép csõ, il let ve a moz gó jár da te le pí té sé vel

kap cso la tos szá mí tá sok el ké szí té se
5 Üzem be he lye zés elõt ti vizs gá lat (ta nú sí tó vizs gá -

lat), el len õr zõ vizs gá lat (ja ví tás utá ni vizs gá lat)
elõ írá sai, mód sze rei, el vég zé sük a moz gó lép csõk
és moz gó jár dák egyes szer ke ze ti ele me in, me cha -
ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren de zé se in

5 A ki je lölt szer ve ze tek ál tal vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá la tok (fõ-, idõ -
sza kos vizs gá lat) elõ írá sai, mód sze rei, el vég zé sük
a moz gó lép csõk és moz gó jár dák egyes szer ke ze ti
ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz ton sá gi be ren -
de zé se in

5 Az ön ál ló el len õrök ál tal el vé gez he tõ pe ri o di kus
biz ton ság tech ni kai el len õr zõ vizs gá lat (kar ban tar -
tás meg fe le lõ sé gét el len õr zõ) elõ írá sai, mód sze rei,
el vég zé sük a moz gó lép csõk és moz gó jár dák egyes
szer ke ze ti ele me in, me cha ni kus és vil la mos biz -
ton sá gi be ren de zé se in

5 Me cha ni kus biz ton sá gi be ren de zé sek el len õr zé se
5 Vil la mos biz ton sá gi be ren de zé sek, biz ton sá gi kap -

cso lók, biz ton sá gi kap cso lá sok és biz ton sá gi áram -
kö rök el len õr zé se

5 Vo nó ele mek és haj tó ele mek (ék szí jak és lán cok)
ál la po tá nak el len õr zé se

5 Fék szer ke ze tek és azok be ál lí tá sá nak el len õr zé se,
fék utak, las su lás, gyor su lás mé ré se, a me cha ni kus
fé kek jel leg gör bé i nek kez de ti fel vé te le

5 A moz gó lép csõ, illetve a moz gó jár da haj tá sá nak,
üze mi és ki egé szí tõ fék szer ke ze té nek vizs gá la ta

5 Lép csõ ko csik, a vo nó lánc, a lép csõ ve ze tõ pá lya,
a moz gó kor lát-haj tás el len õr zé se

5 A moz gó lép csõ-, il let ve a moz gó jár da ve zér lé sé -
nek, jel zé se i nek vizs gá la ta

5 Ve szé lyes ener gi ák el len õr zés alatt tar tá sa (elekt -
ro mos, me cha ni kus)

4 Mun ka he lyi koc ká za tok fel is me ré se
4 Gép könyv ve ze té se
5 Mun ka biz ton ság hoz kap cso ló dó jel ké pek ér tel me -

zé se
5 Mun ka biz ton sá gi esz kö zök, fel sze re lé sek hasz ná -

la ta
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Pre ci zi tás
Dön tés ké pes ség
Ön ál ló ság
Abszt rakt gon dol ko dás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Vissza csa to lá si kész ség
Ha tá ro zott ság
Kom mu ni ká ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Át te kin tõ ké pes ség
Rend szer ben való gon dol ko dás

A 61 521 01 0010 61 01 azo no sí tó szá mú, 
Fel vo nó el len õr meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0266–06 Jogi és pénzügyi ismeretek

0279–06 Felvonóellenõr, szakmai ismeretek

A 61 521 01 0010 61 02 azo no sí tó szá mú, 
Moz gó lép csõ-el len õr meg ne ve zé sû el ága zás 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0266–06 Jogi és pénzügyi ismeretek

0280–06 Mozgólépcsõ-ellenõr, szakmai ismeretek

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le: –

2. A szak mai vizs ga ré szei

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0266–06 Jogi és pénz ügyi is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A jogi és pénz ügyi is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0279–06 Fel vo nó el len õr, szak mai is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A fel vo nó-el len õri szak mai is me re tek al kal ma zá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A fel vo nó-el len õri szak mai is me re tek gya kor la ta és

tech ni ká ja
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ: 30 perc, vá lasz -

adá si idõ: 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A fel vo nó-el len õri szak mai is me re tek gya kor la ti be mu -

ta tá sa szak irá nyú tan mû hely ben, vagy ki je lölt be ren de zés -
nél, vagy gya kor la ti fel adat meg ol dá sá nak váz la tát kell be -
mu tat ni és is mer tet ni

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0280–06 Moz gó lép csõ-el len õr, szak mai is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A moz gó lép csõ-el len õri szak mai is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 150 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A moz gó lép csõ-el len õri szak mai is me re tek gya kor la ta

és tech ni ká ja
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ: 30 perc, vá lasz -

adá si idõ: 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A moz gó lép csõ-el len õri szak mai is me re tek gya kor la ti

be mu ta tá sa szak irá nyú tan mû hely ben, vagy ki je lölt be ren -
de zés nél, vagy gya kor la ti fel adat meg ol dá sá nak váz la tát
kell be mu tat ni és is mer tet ni

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 60%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan

A 61 521 01 0010 61 01 azo no sí tó szá mú, Fel vo nó el len -
õr meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek
sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10%
2. vizs ga rész: 90%
A 61 521 01 0010 61 02 azo no sí tó szá mú, Moz gó lép -

csõ-el len õr meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10%
3. vizs ga rész: 90%
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4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges
esz kö zök és fel sze re lé sek minimuma

Fel vo nó -
el len õr

Moz gó lép csõ-
el len õr

Gépipari alapmérések eszközei X X
Alak- és helyzetpontossági mérések
eszközei (általános, speciális)

X X

Erõmérõ eszközök és mûszerek X X
Villamos alapmérés eszközei X X
Érintésvédelmi mérõeszközök X X
Hidraulikus mérések eszközei X
Hõmérséklet és hõmennyiség mérés
eszközei

X X

Sebesség, gyorsulás, rezgés- és
zajmérés eszközei

X X

Személyi számítógép X X
Elektromos kisgépek X X
Lakatos kéziszerszámok X X
Egyéni védõeszközök X X

VII.

Egyebek

A vizs ga bi zott ság egy tag ját a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra 
de le gál ja. A vizs ga szer ve zõ in téz mény a vizs ga szak te rü -
le té nek figye lembe véte lével kéri fel az ille té kes szak mai
ka ma rát vizs ga bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re.

4. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

INGATLANKÖZVETÍTÕ
SZAKKÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 341 03 0000 
00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: In gat lan köz ve tí tõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés
Azo no sí tó szám: 52 341 03 0001 54 01
Meg ne ve zés: In gat lan va gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3621

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Ingatlanközvetítõ – 450

Ingatlanvagyon-értékelõ 
és -közvetítõ

– 600

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: In gat lan köz ve tí tõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé -

ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük -

sé ges

Rá épü lés meg ne ve zé se: In gat lan va gyon-ér té ke lõ és
-köz ve tí tõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Szak mai elõ kép zett ség: 52 341 03 0000 00 00 In gat lan -

köz ve tí tõ
Elõ írt gya kor lat: Mû sza ki egye te mi, mû sza ki fõ is ko lai,

köz gaz da sá gi és jogi fel sõ fo kú dip lo ma ese té ben leg alább
1 év, min den más eset ben leg alább 2 év in gat lan köz ve tí tõi
gya kor lat

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé -

ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé -

ges
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III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3621 Kereskedelmi ügyintézõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Ke ze li az in gat lan pi ac kí ná la ti ol da lát
Ke ze li az in gat lan pi ac ke res le ti ol dalt
El vég zi az ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat
Fej lesz ti szak mai is me re te it, kö ve ti az eu ró pai sza bá -

lyo kat
Le bo nyo lít ja az adás vé tel, bér let és cse re üz let kö té se ket
Részt vesz a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ki ala kí tá sá ban
Adat bá zist ké szít, szá mí tás tech ni kai te vé keny sé get vé -

gez
Ma te ma ti kai, sta tisz ti kai gaz da sá gi szá mí tá so kat vé gez
Be fek te tõi szak ér tõi anya got ké szít
Mar ke ting te vé keny sé get vé gez
Ér ték becs lést ké szít
In gat lan va gyon ér té ke lést vé gez
Hi tel biz to sí té ki ér té ke lést vé gez
In gat lan szak mai ta nács adást vé gez
In gat lan szak mai vál lal ko zást (tár sa sá got) irá nyít

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0764–06 In gat lan köz ve tí tés sel kap cso la tos fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel ku tat ja a kí ná la ti in gat la no kat
El ké szí ti a meg bí zá si szer zõ dést a mel lék le te i vel
Szem lé zi az in gat lant
Ja vas la tot tesz az árra
Do ku men tál ja a szem lé zett in gat lant (mû sza ki pa ra mé -

te rek, ár stb.)
Fel ad ja a hir de tést
Kap cso la tot tart az ügy fe lek kel

Lét re hoz za a kí ná la ti ol dal adat bá zi sát
El ké szí ti a vá sár lá si szán dék nyi lat ko za tot
Össze ve ti az adat bá zi so kat (ke res let-kí ná lat)
Ér te sí ti az in gat lant ke re sõ ügy fe le ket
Be mu tat ja az in gat la no kat
Ta ná csot ad az in gat lan ra vo nat ko zó an
Lét re hoz za a ke res le ti ol dal adat bá zi sát
Fe le lõ sen ki ál lít ja a pénz ügyi bi zony la to kat
E-ma i le ket fo gad, vá lo gat, ke zel
Kap cso la tot tart a ha tó sá gok kal
Kar ban tart ja az adat bá zist (in for má ci ó kat fel vesz, mó -

do sít, tö röl)
Al kal maz za a szer zõ dés tí pu so kat (ki zá ró la gos vagy ál -

ta lá nos)
Kö ve ti és al kal maz za a jog sza bá lyi és a he lyi ren de le ti

vál to zá so kat
Kö ve ti az épí té sze ti, mû sza ki és épü let gé pé sze ti fej lõ -

dést
Üz le ti in for má ci ó kat gyûjt és al kal maz za azo kat
Fi gye lem mel kí sé ri a szak mai la po kat
Egyez tet az ügy let rõl a vevõ és az el adó kö zött
Idõ pon tot egyez tet az el adó val, ve võ vel és az ügy véd -

del a szer zõ dés kö tés rõl
Be gyûj ti az adás vé te li szer zõ dés hez szük sé ges ada to kat 

(el adó, vevõ, in gat lan)
A be gyûj tött ada to kat fel dol goz za és to váb bít ja az ügy -

véd nek
Elõ ké szí ti a szer zõ dés kö tést
Ki ál lít ja a pénz ügyi bi zony la tot
Át ve szi a szol gál ta tás dí ját
Mi nõ ség cé lo kat tûz ki
Vissza jel zé se ket kér, dol goz fel és ér té kel
Fej lesz ti a szol gál ta tá so kat és azok szín vo na lát
Mi nõ ség ügyi rek la má ci ó kat ke zel
Ke ze li a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer do ku men tu ma it
Hoz zá já rul az iro da te vé keny sé gé nek rek lá mo zá sá hoz
Üz le ti hir de té se ket ké szít
Részt vesz a vál lal ko zás egyé ni ar cu la tá nak ki ala kí tá -

sá ban
Részt vesz a re fe ren cia és be mu ta tó anya gok el ké szí té -

sé ben
Adat bá zis hoz zá fé rést és egyéb szol gál ta tá so kat nyújt
Mé dia kap cso la to kat fej leszt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A Pol gá ri Törvénykönyv tu laj don jog ra és szer zõ -

dé sek re vo nat ko zó ele mei
B Az in gat la nok adás vé te lé re vo nat ko zó jog sza bá -

lyok
B A tár sas há zak ról szó ló tör vény
B A lakás- és he lyi ség bér let rõl  szóló tör vény
B A lakásszö vet ke ze tek rõl  szóló tör vény
B A gaz dál ko dó szer ve ze tek in gat lan szer zé sé re vo -

nat ko zó jog sza bá lyok
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B A nem ma gyar ál lam pol gá rok in gat lan szer zé sé re
vo nat ko zó tör vények és kor lá to zá sok

B A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá -
ról  szóló tör vény in gat lan köz ve tí tõk re vo nat ko zó
ren del ke zé sei

B A szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó EU di rek tí va
B Az épí té si te lek fo gal má nak, a be épí té si kö te le zett -

ség és be épí té si mód elõ írá sai
B A la kó in gat lan és a nem la kó in gat lan fo gal ma és

 típusai
B A föld hi va ta lok nyil ván tar tá si rend szer e
B In gat lan-nyil ván tar tá si ala pok
B A tu laj do ni la pok szer ke ze te és tar tal ma
B A föld hi va ta li tér kép
B Az épí té sze ti és te le pü lés-ren de zé si ter vek fel hasz -

ná lá sa
B Az adás vé te li szer zõ dé sek kö te le zõ ele mei
B A bér le ti szer zõ dé sek kö te le zõ ele mei
C Sza bad ké zi mû sza ki rajz/váz lat ké szí té se kö te le zõ

in for má lis tar ta lom mal
B Épí té si anya gok
B Épí té si tech no ló gi ák, épí té si mó dok
B Épü let szer ke ze tek
B A fel épít mé nyek tí pu sai és jel lem zõi
B Az in gat lan-fel épít mé nyek kö te le zõ tar tal mi ele -

mei és tar to zé kai
B Kar ban tar tás, fel újí tás, kor sze rû sí tés fo gal mai
B A szem re vé te le zé ses épü let di ag nosz ti ka alap fo -

gal mai
B Az in gat lan tranz ak ci ók kal kap cso la tos leg fon to -

sabb pénz ügyi és köz gaz da sá gi ter mi no ló gia és
alap fo gal mak

B A mar ke ting alap fo gal mai
B A kü lön bö zõ tí pu sú in gat la nok ér té ke sí té se, bér be -

adá sa so rán hasz nál ha tó mar ke ting, mód sze rek és
esz kö zök

B Az in gat la nok kal kap cso la tos va gyon szer zé si és
el já rá si il le té kek

B A pénz in té ze ti hi te lek for mái és fel té te lei
B A la kás hoz ju tás és a la kás fenn tar tás ál la mi és ön -

kor mány za ti tá mo ga tá sa
B Az ér té ke sí té si, cse re- és bér be adá si ügy le tek bõl

szár ma zó jö ve del mek adó von za ta
B Az in gat la nok biz to sí tá sa
C Adat bá zi sok lét re ho zá sa, üze mel te té se
B Az in gat lan ér ték becs lés alap fo gal mai
C La kó in gat la nok ér ték becs lé se a pi a ci ada tok össze -

ha son lí tá sán ala pu ló mód szer rel (pá ros és cso por -
tos össze ha son lí tá si mód sze rek)

C In gat la nok alap te rü le té nek fel mé ré se
C Szá mí tó gép ke ze lé se
B Tár gya lás tech ni ka
B Üz le ti eti ka

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Szá mí tó gé pes alap is me re tek
2 Szö veg szer kesz tés

2 Táb lá zat ke ze lés
2 Adat bá zis-ke ze lés
2 Pre zen tá ció
2 In for má ció és kom mu ni ká ció
5 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Tár gya lá si tech ni kák al kal ma zá sa
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Hely szín rajz ké szí té se
3 Épü let/la kás alap rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Épü let/la kás alap rajz ké szí té se
3 Gé pé sze ti terv rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Tá jé ko zó dás
3 Tér-ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Tü rel mes ség
Szer ve zõ kész ség
Tér lá tás
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Kap cso lat te rem tõ és kap cso lat tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fi gye lem meg osz tás
In for má ció gyûj tés
Hely zet fel is me rés
Rend sze re zõ ké pes ség
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0765–06 In gat lan va gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ fel -
ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El ké szí ti és meg kö ti a meg bí zá si szer zõ dést a mel lék le -

te i vel
Kap cso la tot tart a ha tó sá gok kal
Hely szí ni szem lét tart a meg bí zó je len lé té ben
Fel mé ri az in gat lant a ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján
Az in gat lan ról fény kép és/vagy vi deó do ku men tá ci ót

ké szít
Ta nul má nyoz za az in gat lan ra vo nat ko zó dokumentá -

ciókat
In for má ci ót gyûjt az ér ték becs lés hez föld hi va tal nál,

mû sza ki osz tá lyon
Szak ér tõi je len tést ké szít az in gat lan va gyon hasz no sí tá -

sá ra
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In gat lan be fek te té si ta ná cso kat ad
Ta nul má nyoz za az in gat lan hoz tar to zó va gyon ér té kû

jo go kat
In gat lan mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Ki vá laszt ja és al kal maz za az in gat lan va gyon-ér té ke lé si

mód sze re ket
El ké szí ti az ér ték becs lé si szak vé le ményt az eu ró pai

nor mák sze rint
Át ad ja az ér ték becs lé si szak vé le ményt és a mel lék le te ket
Ki ál lít ja a szám lát
Lét re hoz za a kí ná la ti ol dal adat bá zi sát
Össze ve ti az adat bá zi so kat (ke res let-kí ná lat)
E-ma i le ket fo gad, vá lo gat, ke zel
Biz ton ság gal ke ze li az In ter net há lót
Kar ban tart ja az adat bá zist (in for má ci ó kat fel vesz, mó -

do sít, tö röl)
Kö ve ti és al kal maz za a jog sza bá lyi és he lyi ren de le ti

vál to zá so kat
Kö ve ti az épí té sze ti, mû sza ki és épü let gé pé sze ti fej lõ -

dést
Fi gye lem mel kí sé ri a szak iro dal mat és a szak mai la -

po kat
Ki ala kít ja és ke ze li a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer do ku -

men tu ma it
Ter ve zi és el len õr zi az idõ be osz tást
Irá nyít ja a szer ve zet mun ka tár sa i nak szak mai mun ká ját

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B En ge dély tõl el té rõ en meg va ló sí tott fel épít mény re

vo nat ko zó jog sza bá lyok
A Ér ték becs lé si, va gyon ér té ke lé si mód sze rek
A Ér ték becs lé si szak vé le mény tar tal mi és for mai kö -

ve tel mé nyei
B A pénz in té ze ti hi te lek for mái és fel té te lei
B Az il le ték jog
B Gaz da sá gi társaságokról tör vény
B Föld jog
B Épí tés igaz ga tás
B Adó ügy
B Az épí té sze ti és te le pü lés-ren de zé si ter vek fel hasz -

ná lá sa
B A tu laj do ni la pok szer ke ze te, tar tal ma, tér kép tár
B In gat lan nyil ván tar tás, do ku men tum tár
B Épí té sze ti stí lu sok
B Épü le tek, szer ke ze tek élet tar ta ma
B Ér ték ará nyok az épü let szer ke ze tek kö zött
B Szer ke ze ti di ag nosz ti ka
B Épü let fenn tar tás és kar ban tar tás
B Az in gat lan pi ac sze rep lõi
B Az in gat lan pi a ci ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek
B Mak ro öko nó mia
B Mik ro öko nó mia
B Az in gat lan pi a ci ke res let és kí ná lat elem zé se
B In gat lan mar ke ting

B Sta tisz ti kai gya kor lat
B Szám vi te li ala pok
B Adó ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si ala pok
C Üz le ti ter ve zés
B Vál lal ko zá si ala pok
B Eu ró pai ér ték becs lé si nor mák
B In gat lan köz ve tí tõi gya kor lat az Eu ró pai Uni ó ban
B Ál la mi, ön kor mány za ti in gat la nok
B Kör nye zet vé del mi té nye zõk
B Gaz da sá gi ma te ma ti ka
B Koc ká za tok ke ze lé se
B Be fek te tõi elem zé sek
B Mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek
B A mi nõ ség ja ví tás esz kö zei
B In gat lan fej lesz té sek ér ték nö ve lõ ha tá sa
C In gat lan in for ma ti ka
C A hely ér ték szá mí tá sa
C Adat bá zi sok ke ze lé se
C In ter ne tes in for má ci ók
C In gat lan pi a ci ada tok ana lí zi se
C Eti ka

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Hely szín rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Hely szín rajz ké szí té se
5 Épü let/la kás alap rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Épü let/la kás alap rajz ké szí té se
4 Gé pé sze ti terv rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Tá jé ko zó dás
5 Tér-ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Tü rel mes ség
Pre ci zi tás
Ön ál ló ság
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kon szen zus kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kö zért he tõ ség
Tö mör fo gal ma zá sa kész sé ge
Irá nyí tó kész ség
Ud va ri as ság
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fi gye lem meg osz tás
In for má ció gyûj tés
Hely zet fel is me rés
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Rend sze re zõ ké pes ség
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze rek ben való gon dol ko dás

Az 52 341 03 0000 00 00 azo no sí tó szá mú,
In gat lan köz ve tí tõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0764–06 Ingatlanközvetítéssel kapcsolatos
feladatok

Az 52 341 03 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, 
In gat lan va gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ meg ne ve zé sû rá épü lés 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0765–06 Ingatlanvagyon-értékelõ és -közvetítõ
feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le: –
Szak mai dol go zat: 
– In gat lan köz ve tí tõ szak ké pe sí tés hez
A va ló ság ban lé te zõ la kó in gat lan for gal mi ér ték becs lé -

se az in gat lan köz ve tí tõi pi a ci ada tok össze ha son lí tá sán
ala pul va tár gyú

– In gat lan va gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ rá épü lés hez
A va ló sá gban lé te zõ üz le ti in gat lan in gat lan va gyon-ér -

té ke lé se a ho zam szá mí tá son ala pu ló ér té ke lé si mód szer -
rel, és leg alább még egy ér té ke lé si mód szer se gít sé gé vel
tár gyú

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
 0764–06 In gat lan köz ve tí tés sel kap cso la tos fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
La kos sá gi in gat la nok mû sza ki do ku men tá ci ói, épí té si

mó dok, szer ke ze tek és di ag nosz ti ka; jog sza bá lyok és el já -
rá sok; gaz da sá gi alap is me re tek; in gat lan köz ve tí tés hez
kap cso ló dó ér ték meg ha tá ro zá sa pi a ci ala po kon; in for má -
ci ós és kom mu ni ká ci ós is me re tek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az in gat lan köz ve tí tés gya kor la ta és tech ni ká ja (egy fo -

lya mat komp lex meg va ló sí tá sa, be mu ta tá sa, szak mai dol -
go zat meg vé dé se)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
 0765–06 In gat lan va gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ fel -

ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Lakó és üz le ti in gat la nok mû sza ki do ku men tá ci ói; jog -

sza bá lyok és el já rá sok; köz gaz da sá gi is me re tek; ér ték -
becs lé si nor mák; be fek te tõi meg té rü lé si szá mí tá sok; hi te -
lek kel kap cso la tos szá mí tá sok; in gat lan va gyon ér té ke lé si
tech ni kák; in gat lan köz ve tí tõi tech ni kák

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az in gat lan va gyon ér té ke lés és köz ve tí tés gya kor la ta és 

tech ni ká ja (egy fo lya mat komp lex meg va ló sí tá sa, be mu ta -
tá sa, szak mai dol go zat meg vé dé se)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 52 341 03 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, In gat lan köz -
ve tí tõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 100
Az 52 341 03 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, In gat lan va -

gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

2. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei: –

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek

minimuma

In gat lan -
köz ve tí tõ

In gat lan-
va gyon-

ér té ke lõ és
-közvetítõ

Irodahelyiség X X

Oktatóterem, tábla, vetítõvászon X X

Irodatechnikai eszközök X X

Számítástechnikai eszközök X X

Vizuáltechnikai eszközök X X

Telekommunikációs eszközök X X
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5. melléklet
a 25/2007. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

KÉMÉNYVIZSGÁLÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI 

ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 33 814 01 0000 
00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ké mény vizs gá ló

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 33 814 01 0100 31 01
Meg ne ve zés: Ké mény sep rõ

3.2. El ága zá sok: Nincs

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5351

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Kéményvizsgáló 2 2000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ké mény vizs gá ló
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: A be me ne ti kom pe ten ci ák fel -

so ro lá sát e ren de let 13. mel lék le te tar tal maz za.
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel ta -

nú sí tott is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé -

ge sek
2. El mé let ará nya: 30%
3. Gya kor lat ará nya: 70%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): van
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): 1 év
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ké mény sep rõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: nyol ca dik év fo lyam el vég zé sé vel 

ta nú sí tott alap fo kú is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma: –
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 500
3. El mé let ará nya: 30%
4. Gya kor lat ará nya: 70%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya té kos ság gal

élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

5351 Tüzeléstechnikai karbantartó és
kéményseprõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Meg te rem ti az el len õr zés fel té te le it
Égés ter mék-el ve ze tõ be ren de zést és tar to zé ka it tisz tít ja
Égés ter mék-el ve ze tõ el len õr zést és mû sza ki fe lül vizs -

gá la tot vé gez (új ké szü lék üzem be he lye zé se kor ké szü lék -
cse re, il let ve a ké szü lék újra üzem be he lye zé se kor)

A meg ren de lõ nek (fel ké rés re) mé ré se ket vé gez
Füst gáz ol da li tü ze lõ be ren de zést tisz tít
Ad mi niszt rá ci ós te vé keny sé get foly tat, kap cso la tot tart

a szol gál ta tás ér de kelt je i vel

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

31 522 03 0000 00 00 Légtechnikai rendszerszerelõ

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0055–06 Ké mény tisz tí tá sa
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ki száll a hely szín re
Fel ve szi a kap cso la tot a tu laj do nos sal, a meg ren de lõ vel
Kí vül rõl szem re vé te le zi az égés ter mék-el ve ze tõt
Be lül rõl szem re vé te le zi az égés ter mék-el ve ze tõt
Meg gyõ zõ dik az égés ter mék-el ve ze tõ tisz tít ha tó sá gá ról 

(pl. a tisz tí tó aj tó meg lé té rõl)
El há rít ja a du gu lást szab vány szer szám mal
Égés ter mék-el ve ze tõ tisz tí tást vé gez
Szük ség sze rint ké mény ége tést vé gez, amennyi ben a

fel té te lek adot tak
El olt ja a ké mény tü zet
Füst csa tor ná ból el tá vo lít ja a kor mot
Ki sze di a ko rom zsák ból a kor mot a tu laj do nos ál tal biz -

to sí tott edény be
Meg lé võ te tõ raj zot el len õriz
El len õr zi a nyom vo na lat
Szak szer szám mal (pl. tü kör, kör ke fés go lyós ké szü lék)

el len õr zi az égés ter mék-el ve ze tõ át jár ha tó sá gát
Inf ra vö rös ka me rá val fel tár ja az égés ter mék-el ve ze tõ

eset le ges hi bá it (pl. du gu lás meg ha tá ro zá sa)
Mû szer rel vagy pá ra le mez zel vizs gál ja az égés ter mék

ma ra dék ta lan el tá vo zá sát
Mé rõ sza lag gal el len õr zi az égés ter mék-el ve ze tõ mé re -

te it
Ko rom ta la ní tást vé gez ké zi szer szám mal (pl. csõ ke fé vel)
Ko rom ta la ní tást vé gez gépi szer szám mal (pl. csi szo ló -

gép pel)
Ko rom ta la ní tást vé gez vegy sze res úton
Elõ ze tes ér te sí tést küld az el len õr zés, mun ka vég zés idõ -

pont já ról
Mun ka iga zol ta tást vagy kész pén zes be sze dést vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Anyag is me ret
C Fi zi ka (hõ tan)
A Tü ze lés tech ni kai szab vá nyok
A Szak mai szá mí tá sok (ké mény mé re te zés, áram lás -

tech ni ka)
B Épí té sze ti alap is me re tek
B Mû sze rek mû kö dé se
C Mû sza ki rajz, szak rajz
A Mun ka biz ton ság, tûz- és kör nye zet vé de lem
A Tü ze lés tech ni kai be ren de zé sek (faj tái, szer ke ze -

tük, mû kö dé sük)
A Szak mai szer szá mok al kal ma zá si, kar ban tar tá si le -

he tõ sé gei
B Mû sze rek al kal ma zá si le he tõ sé gei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szö veg meg ér té se
3 Hal lott szö veg meg ér té se
3 Raj zi kész sé gek, ké pes sé gek

3 Képi jel le gû, áb rá zo ló mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel -
me zé se

3 Sza bad ké zi raj zo lás
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
4 Kom plex esz köz hasz ná lat
4 A szak má ban el ter jedt és szab vá nyos kézi ké mény -

sep rõ szer szá mok (pl. csõ ke fe, kör ke fés go lyós ké -
szü lék stb.) hasz ná la ta

4 A szak má ban ál ta lá no san hasz nált gépi esz kö zök
al kal ma zá sa

4 Mé rõ esz kö zök, vizs gá ló esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ru gal mas ság
Koc ká zat vál la lás
Fe le lõs ség tu dat
Moz gás ko or di ná ció
Lá tás
Erõs fi zi kum
Egyen súly ér zé ke lés
Ön ál ló ság
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ha tá ro zott ság
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0056–06 Ké mény el len õr zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Meg gyõ zõ dik az égés ter mék-el ve ze tõ el len õriz he tõ sé -
gé rõl

El len õr zi az égés ter mék-el ve ze tõ épí tés fo lya ma tát

Te tõ raj zot ké szít

Ter he lé si váz la tot ké szít

El len õr zi az égés ter mék-el ve ze tõ és a tü ze lõ be ren de zés
össz hang ját

Tûz vé del mi el len õr zést vé gez

Mû szer rel meg mé ri a gáz tö mör sé get

Hu zat mé rést vé gez

Ka me rás égés ter mék-el ve ze tõ vizs gá la tot vé gez

Méri, ki szá mít ja a tü ze lõ be ren de zés ha tás fo kát

Meg mé ri az égés ter mék hõ mér sék le tét, elem zi az össze -
té te lét

Szab vány sze rint el len õr zõ mé ré se ket vé gez
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A mé ré si ered mé nyek is me re té ben tü ze lés tech ni kai
ta ná cso kat ad (ener gia meg ta ka rí tás, kör nye zet vé de lem
te rén)

Szem re vé te le zi a ka zán ál la po tát (pl. kor ró zió vizs gá -
la ta)

Nyil ván tar tás ba ve szi a pa na szo kat, ész re vé te le ket
Nyil ván tar tás ba ve szi a meg ren de lé se ket (pl. el len õr -

zés, új ké mény üzem be he lye zés stb.)
Ve ze ti a sor mun ka köny vet
Fo lya ma to san tart ja a kap cso la tot a ter ve zõ vel, a ki vi te -

le zõ vel, a szak ha tó sá gok kal, és a gáz szol gál ta tó val
Szak vé le ményt, meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt vagy hi ba -

jegy zé ket ké szít
Ki száll a hely szín re
Fel ve szi a kap cso la tot a tu laj do nos sal, a meg ren de lõ vel
Kí vül rõl szem re vé te le zi az égés ter mék-el ve ze tõt
Be lül rõl szem re vé te le zi az égés ter mék-el ve ze tõt
Meg gyõ zõ dik az égés ter mék-el ve ze tõ tisz tít ha tó sá gá ról 

(pl. a tisz tí tó aj tó meg lé té rõl)
El há rít ja a du gu lást szab vány szer szám mal
Égés ter mék-el ve ze tõ tísz tí tást vé gez
Füst csa tor ná ból el tá vo lít ja a kor mot
Mû szer rel vagy pá ra le mez zel vizs gál ja az égés ter mék

ma ra dék ta lan el tá vo zá sát
Ko rom ta la ní tást vé gez ké zi szer szám mal (pl. csõ ke fé -

vel)
Ko rom ta la ní tást vé gez gépi szer szám mal (pl. csi szo ló -

gép pel)
Ko rom ta la ní tást vé gez vegy sze res úton

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Anyag is me ret
C Fi zi ka (hõ tan)
A Tü ze lés tech ni kai szab vá nyok
A Szak mai szá mí tá sok (ké mény mé re te zés, áram lás -

tech ni ka)
B Épí té sze ti alap is me re tek
B Mû sze rek mû kö dé se
C Mû sza ki rajz, szak rajz
A Mun ka biz ton ság, tûz- és kör nye zet vé de le mi is me -

re tek
A Tü ze lés tech ni kai be ren de zé sek (faj tái, szer ke ze -

tük, mû kö dé sük)
A Szak mai szer szá mok al kal ma zá sa, kar ban tar tá sa
B Mû sze rek al kal ma zá si le he tõ sé gei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott szö veg meg ér té se
3 Hal lott szö veg meg ér té se
3 Raj zi kész sé gek, ké pes sé gek
3 Képi jel le gû, áb rá zo ló mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel -

me zé se
3 Sza bad ké zi raj zo lás
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

3 Mennyi ség ér zék
4 Tá jé ko zó dás
4 Tér ér zé ke lés
4 Kom plex esz köz hasz ná lat
4 A szak má ban el ter jedt és szab vá nyos kézi ké mény -

sep rõ szer szá mok (pl. csõ ke fe, kör ke fe go lyós ké -
szü lék stb.) hasz ná la ta

4 A szak má ban ál ta lá no san hasz nált gépi esz kö zök
hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Ru gal mas ság

Koc ká zat vál la lás

Fe le lõs ség tu dat

Moz gás ko or di ná ció

Lá tás

Erõs fi zi kum

Egyen súly ér zé ke lés

Ön ál ló ság

Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:

Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Kap cso lat te rem tõ kész ség

Tö mör fo gal ma zás kész ség

Ha tá ro zott ság

Konf lik tus meg ol dó kész ség

Meg gyõ zõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:

Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A 33 814 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, 
Ké mény vizs gá ló meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0055–06 Kémény tisztítása

0056–06 Kémény ellenõrzése

A 33 814 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, 
Ké mény sep rõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés 

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0055–06 Kémény tisztítása

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le.

Is ko lai rend szer ben is ok tat ha tó szak ké pe sí tés ese tén:

Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,
amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel.
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2. A szak mai vizs ga ré szei

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
 0055–06 Ké mény tisz tí tá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ké mény meg kö ze lí té se, ké mény át vizs gá lá sa, ki tisz tí -

tá sa, du gu lá sok el há rí tá sa, jegy zõ köny vek el ké szí té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ké mény mû sza ki pa ra mé te rei, tí pu sai és a ké mény re

vo nat ko zó kör nye zet vé del mi és mun ka biz ton sá gi elõ -
írások

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 70%
2. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
 0056–06 Ké mény el len õr zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Tü ze lõ be ren de zés ha tás fo ka, ké mény mé re te zé se (szá -

mí tá sok)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ké mény tö mí té sé nek és át jár ha tó sá gá nak el len õr zé se

mé rõ szer szá mok kal, mé rõ esz kö zök kel
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan

A 33 814 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ké mény vizs -
gá ló4 szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek, és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 40
2. vizs ga rész: 60
A 33 814 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Ké mény sep rõ 

meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek,
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek

minimuma

Ké mény -
vizs gá ló

Ké mény -
sep rõ

Tömörségvizsgáló X

Kézikefe X X

Mechanikus füstnyomás mérõ
készülék

X X

Kéménymérce X

Körkefés golyóskészülék X X

Rugós aparát X X

Fibriszfejes aparát X X

Visszaáramlás jelzõ X

Kéménykulcs X X

Kaparóvas X X

Égetõkanna X X

Kötél X X

Központi acélszálas kefefej X X

Brigond X X

Hideg füstpatron X X

Gázolaj X X

Dugulásjelzõ készülék X X

Huzatmérõ X

Ferdecsöves huzatmérõ X

Mûanyag kefefej X X

Légnyomás mérõ X

Kéményvizsgáló kamera X

Ellenõrzõ tükör, páralemez X X

Füstgáz elemzõ mûszer X

Gumidugó X

Védõfelszerelések

Azbeszt kesztyû X X

Szájkendõ X X

Fejvédõ (kapin) X X

Gumitalpú bakancs X X

Védõszemüveg X X

Munkavédelmi kesztyû X X

Formaruha X X

Beülõs heveder X X

Munkavédelmi sisak X X
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6. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

POLGÁRI VÉDELMI ELÕADÓ
SZAKKÉPESÍTÉS 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 861 05 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pol gá ri vé del mi elõ adó

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés
Azo no sí tó szám: 52 861 05 0001 54 01
Meg ne ve zés: Ka taszt ró fa vé del mi és pol gá ri vé del mi

 fõelõadó

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3524

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés/Rá épü lés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si 
év fo lya mok 

szá ma
Óra szám

Pol gá ri vé del mi elõ adó – 350

Ka taszt ró fa vé del mi és pol gá ri 
vé del mi fõ elõ adó

– 250

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pol gá ri vé del mi elõ adó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szüksé -

gesek
2. El mé let ará nya: 70%
3. Gya kor lat ará nya: 30%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: –

Rá épü lés meg ne ve zé se: Ka taszt ró fa vé del mi és pol gá ri
vé del mi fõ elõ adó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Szak mai elõ kép zett ség: 52 861 05 0000 00 00 Pol gá ri
vé del mi elõ adó

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 70%

3. Gya kor lat ará nya: 30%

4. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: –

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3524 Pol gá ri vé del mi fog lal ko zá sú

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

In for má ló dik és kom mu ni kál

Ve szé lyez te tett sé get ha tá roz meg

Ter ve ket ké szít

Dön tés elõ ké szí tést vé gez

Részt vesz a sza bá lyo zás ban

Vé de lem szer ve zõi te vé keny sé get vé gez

Részt vesz pol gá ri vé del mi szer ve ze tek lét re ho zá sá ban,
meg ala kí tá sá ban

Ok ta t, fel ké szít

Kap cso la tot tart, kom mu ni kál

El len õr zést vé gez

Ada to kat ke zel

Ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat vé gez

Kész le te ket ke zel

Vé dõ lé te sít ményt ke zel

Rend kí vü li ese mény ke ze lé sé ben vesz részt

To vább kép zi ma gát

Ka taszt ró fa vé del mi meg elõ zõ te vé keny sé get vé gez

Vé de ke zés ben vesz részt

Hely re ál lí tá si fel ada to kat vé gez

Részt vesz a ve szé lyes áru szál lí tás el len õr zé sé ben

Ve szé lyes anya gok okoz ta sú lyos bal eset el há rí tá sá ban
vesz részt

Ága za ti ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada to kat szer vez
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3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0770–06 A pol gá ri vé del mi te vé keny ség megszer -
vezése

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
In for má ci ót gyûjt a sza bá lyo zók ról
In for má ci ó kat szol gál tat a szak te rü le tét érin tõ en
In for má ci ót gyûjt a ve szély for rá sok ról
In for má ci ót gyûjt a ve szé lyez te tés mér té ké rõl
In for má ci ót gyûjt a ren del ke zés re álló erõ for rá sok ról
In for má ci ót gyûjt a vé den dõ ma te ri á lis és im ma te ri á lis,

va la mint kul tú rá lis ja vak ról
Ve szé lyek (ka taszt ró fa- és fegy ve res ese mé nyek) azo -

no sí tá sát vég zi
Részt vesz ha tás vizs gá lat ban
Részt vesz koc ká zat elem zés ben
Ké szen lét fo ko zá sát szol gá ló ter ve ket ké szít
Ál ta lá nos pol gá ri vé del mi ter ve ket és ve szély-el há rí tá si

ter ve ket ké szít
Részt vesz a la kos ság ka taszt ró fa- és pol gá ri vé del mi

fel ké szí té sé ben
Nap ra ké szen tart ja a ter ve ket
Mun ka ter vet ké szít
Nor mál kö rül mé nyek kö zöt ti és at tól el té rõ mû kö dés re

vo nat ko zó dön té se ket ké szít elõ
Elõ ké szí ti a be osz tá si és ki je lö lõ ha tá ro za to kat
Se gít ség nyúj tá si, együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat

ké szít elõ
Szer ve zi a ri asz tást és tá jé koz ta tást
Ja vas la tot tesz a pol gá ri vé del mi szer ve zet lét re ho zá sá ra 

és meg ala kí tá sá ra
Elõ ké szí ti a pol gá ri vé del mi szer ve ze tek al kal ma zá sát
Gon dos ko dik a pol gá ri vé del mi szer ve ze tek al kal maz -

ha tó sá gá nak fenn tar tá sá ról
Vég zi a mun ka vál la lók ka taszt ró fa- és pol gá ri vé del mi

fel ké szí té sét
Vég zi a pol gá ri vé del mi szer ve ze tek fel ké szí té sét
Részt vesz a la kos ság ka taszt ró fa- és pol gá ri vé del mi

fel ké szí té sé ben
Gya kor la to kat, gya kor lá so kat szer vez
Sze mé lyes és köz ér de kû ada to kat ke zel

Pol gá ri vé del mi szer ve ze tek mû kö dé sé re vo nat ko zó
ada to kat ke zel

Elekt ro ni kus adat fel dol go zást vé gez
Ügy irat ke ze lést vé gez
El ké szí ti a szak mai tár gyú le ve le ket
Ke ze li a pol gá ri vé del mi szer ve ze tek kel kap cso la tos

 dokumentációt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
E Alap is me re tek az ál lam ról és a jog ról
C Köz igaz ga tás
E Bün te tõ jo gi és sza bály sér té si jogi alap fo gal mak
E A pol gá ri jog alap el vei
E Nem zet kö zi jogi alap el vek
C Ügy vi tel
C Adat vé de lem
C Ti tok vé de lem
C A vé del mi igaz ga tás nor ma rend sze re
C A mi nõ sí tett idõ sza kok rend szer e, sa já tos sá gai
E A had vi se lés alap ve tõ nem zet kö zi sza bá lyai
C Vál sá gok, konf lik tu sok, há bo rúk
C Ter ror cse lek mény, ter ror fe nye ge tett ség
C A pol gá ri ja vak vé del mé nek nem zet kö zi sza bá lyai
C A kul tu rá lis ja vak vé del mé nek nem zet kö zi sza bá -

lyai
C A vé del mi igaz ga tás szer ve ze te és mû kö dé se
C A pol gá ri vé de lem fo gal ma és jogi sza bá lyo zá sa
C A ma gán sze mé lyek (ál lam pol gá rok) pol gá ri vé del -

mi kö te le zett sé gei
C A köz igaz ga tá si és más ál la mi szer vek pol gá ri vé -

del mi kö te le zett sé gei
C Ága za ti pol gá ri vé del mi fel ada tok
C A pol gá ri szer vek pol gá ri vé del mi kö te le zett sé gei
B A te le pü lé sek pol gá ri vé del mi be so ro lá sa és an nak

vé del mi kö ve tel mé nyei
C A te rü le ti pol gá ri vé del mi szer ve ze tek
C A te le pü lé si pol gá ri vé del mi szer ve ze tek
C A mun ka he lyi pol gá ri vé del mi szer ve ze tek
C A pol gá ri vé del mi szer ve ze tek lét re ho zá sa, fel ké -

szí té se, meg ala kí tá sa és al kal ma zá sa
C A pol gá ri vé del mi ter ve zés rend szer e és fo lya ma ta
C A ter vek nap ra ké szen tar tá sa
C A la kos ság fel ké szí té se
C A pol gá ri vé del mi szer ve ze tek fel ké szí té se
C A mun ka vál la lók fel ké szí té se
C Ok ta tás mód szer ta na és gya kor lat szer ve zé se
E Pol gá ri vé del mi ha tó sá gi jog kö rök és gya kor lá suk
E A pol gá ri vé del mi szak ha tó ság jog kör
C A vé del mi fel ké szí tés ala nyai, idõ sza kai, fel ada tai
C Az or szág moz gó sí tás el vei, lé nye ge, rend szer e
C Az or szág moz gó sí tás szer vei és esz köz rend sze re
C A gaz da ság moz gó sí tás fel ké szü lé si fel ada tai
C A gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá si kötelezett -

ségek
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C A vé del mi célú tar ta lé kok
C A fegy ve res össze üt kö zést meg elõ zõ idõ sza kok
C A fegy ve res össze üt kö zés idõ sza ká ban vég zen dõ

la kos ság vé del mi, hu ma ni tá ri us és lo gisz ti kai fel -
ada tok ra vo nat ko zó jog rend szer

C A ri asz tás, ér te sí tés fo gal ma, alap el vei, esz kö zei,
mód sze rei

C A ri asz tás vég re haj tá sa ka taszt ró fa ri a dó, lé gi ri a dó
ese tén

C A pol gá ri vé del mi szer ve ze tek ri asz tá sa, al kal ma -
zá si ké szen lét be he lye zé se

C A la kos ság ri asz tá sa, tá jé koz ta tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Köz nyel vi be széd kész ség
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ok ta tás tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ha tá ro zott ság

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0771–06 Pol gá ri vé del mi te vé keny ség mû köd te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Pol gá ri vé del mi szak mai kö ve tel mé nye ket ér vé nye sít
Hely zet nyil ván tar tó ok má nyo kat ve zet
Fi gye lem mel kí sé ri a jog sza bá lyi vál to zá so kat
Részt vesz a he lyi sza bá lyo zók elõ ké szí té sé ben
Elõ ké szí ti a pol gá ri vé del mi ve ze tõ ka taszt ró fa vé del mi

és pol gá ri vé del mi uta sí tá sa it
Vé le mé nye zi a kap cso ló dó sza bá lyo zó esz kö zö ket
Elõ ké szí ti a mi nõ sí tett idõ sza ki szer ve ze ti- és mû kö dé si

sza bá lyo zó kat
Ter ve zi és szer ve zi az egyé ni vé del met
Ter ve zi és szer ve zi a men tést, a he lyi és tá vol sá gi vé -

delmet
Ter ve zi és szer ve zi az anya gi ja vak vé del mét
Ter ve zi és szer ve zi a lo gisz ti kai tá mo ga tást
Kap cso la tot tart a rend vé del mi és társ szer vek kel
Kap cso la tot tart az ön kor mány za ti szer vek kel
Kap cso la tot tart a vé del mi igaz ga tá si szer vek kel

Kap cso la tot tart a köz szol gál ta tást, köz el lá tást vég -
zõkkel

Kap cso la tot tart az ön kén tes ka ri ta tív szer ve ze tek kel
Ka taszt ró fa vé del mi, pol gá ri vé del mi el len õr zést tart
Köz re mû kö dik ha tó sá gi és szak ha tó sá gi ellenõrzé -

sekben
Szer ve zi a pol gá ri vé del mi szer ve ze tek al kal maz ha tó sá -

gá nak el len õr zé sét
Anyag gaz dál ko dá si nyil ván tar tá so kat ve zet
Kész le tek kel gaz dál ko dik
Biz to sít ja a kész le tek al kal maz ha tó sá gát
Ja vas la tot tesz élet vé del mi lé te sít mény mi nõ sí té sé re
Ter ve zi és szer ve zi az élet vé del mi lé te sít mé nyek fenn -

tar tá sát, üze mel te té sét, kar ban tar tá sát
Ter ve zi és szer ve zi szük ség vé dõ lé te sít mé nyek ki ala kí -

tá sát
Az ese mény jel le gé nek meg fe le lõ pon to sí tá so kat vé gez
Szer ve zi a ve szély hely ze ti kom mu ni ká ci ót
Szer ve zi a men te sí té si, fer tõt le ní té si fel ada to kat
Szer ve zi a kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mét, helyreállí -

tását
La kos ság fel ké szí té si fel ada to kat vé gez
Hely re ál lí tá si fel ada tok ban részt vesz
Gon dos ko dik az ese mény do ku men tá lá sá ról
Szak mai tan fo lya mon, to vább kép zé sen vesz részt
Kon fe ren ci án vesz részt
Ta nul má nyoz za a szak iro dal mat és a jog sza bá lyo kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A pa rancs no ki mun ka fo gal mai és rend je
D A kor sze rû ve ze té si is me re tek al kal ma zá sa a pa -

rancs no ki mun ká ban
C A ka taszt ró fa vé del mi irá nyí tás alap ve tõ ok má nyai
C Az írott és gra fi kus, va la mint az elekt ro ni kus ok -

má nyok faj tái, ké szí té sük rend je
C A ka taszt ró fa vé de lem hír adó rend szer e
C A hír adás és hír for gal ma zás el vei, sza bá lyai
C A ka taszt ró fa vé de lem ügye le ti rend szer e
C Te rep tan
C Tér kép ve ze tés
E A ka taszt ró fa vé del mi mun ka sa já tos pénz -

ügyi-gaz dál ko dá si elõ írá sai
D A rend kí vü li idõ sza ki mû kö dés pénz ügyi gaz da sá -

gi sa já tos sá gai
D A hely re ál lí tás- új já épí tés so rán al kal ma zan dó

pénz ügyi elõ írá sok
D Mun ka vé de lem
D Tûz vé de lem
D Kör nye zet vé de lem
D Va gyon vé de lem
B Az egyé ni vé de lem mód sze rei
B A kol lek tív vé de lem mód sze rei
B A tá vol sá gi vé de lem meg szer ve zé se
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D Egész ség ügyi el lá tás, jár vány vé de lem, ál lat és nö -
vény vé de lem

C A mû sza ki vé de lem fel ada tai és mód jai
D A köz mû vek ál ta lá nos mû sza ki vé del me
C A kri ti kus inf ra struk tú ra vé del me, ide ig le nes hely -

re ál lí tá sa
C Az élet vé del mi lé te sít mé nyek lé te sí té se és fenn tar -

tá sa
C A ra dio ak tív szennye zõ dést elõ idé zõ okok és azok

ha tá sai
C Jár vány ta ni alap fo gal mak
C Ve gyi vé del mi és to xi ko ló gi ai alap fo gal mak
B A RBV kár te rü let jel lem zõi
B A te rep és me te o ro ló gi ai té nye zõk mó do sí tó ha tá sa
C A lét fenn tar tás hoz szük sé ges anya gi ja vak vé del -

mé nek el vei és fel ada tai
C A kul tu rá lis ja vak vé del me
B A men tés fo gal ma, irá nyí tá sá nak fel ada tai a kár he -

lyen
C Az ága za tok pol gá ri vé del mi fel ada tai
B A mû sza ki fel de rí tés mód sze rei, esz kö zei
B Az RBV fel de rí tés mód sze rei és esz kö zei
B A ro mok aló li men tés el vei, fel ada tai
D La kos ság fel ké szí té si fel ada tok
C A kom mu ni ká ció el vei, te rü le tei, sze re pe
C Ve szély hely ze ti kom mu ni ká ció
C A tö meg pszi cho ló gia alap el vei
C A pá nik hely zet el ke rü lé sé hez szük sé ges fon tos

 teendõk
C A ve szély hely ze ti se gít ség nyúj tás köz re mû kö dõi
C A men tés hez szük sé ges fel té te lek és szük ség esz -

kö zök
E A rend kí vü li idõ szak lo gisz ti kai biz to sí tá sá nak

rend je
C A ve gyi és su gár men te sí tés el vei, fel ada tai, mód -

sze rei
C A fer tõt le ní tés el vei, fel ada tai, mód sze rei
D Ka taszt ró fa fo gal má nak ér tel me zé se, a cso por to sí -

tás le he tõ sé gei
C A Ma gyar Köz tár sa ság ka taszt ró fa-ves zé lyez te -

tett sé ge
C A ka taszt ró fa-el há rí tás szer ve ze ti és irá nyí tá si

rend szer e
C A ka taszt ró fa vé de lem ben együtt mû kö dõ szer vek
C A ka taszt ró fa el le ni vé de lem te rü le tei, fel ada tai
E A ka taszt ró fa vé del mi mo ni tor ing-rend szer szer ke -

ze te és mû kö dé se
C A ve szé lyes anya gok tu laj don sá gai
C A ké mi ai biz ton ság kö ve tel mé nyei
C A ve szé lyes anya gok je lö lé sei
C A ve szé lyes anya gok szál lí tá si biz ton sá ga
C Az adat bá zi sok hasz ná la ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 A ka taszt ró fa vé del mi ter ve zés so rán hasz nált

egyez mé nyes je lek ér tel me zé se

3 In for má ci ós és adat rög zí tõ esz kö zök hasz ná la ta
4 Hír köz lé si esz kö zök hasz ná la ta
5 Vé dõ ru hák hasz ná la ta
5 Lég zés vé del mi esz kö zök hasz ná la ta
4 Tér ké pek hasz ná la ta
4 Mé rõ mû sze rek hasz ná la ta
3 Ké zi szer szá mok hasz ná la ta
3 Men te sí tõ esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Tá jé ko zó dás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kez de mé nye zõ kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Együtt mû kö dé si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Hely zet fel is me rés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0772–06 A ka taszt ró fa- és pol gá ri vé del mi fõ elõ adói
te vé keny ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ve szély el há rí tá si ter ve ket és ál ta lá nos pol gá ri vé del mi

ter ve ket ké szít
Hely re ál lí tá si fel ada tok ban vesz részt
In téz ke dé si és vég re haj tá si ter ve ket ké szít
Ka taszt ró fa vé del mi fel ké szí té si te vé keny sé get vé gez
Köz re mû kö dik a kár ese mény fel szá mo lá sá nak szer ve -

zé sé ben
Ko or di nál ja a meg erõ sí tõk és együtt mû kö dõk te vé -

keny sé gét
Meg bí zás ese tén kár hely pa rancs no ki fel ada tot lát el
Vál ság, konf lik tus hely zet fel szá mo lá sá ban vesz részt
Részt vesz a ka taszt ró fa kö vet kez mé nye i nek fel mé ré sé -

ben és fel szá mo lá sá ban
Köz re mû kö dik a kár eny hí tés ben
Köz re mû kö dik a hely re ál lí tás szer ve zé sé ben
Részt vesz a ve szé lyes anya gok ár tal mat la ní tá sá ban és

a kör nye zet rek re á ci ó já ban
Köz re mû kö dik a ve szély – és koc ká zat elem zés ben
Részt vesz a biz ton sá gi elem zés és biz ton sá gi je len tés

el ké szí té sé ben
Részt vesz a bel sõ és kül sõ vé del mi ter vek elkészíté -

sében
Köz re mû kö dik a (pol gá ri) vé del mi szer ve zet mû köd te -

té sé ben
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Köz re mû kö dik a la kos ság gal való pár be széd ben
Köz re mû kö dik ipar i bal eset or szág ha tá ron át ter je dõ

 hatásai el le ni vé de ke zés ben
Ipar i ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada to kat ter vez, szer vez
Föld ren gés ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada to kat ter vez,

szer vez
Nuk le á ris ka taszt ró fa/bal eset-el há rí tá si fel ada to kat ter -

vez, szer vez
Mig rá ci ós ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada to kat ter vez,

szer vez
Ár víz, bel víz, he lyi víz kár ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada -

to kat ter vez, szer vez
Köz egész ség ügyi ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada to kat ter -

vez, szer vez
Köz le ke dé si, szál lí tá si ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada to kat 

ter vez, szer vez
Kör nye ze ti ka taszt ró fa el há rí tá si fel ada to kat ter vez,

szer vez
Rend kí vü li idõ já rás ból ere dõ ka taszt ró fa el há rí tá si fel -

ada to kat ter vez, szer vez
Egyéb (pl. ter ror cse lek mény, lé gi jár mû bal eset stb.)

 katasztrófa el há rí tá si fel ada to kat ter vez, szer vez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ka taszt ró fa vé del mi ter ve zés
C Ka taszt ró fa vé del mi fel ké szí tés
C A kri ti kus inf ra struk tú ra elem zé se
C Nem zet kö zi kör nye zet vé del mi és mun ka vé del mi

szab vá nyok (ISO 14.000, EMAS)
C A ka taszt ró fá vá mi nõ sí tés rend je és fo lya ma ta
C Ka taszt ró fa el há rí tá si ko or di ná ció
C Kár hely pa rancs nok jo gai és kö te les sé gei
C Az ide ig le nes hely re ál lí tás el vei
C A ka taszt ró fák kö vet kez mé nye i nek fel mé ré se és

fel szá mo lá sa
D Alap fo kú ve szély azo no sí tás, ve szély elem zés, ha tás -

vizs gá lat
D Biz ton sá gi je len tés és elem zés tar tal ma
D Egyé ni és tár sa dal mi koc ká za tok ér té ke lé se
D Bel sõ és kül sõ vé del mi ter vek
D Tá jé koz ta tá si esz kö zök és mód sze rek
D Ipar i bal eset ha tá ro kon át ter je dõ ha tá sai el le ni

 védekezés el vei
C Az ár vi zek, bel vi zek, víz szennye zés el le ni vé de ke -

zés szer ve zé se
C A föld ren gé sek el le ni vé de ke zés szer ve zé se
C Rend kí vü li idõ já rá si ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés

szer ve zé se
C Az ipar i te vé keny ség ve szé lyei el le ni vé de ke zés

szer ve zé se
C A nuk le á ris és ra di o ló gi ai ve szé lyek el le ni vé de ke -

zés szer ve zé se
C A köz le ke dé si, szál lí tá si ka taszt ró fák el le ni vé de -

ke zés szer ve zé se

C A bi o ló gi ai ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés szer ve -
zé se

C Az ur ba ni zá ci ós ka taszt ró fák el le ni vé de lem szer -
ve zé se

C A ter ror cse lek mé nyek el le ni vé de ke zés szer ve zé se
C Hely re ál lí tá si fel ada tok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 A ka taszt ró fa vé del mi ter ve zés so rán hasz nált

egyez mé nyes je lek al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák: –

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Komp ro misszum kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Rend szer ben való gon dol ko dás

Az 52 861 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Pol gá ri vé del mi elõ adó
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0770–06 A pol gá ri vé del mi te vé keny ség
meg szer ve zé se

0771–06 Pol gá ri vé del mi te vé keny ség mû köd te té se

Az 52 861 05 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Ka taszt ró fa vé del mi
és pol gá ri vé del mi fõ elõ adó meg ne ve zé sû rá épü lés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0772–06 A ka taszt ró fa- és pol gá ri vé del mi
fõ elõ adói te vé keny ség

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le.
A kép zé si prog ram ban elõ írt tan órá kon való rész vé tel

– az el fo ga dott tu dás fel mé rés ki vé te lé vel – kö te le zõ. Az
iga zolt tá vol lét fel sõ ha tá ra a kép zé si prog ram ban meg ha -
tá ro zott óra szám 15%-a.

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0770–06 A pol gá ri vé del mi te vé keny ség meg szer ve -

zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A te le pü lé sen je lent ke zõ pol gá ri vé del mi fel ada tok
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A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 45 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Vé del mi igaz ga tá si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0771–06 Pol gá ri vé del mi te vé keny ség mû köd te té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ka taszt ró fa vé de lem nél-, pol gá ri vé de lem nél al kal ma -

zott esz kö zök, mû sze rek hasz ná la ta
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
La kos ság és anya gi ja vak vé del me
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0772–06 A ka taszt ró fa- és pol gá ri vé del mi fõ elõ adói

te vé keny ség
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ka taszt ró fa el le ni vé de ke zés meg szer ve zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ága za ti ka taszt ró fa- és pol gá ri vé del mi is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 52 861 05 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Pol gá ri
 védelmi elõ adó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50
2. vizs ga rész: 50
Az 52 861 05 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Ka taszt ró fa -

vé del mi és pol gá ri vé del mi fõ elõ adó meg ne ve zé sû

 ráépülshez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé -
szé ben

3. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai:

A vizs ga bi zott ság jo go sult a vizs ga szer ve zõ ál tal össze -
ál lí tott gya kor la ti vizs ga fel ada to kat, il let ve az ér té ke lé si
út mu ta tót mó do sí ta ni amennyi ben az nem fe le l meg a
 vonatkozó elõ írá sok nak. E tényt a vizs ga jegy zõ könyv ben
rög zí te ni kell.

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek 

mi ni mu ma

Pol gá ri vé del mi
elõ adó

Ka taszt ró fa vé -
del mi és pol gá ri

vé del mi fõ elõ adó

In for ma ti kai esz kö zök X X

Szoft ve rek X X

Tér ké pek, rajz esz kö zök X X

Szû rõ, szi ge te lõ lég zés vé dõk X X

Szû rõ, szi ge te lõ bõr vé dõk X

Egyé ni su gár adag mé rõk X

Su gár fel de rí tõ mû sze rek X

Ve gyi fel de rí tõ mû sze rek X

Bi o ló gi ai min ta ve võk X

Me te o ro ló gi ai fel de rí tõ
esz kö zök

X

Men te sí tõ esz kö zök és anya gok X

Oxi gén kon cent rá ció mé rõk X

Épít mény és gé pé sze ti ma ket tek X

Szál lí tó esz kö zök X X

Fa li táb lák X X

Hír adó esz kö zök X

Ok ta tás tech ni kai esz kö zök X X

VII.

Egyebek

A vizs ga bi zott ság egy tag ját az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság de le gál ja.

A vizs ga szer ve zõ in téz mény kéri fel az ille té kes szer ve -
ze tet a vizs ga bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re.
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7. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

SPORTEDZÕ (SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL)
SZAKKÉPESÍTÉS 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 813 01

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Sport edzõ (sport ág
meg je lö lé sé vel)

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés
Azo no sí tó szám: 52 813 01 0100 33 01
Meg ne ve zés: Sport ok ta tó (sport ág meg je lö lé sé vel)

3.2. El ága zá sok
Azo no sí tó szám: 52 813 01 0010 52 01
Meg ne ve zés: Fit ness-well ness asszisz tens
Azo no sí tó szám: 52 813 01 0010 52 02
Meg ne ve zés: Sport edzõ (sport ág meg je lö lé sé vel)

3.3. Rá épü lés
Azo no sí tó szám: 52 813 01 0001 54 01
Meg ne ve zés: Rek re á ci ós moz gás prog ram-ve ze tõ (a szak -

irány meg je lö lé sé vel)

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3419

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés/Rá épü lés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si 
év fo lya mok 

szá ma
Óra szám

Sport edzõ (sport ág meg je lö lé -
sé vel)

1 1000

Rek re á ci ós moz gás prog ram-
ve ze tõ (a szak irány meg je lö -
lé sé vel)

1 1000

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Fit ness-well ness asszisz tens
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ge sek

El ága zás meg ne ve zé se: Sport edzõ (sport ág megjelõ -
lésével)

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Sport ok ta tó (sport ág
meg je lö lé sé vel)

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel ta -

nú sí tott is ko lai vég zett ség
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:
Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –
Óra szám: 500
3. El mé let ará nya: 50%
4. Gya kor lat ará nya: 50%
5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya té kos ság gal

élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Rá épü lés meg ne ve zé se: Rek re á ci ós moz gás prog ram-
ve ze tõ (a szak irány meg je lö lé sé vel)

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Szak mai elõ kép zett ség: 33 8962 01 Sport ok ta tó
52 8962 01 Sport edzõ
52 8962 02 Sport szer ve zõ, -me ne dzser
51 5008 02 Masszõr (sport masszõr)
51 7872 02 Lo vas tú ra-ve ze tõ
52 813 01 Sport edzõ
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
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Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3419 Egyéb pe da gó gu sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Nép sze rû sí ti az egész sé ges élet mó dot, ki e mel ten a
rend sze res test edzést és spor to lást, hoz zá já rul az egész ség
meg ala po zá sá hoz és meg szi lár dí tá sá hoz

Eti ku san ke ze li a tel je sít mény ér té kek kel össze füg gõ
cél-esz köz kap cso lat ele me it és meg va ló sí tá si mód ja it

Fel is me ri a te vé keny ség gel kap cso la tos ár tal ma kat, elõ -
se gí ti meg elõ zé sü ket, il let ve ki vé dé sü ket

Együtt mû kö dik a szer ve zet ve ze tõ i vel, edzõ i vel, köz re -
mû kö dik a szer ve zet kap cso la ta i nak ápo lá sá ban, fejlesz -
tésében

Sport tan fo lya mo kat szer vez és ve zet
El lát ja a mun ka kö ré vel együtt járó ru tin- és egyéb fel -

ada to kat
Köz vet len kap cso la tot tart a szol gál ta tá so kat igény be

vevõ ven dé gek kel
Mû köd te ti a rá bí zott sport rek re á ci ós lé te sít ményt
El lát ja a klub ban mû kö dõ büfé üze mel te té sé vel kap cso -

la tos fel ada to kat, ér té ke sí ti a klub ke res ke del mi cél lal for -
gal ma zott ter mé ke it (sport ru há zat, ét rend-ki egé szí tõk)

Részt vesz a klub me ne dzse lé sé ben
Meg ter ve zi, meg szer ve zi és irá nyít ja spor to lói fel ké -

szü lé sét
Az élet ko ri sa já tos sá gok, és az egyé ni adott sá gok figye -

lembe véte lével sport ág-spe ci fi ku san fel ké szí ti, és tel je sít -
mény ori en tál tan ver se nyez te ti a spor to ló kat

Is me ri és al kal maz za a te het ség gon do zás kor sze rû el -
veit és mód sze re it

Fel ké szí ti és ver se nyez te ti ta nít vá nya it
Egyén re sza bott éves edzés ter vet ké szít és gon dos ko dik

an nak vég re haj tá sá ról
Hoz zá já rul a la kos ság rek re á ci ós kul tú rá já nak fejlesz -

téséhez
Ter ve zi, szer ve zi és ve ze ti a test kul tú ra köz pon tok, ci vil 

szer ve ze tek (sza bad idõ sport egye sü le tek, klu bok), mun -
ka he lyek, szál lo dák, üdü lõk, sza na tó ri u mok, mû ve lõ dé si,
kö zös sé gi há zak, ön kor mány za tok sport rek re á ci ós prog -
ram ja it

Nép sze rû sí ti az egész ség ori en tált rek re á ci ós te vé keny -
ség faj tá kat

Együtt mû kö dik más test kul tu rá lis és egész ség ügyi
szak em be rek kel

Az ani má tor el sõ sor ban az ide gen for ga lom ban dol go zó
szak em ber, aki össze ál lít ja, meg szer ve zi és fel ügye li szál -
lo dák, üdü lõk, sza na tó ri u mok spor tos, szó ra koz ta tó, ak tív
ki kap cso ló dást cél zó prog ram ja it

Az aqua tré ner uszo dák ban, me den cé vel ren del ke zõ
szál lo dák ban, aqua-par kok ban vízi rek re á ci ós fog lal ko zá -
so kat ter vez, szer vez és ve zet

A fit ness inst ruk tor fit ness ter mek ben, tánc klu bok ban,
to váb bá sza bad idõ köz pon tok spor tos lé te sít mé nye i ben
a leg újabb és leg nép sze rûbb fit ness prog ra mo kat szer ve zi
és ve ze ti

A gyer mek ko ri moz gás prog ram-ve ze tõ a köz ok ta tá si
in téz mé nyek – ki e mel ten a 4–8 éves kor osz tály – tan órán
kí vü li és szün idei sport rek re á ci ós fog lal ko zá sa i nak, tan fo -
lya ma i nak és tá bo ra i nak moz gás prog ram ja it szer ve zi és
ve ze ti

Meg is mer te ti a moz gást, mint alap ve tõ öröm for rást
Az ori en tá lis tánc ok ta tó tánc klu bok, fit ness ter mek, sza -

bad idõ köz pon tok, mû ve lõ dé si há zak ori en tá lis tánctan -
folyamainak prog ram ját szer ve zi és ve ze ti

A sze mé lyi edzõ az egyé ni vagy kis kö zös sé gi edzés ve -
ze tés spe ci a lis tá ja ként a kü lön bö zõ sport lé te sít mé nyek ben 
meg szer ve zi ven dég kö rét, és se gí ti õket az ide á lis edzé sek
ter ve zé sé ben és vég re haj tá sá ban, egész sé ges élet vi te lük
ki ala kí tá sá ban

A sze ni or tré ner idõ sek klub já ban, fit ness ter mek ben,
ci vil szer ve ze tek nél, sza bad idõs prog ram szer ve zõ cé gek -
nél, vál lal ko zá sok nál a test edzés és a spor to lás esz köz -
rend sze ré nek al kal ma zá sá val élet mi nõ ség-ja ví tó fog lal ko -
zá so kat szer vez és ve zet

A well ness ta nács adó el sõ sor ban a well ness tu riz mus és
az egész ség ori en tált szol gál ta tó ipar te rü le tén mû kö dik

Szak ér tõ ként köz re mû kö dik mo dern, köz ér zet ja ví tó és
él mény gaz dag szol gál ta tá so kat nyúj tó sport rek re á ci ós
 létesítmények ter ve zé sé ben, ki vi te le zé sé ben és üze mel te -
té sé ben

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

52 813 02 0000 00 00 Sport szer ve zõ

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0078–06 Az egész sé ges élet mód nép sze rû sí té se
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Meg gyõ zõ dés sel ér vel a moz gás, a rend sze res test edzés

és spor to lás egész ség re gya ko rolt ked ve zõ ha tá sa mel lett
az ép és a fo gya té kos ság gal élõ em be rek szá má ra egy aránt
(sze mé lyes pél da mu ta tás sal, pub li ká ci ók kal, elõ adá sok,
szak mai fó ru mok és egyéb prog ra mok szer ve zé sé vel, ér te -
kez le tek és be szél ge té sek al kal má val).

Részt vesz min den olyan fel adat meg va ló sí tá sá ban,
amely hoz zá já rul hat kör nye ze té nek, sport ágá nak és az
 általa fog lal koz ta tot tak sze mé lyi sé gé nek fej lõ dé sé hez.

Hoz zá já rul az ál ta la fog lal koz ta tot tak egész ség tu da tos
ma ga tar tá sá nak ki ala kí tá sá hoz, hi gi é nés, men tál hi gi é nés
és kör nye zet tu da tos ne ve lé sé hez.

Tu da to sít ja a be me le gí tés élet ta ni és sport szak mai
 jelentõségét.

Elõ se gí ti a he lyes táp lál ko zá si szo ká sok ki ala ku lá sát.

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Az em ber i szer ve zet fel épí té se
C A moz ga tó szerv rend szer
C A szív és a ke rin gé si szerv rend szer
C A lég zés szerv rend sze re
C A ki vá lasz tás szerv rend sze re
C A sza bá lyo zó szerv rend szer
C Az emész tõ rend szer, az anyag- és ener gia for ga lom
C A táp lál ko zás és a test súly sza bá lyo zás
C Tel je sít mény fo ko zás
C A rek re á ci ó val kap cso la tos fo gal mak
C Nap ja ink rek re á ci ós irány za tai
B Az egész ség ér tel me zé se és az élet mód
D A mi nõ sé gi élet meg te rem té sé nek esz mé nye
C Test kul tú ra – test edzés – sport – rek re á ci ós sport
C Is me re tek a fo gya té ko sok sport já ról
C A test edzés és a sport, mint az egész ség meg õr zé -

sé nek esz kö ze
C A be me le gí tés élet ta ni és sport szak mai je len tõ sé ge
D A fitt sé gi edzés alap jai
D Fit ness-ter mi óra tí pu sok
D A well ness el mé le te
D A well ness mód szer ta na
C Élet mód és élet ve ze té si ta nács adás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Szak mai nyelv hasz ná la ta
4 Mo to ros ké pes sé gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kö zért he tõ ség
Meg gyõ zõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Rend sze re zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0079–06 A sport, mint a ne ve lés szín te re és esz kö ze

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ki emelt fi gyel met for dít az ál ta la irá nyí tott kö zös ség

vagy egyén egész sé ges tes ti, mo to ros, to váb bá tel je sít -
mény- és sze mé lyi ség fej lõ dé sé re

Tisz tá ban van a tel je sít mény fo ko zás meg en ge dett és
 tiltott esz kö ze i vel, tu da to sít ja a fair play kö ve tel mé nye it,
be tart ja és be tar tat ja a dop ping el le nes te vé keny ség sza bá -
lya it

Tu da to san al kal maz za a kor sze rû pe da gó gia és pszi cho -
ló gia el ve it, mód sze re it és esz kö ze it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Pe da gó gi ai alap fo gal mak
C A ne ve lés lé nye ges je gyei
C A ne ve lés le he tõ sé ge és szük sé ges sé ge
C A ne ve lés te rü le tei
C A ne ve lés fo lya ma ta
C A ne ve lés alap el vei és mód sze rei
B A sport és a ne ve lés
C A sport ok ta tás el mé le te
C A sport szo ci ál pe da gó gi ai prob lé mái
D Ál ta lá nos lé lek ta ni is me re tek
C A sze mé lyi ség pszi cho ló gi ai ér tel me zé se
D A meg is me rõ te vé keny ség jel lem zõi
C A meg is me rés ered mé nyes sé gét be fo lyá so ló té -

nye zõk
C Lel ki egész ség, pszi chés prob lé mák
C A sport te vé keny ség fo lya ma tá nak pszi cho ló gi ai

kér dé sei
C A sport és a sze mé lyi ség

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Ol va sott szö veg meg ér té se
4 Mo to ros ké pes sé gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
To le ran cia
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyü kön való al kal ma zá sa
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Nyi tott hoz zá ál lás

3896 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/68. szám



A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0080–06 A sport te vé keny ség gel kap cso la tos ár tal mak 
meg elõ zé se, fel is me ré se, ki vé dé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
A fog lal ko zá sok (edzé sek) ter ve zé se kor és ve ze té se kor

ki emelt fi gyel met for dít az edzés ár tal mak meg elõ zé sé re,
ki vé dé sé re, szük ség sze rint el sõ se gélyt nyújt

Fel is me ri az edzés ár tal mak tü ne te it, en nek meg fe le lõ en
mó do sít ja a fog lal ko zá sok (edzé sek) tar tal mát, az al kal ma -
zott mód sze re ket és esz kö zö ket

Szük ség sze rint kéri egész ség ügyi szak em be rek se gít sé -
gét az edzés ár tal mak ki vé dé sé hez, il let ve gyó gyí tá sá hoz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A táp lál ko zás és a test súly sza bá lyo zás
C Tel je sít mény fo ko zás le het sé ges és til tott esz kö zei
C A gim nasz ti ka, mint a pre ven ció esz kö ze
C A test- és az alak for má lás ve szé lyei
B A sport sze rek, -esz kö zök és a sport ru há zat pre ven -

tív vo nat ko zá sai
C A sport ár tal mak tü ne tei, a sport ár tal mak meg elõ -

zé se
B Sport sé rü lé sek, sport bal ese tek, el sõ se gély nyúj tás
B A kró ni kus be te gek test edzé se, spor to lá sa
C Ge rinc- és ízü let vé de lem

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Ol va sott szö veg meg ér té se
3 Hal lott szö veg meg ér té se
3 Mo to ros ké pes sé gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Meg gyõ zõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Gya kor la ti as fel adat elem zés
Okok fel tá rá sa
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0081–06 Tan fo lyam szer ve zés és -ve ze tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel mé ri a le he tõ sé ge ket és az igé nye ket
El lát ja a tan fo lyam szer ve zé sé vel és ve ze té sé vel kap -

cso la tos jogi és igaz ga tá si fel ada to kat (egyez te té sek, prog -

ra mok, en ge dé lyek, nyil ván tar tá sok, je len té sek, költ ség -
ve tés stb.)

El vég zi a tan fo lyam mal kap cso la tos mar ke ting fel ada to -
kat (hir de tés, to bor zás stb.)

Ter ve zi, szer ve zi és ve ze ti a tan fo lya mot
Sport tan fo lyam szer ve zé se és ve ze té se so rán ki emelt

 figyelmet for dít a sport ban te het sé ges fi a ta lok ki vá lasz tá -
sá ra és ösz tön zé sé re a rend sze res test edzés irá nyá ba

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Sport szer ve zé si és -ve ze té si is me re tek
C A sport be li te het ség is mér vei
C A te het ség ki vá lasz tás és -gon do zás rend szer e

 hazánkban
C Sze mély kö zi kap cso la tok
C A fitt sé gi edzés alap jai
C Gim nasz ti kai alap is me re tek
C Fit ness-ter mi óra tí pu sok
D Test- és alak for má lás
D A well ness el mé le te
D Well ness-szol gál ta tá sok
C Üz le ti kom mu ni ká ció
D Ven dég kö zi kap cso la tok
C Szá mí tás- és iro da tech ni ka
C Iro dai ad mi niszt rá ció
B Írás be li kom mu ni ká ció
C Ál ta lá nos vi sel ke dés kul tú ra
C Mun ka he lyi vi sel ke dés kul tú ra
C A meg je le nés kul tú rá ja
B A ver bá lis és non ver bá lis kom mu ni ká ció
C Szo ci ál pszi cho ló gia
C Jogi is me re tek
B Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ön me ne dzse lés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Fo gal ma zás írás ban
4 Mo to ros ké pes sé gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Koc ká zat vál la lás
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Át te kin tõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0082–06 Ru tin- és egyéb fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ered mé nye sen hasz no sít ja a test ne ve lés és sport ha zai

szer ve zet rend sze ré vel, mû kö dé sé vel, sza bá lyo zott sá gá val
és fi nan szí ro zá sá val kap cso la tos is me re te ket

Együtt mû kö dik a szer ve zet ve ze tõ i vel (ki e mel ten a
sport szer ve zõ, -me ne dzser rel), va la mint edzõ i vel

Köz re mû kö dik a szer ve zet kap cso la ta i nak ápo lá sá ban,
fej lesz té sé ben

Be tart ja és be tar tat ja a mun ka kö ré re vo nat ko zó jog sza -
bá lyo kat

El len õr zi a mun ka esz kö zök ál la po tát, a sport sze rek és
-esz kö zök ren del te tés sze rû hasz ná la tát

Elem zi a prog ra mok ha té kony sá gát, le von ja a szük sé -
ges kö vet kez te té se ket, ja vas la tot tesz új prog ra mok ra

Rek lá moz za a szak te vé keny sé get, részt vesz a mar ke -
ting ala kí tá sá ban

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Test kul tú ra – test edzés – sport – rek re á ci ós sport
C A ma gyar sport irá nyí tá si, igaz ga tá si és fi nan szí ro -

zá si rend szer e
B Sze mély kö zi kap cso la tok
D Fit ness-szak em be rek
D Well ness-szak em be rek
D Ve võ is me ret
D Iro dai ad mi niszt rá ció
D Írás be li kom mu ni ká ció
B Ál ta lá nos vi sel ke dés kul tú ra
B Mun ka he lyi vi sel ke dés kul tú ra
B A meg je le nés kul tú rá ja
D Egyéb já ru lé kos fit ness-ter mi szol gál ta tá sok
D Klub-er go nó mia
D Bel sõ mik ro klí ma
D Esz té ti ka és han gu lat
B Kör nye zet vé de lem, biz ton ság
D Pénz ke ze lés
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
D Ön me ne dzse lés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Ol va sott szö veg meg ér té se
4 Fo gal ma zás írás ban
4 Hal lott szö veg meg ér té se
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Mo to ros ké pes sé gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szer ve zõ kész ség
Meg bíz ha tó ság
Ter hel he tõ ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Kont roll

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0083–06 A sport ok ta tó (a sport ág meg je lö lé sé vel)
spe ci á lis te vé keny sé gi köre

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Cél irá nyo san ter ve zi, szer ve zi és irá nyít ja a spor to lók,

csa pa tok rö vid távú fel ké szí té sét és ver se nyez te té sét
Meg ta nít ja a sport ág alap ve tõ tech ni kai, tak ti kai és já -

ték rend szer-is me re te it, já ték- és ver seny sza bá lya it
A sport ág tech ni kai ele me it az egyé ni adott sá gok figye -

lembe véte lével ok tat ja
Tu da to sít ja ta nít vá nya i ban az egyes edzés fel ada tok je -

len tõ sé gét és sze re pét a sport tel je sít mény ben
Meg szer ve zi és se gí ti a ta nít vá nyok kor sze rû fel ké szí té -

sét kez dõ szint en, mind két nem min den kor osz tá lyá ban
A sport ág ban el töl tött idõ nö ve ke dé sé vel fo ko zott fi -

gyel met for dít a ta nít vá nyok spe ci á lis ké pes sé ge i nek és
kész sé ge i nek fej lesz té sé re

Edzõ mér kõ zé se ket és -ver se nye ket, il let ve nyá ri tá bo ro -
kat, téli tú rá kat szer vez, szük ség sze rint ma ga sabb ké pe sí -
té sû szak em ber se gít sé gé vel

A sport be li fel ké szí tés ré sze ként ta nít vá nya i nak lá to ga -
tást szer vez ki emel ke dõ ha zai és nem zet kö zi ver se nyek re,
mér kõ zé sek re

Rend sze re sen fel mé ri spor to lói edzett sé gi ál la po tát és
az ered mé nye ket hasz no sít ja a to váb bi fel ké szí tés ben

Meg ter ve zi és se gí ti ta nít vá nyai ál ta lá nos és sport ág -
spe ci fi kus ké pes sé ge i nek fej lesz té sét, sport tel je sít mé nyük 
nö ve lé sét

Fo lya ma to san elem zi és ér té ke li az edzés ter vek gya kor -
la ti meg va ló sí tá sát, a ta pasz ta la to kat hasz no sít ja a to váb bi
fel ké szí tés ben

Ki vá laszt ja a jó adott sá gok kal ren del ke zõ fi a ta lo kat, se -
gí ti adott sá ga ik ki bon ta koz ta tá sát

Rend sze res kap cso la tot tart a ta nít vá nyok ne ve lé sé ben
és fel ké szí té sé ben érin tett sze rep lõk kel

A te het ség gon do zás sal kap cso la tos ta pasz ta la ta it, ész -
re vé te le it rend sze re sen meg oszt ja ma ga sabb ké pe sí té sû
szak em be rek kel, vé le mé nyü ket, ja vas la ta i kat hasz no sít ja
a to váb bi edzés mun ká ba

Edzé se ken, ver se nye ken figye lembe ve szi a ba le set -
meg elõ zés szem pont ja it, szük ség sze rint el sõ se gélyt nyújt
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A passzív moz ga tó rend szer és a sport
C Az ak tív moz ga tó rend szer és a sport
C A ke rin gé si- és lég zõ rend szer és a sport edzés
B Az edzés és az ener gia for ga lom
B Az edzés és a sza bá lyo zó rend szer
B Az edzés a ver seny zés egész ség ta na
C A spor to ló élet mód ja
B A tel je sít mény fo ko zás le het sé ges és til tott esz kö -

zei
C Edzés, edzett ség, sport for ma
C Tel je sí tõ ké pes ség, tel je sí tõ kész ség
C Edzés ter he lés, el fá ra dás és al kal maz ko dás
C Edzés esz kö zök és a ter he lés össze te või
C A kon di ci o ná lis ké pes sé gek és fej lesz té sük
C A ko or di ná ci ós ké pes sé gek és fej lesz té sük
B A sport tech ni ka ok ta tá sa
C Tak ti kai kép zés
B Edzés ter ve zés, edzés ve ze tés
C A ver seny zés
C Ki vá lasz tás a sport ban
C A gim nasz ti ka fo gal ma, al kal ma zá si te rü le tei
C A sza bad gya kor la tok cso por to sí tá sa ha tá suk és a

test ré szek sze rint
C A gim nasz ti kai szak nyelv és szak le írás
C A test ten ge lyei és sík jai
C Ki in du ló hely ze tek
C A gim nasz ti ka moz gás anya ga
C Rajz írás
C A gim nasz ti kai gya kor lat ve ze tés mód szer ta na
C Az ízü le ti moz gé kony ság fej lesz té se, la zí tás
C A stret ching
C Be me le gí tés, csil la pí tás
D Test ne ve lé si és sport já té kok
D A sport ág ki ala ku lá sa, nem zet kö zi és ha zai tör té -

ne te
C A sport ág jel lem zõi
C A sport ág moz gás anya ga
C A spor to lók ál ta lá nos és sport ág spe ci fi kus fel ké -

szí té se, ver se nyez te té se
C A kon di ci o ná lis és ko or di ná ci ós ké pes sé gek sport -

ág spe ci fi kus fej lesz té sé nek mód sze rei és esz kö zei
B Az sport ági alap tech ni kák ok ta tá sá nak mód sze rei

és esz kö zei
C A sport ági tak ti ka ok ta tá sa
C A te het ség ki vá lasz tás és -gon do zás rend szer e és

mód sze re a sport ág ban
B A sport ág ver seny-, il let ve já ték sza bá lyai
C Ál ta lá nos és sport ág spe ci fi kus gim nasz ti kai gya -

kor la tok ter ve zé se és ve ze té se
C Cél-, elõ ké szí tõ és rá ve ze tõ gya kor la tok ter ve zé se

és ve ze té se
D Edzés ré szek ter ve zé se és ve ze té se

C Ge rinc- és ízü let vé de lem
C Ver seny szer ve zé si is me re tek
C Az edzés terv elem zé sé nek szem pont jai
C Éves edzés terv ké szí té se és in do ko lá sá nak szem -

pont jai
C Az edzés- és a ver seny lá to ga tá sok szem pont jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 A rajz írás hasz ná la ta
3 A sport sze rek és -esz kö zök cél irá nyos al kal ma zá sa
4 Mo to ros ké pes sé gek
3 Moz gás elem zés, hi ba ja ví tás ké pes sé ge

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ és -fenn tar tó kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Mo ti vá ló kész ség
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma elem zés, fel tá rás, hi ba ja ví tás
Mód sze res mun ka vég zés
El len õr zõ ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0084–06 A sport edzõ (a sport ág meg je lö lé sé vel) spe -
ci á lis te vé keny sé gi köre

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Cél irá nyo san ter ve zi, szer ve zi és irá nyít ja a spor to lók,

csa pa tok rö vid-, kö zép- és hosszú távú fel ké szí té sét és ver -
se nyez te té sét

Meg ta nít ja a sport ág tech ni kai, tak ti kai és já ték rend -
szer-is me re te it, já ték- és ver seny sza bá lya it

Fel is me ri és elem zi a tech ni kai és tak ti kai hi bá kat, út -
mu ta tást ad azok ki ja ví tá sá ra

Ver seny zõ it az élet ko ri sa já tos sá gok és az egyé ni adott -
sá gok figye lembe véte lével ké szí ti fel és ver se nyez te ti

Tu da to sít ja ta nít vá nya i ban az egyes edzés fel ada tok je -
len tõ sé gét és sze re pét a sport tel je sít mény ben

Ver se nye ken, mér kõ zé se ken tech ni kai- és tak ti kai ta ná -
csok kal se gí ti spor to ló it

Meg ter ve zi és meg szer ve zi ta nít vá nyai ál ta lá nos és
sport ág spe ci fi kus ké pes sé ge i nek fej lesz té sét

A kor sze rû pe da gó gi ai és edzés el vek és -mód sze rek
figye lembe véte lével fej lesz ti spor to lói tel je sí tõ ké pes sé gét
és tel je sí tõ kész sé gét
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Ki emelt fi gyel met for dít a ma gas szin tû sport tel je sít -
mény hez szük sé ges spe ci á lis ké pes sé gek és kész sé gek fej -
lesz té sé re

Edzõ mér kõ zé se ket és -ver se nye ket, il let ve edzõ tá bo ro -
kat szer vez

Össze ál lít ja az edzõ tá bo rok szak mai prog ram ját és gon -
dos ko dik an nak vég re haj tá sá ról

A sport be li fel ké szí tés ré sze ként ta nít vá nya i nak lá to ga -
tást szer vez a ki emel ke dõ ha zai és nem zet kö zi ver se nyek -
re, mér kõ zé sek re

Rend sze re sen fel mé ri és elem zi spor to lói edzett sé gi ál -
la po tát és az ered mé nye ket hasz no sít ja a to váb bi fel ké szí -
tés ben

Egyén re sza bott edzés ter vet ké szít és irá nyít ja an nak
vég re haj tá sát

Fo lya ma to san elem zi és ér té ke li az edzés ter vek gya kor -
la ti meg va ló sí tá sát, a ta pasz ta la to kat hasz no sít ja a to váb bi
fel ké szí tés ben

Se gí ti ta nít vá nyai ál ta lá nos és sport ág spe ci fi kus ké pes -
sé ge i nek fej lesz té sét, sport tel je sít mé nyük nö ve lé sét

Meg szer ve zi és ko or di nál ja a rá bí zott spor to lók fel ké -
szí té sé ben együtt mû kö dõ szak em be rek te vé keny sé gét
(sport or vos, pszi cho ló gus stb.)

Ki vá laszt ja a ked ve zõ adott sá gok kal ren del ke zõ fi a ta lo -
kat, se gí ti az adott sá gok ma xi má lis ki bon ta koz ta tá sát

Rend sze res kap cso la tot tart a ta nít vá nyok ne ve lé sé ben
és fel ké szí té sé ben érin tett in téz mé nyek kel, sze rep lõk kel

A te het ség gon do zás sal és a spor to lók fel ké szí té sé vel
kap cso la tos ta pasz ta la ta it, ész re vé te le it meg oszt ja más
szak em be rek kel, tö rek szik a leg újabb szak mai is me re tek
át vé te lé re

Edzé se ken, ver se nye ken figye lembe ve szi a ba le set -
meg elõ zés szem pont ja it, szük ség sze rint el sõ se gélyt nyújt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A passzív moz ga tó rend szer és a sport
B Az ak tív moz ga tó rend szer és a sport
B A ke rin gé si- és lég zõ rend szer és a sport edzés
A Az edzés és az ener gi for ga lom
A Az edzés és a sza bá lyo zó rend szer
A Az edzés és a ver seny zés egész ség ta na
B A spor to ló élet mód ja
A A tel je sít mény fo ko zás le het sé ges és til tott esz kö -

zei
B Edzés, edzett ség, sport for ma
B Tel je sí tõ ké pes ség, tel je sí tõ kész ség
B Edzés ter he lés, el fá ra dás és al kal maz ko dás
C Ge rinc- és ízü let vé de lem
B Edzés esz kö zök és a ter he lés össze te või
A A kon di ci o ná lis ké pes sé gek és fej lesz té sük
A A ko or di ná ci ós ké pes sé gek és fej lesz té sük
A A sport tech ni ka ok ta tá sa
B Tak ti kai kép zés
A Edzés ter ve zés, edzés ve ze tés
B A ver seny zés

B Ki vá lasz tás a sport ban
C A gim nasz ti ka fo gal ma, al kal ma zá si te rü le tei
B A sza bad gya kor la tok cso por to sí tá sa ha tá suk és a

test ré szek sze rint
B A gim nasz ti kai szak nyelv és szak le írás
B A test ten ge lyei és sík jai
B Ki in du ló hely ze tek
B A gim nasz ti ka moz gás anya ga
B Rajz írás
B A gim nasz ti kai gya kor la tok össze ál lí tá sá nak

szem pont jai
B A gim nasz ti kai gya kor la tok ve ze té sé nek mód szer -

ta na
A Az ízü le ti moz gé kony ság fej lesz té se, la zí tás
B A stret ching
A Be me le gí tés, csil la pí tás
C Test ne ve lé si és sport já té kok
C A sport ág ki ala ku lá sa, nem zet kö zi és ha zai tör té -

ne te
C A sport ág jel lem zõi
B A sport ág moz gás anya ga
A A spor to lók ál ta lá nos és sport ág spe ci fi kus fel ké -

szí té se és ver se nyez te té se
A A kon di ci o ná lis és ko or di ná ci ós ké pes sé gek sport -

ág spe ci fi kus fej lesz té sé nek mód sze rei és esz kö zei
A A sport ág tech ni kai ele me i nek ok ta tá sa
B A sport ági tak ti ka ok ta tá sa
C Az edzõ tá bo rok ter ve zé se és szer ve zé se
B A te het ség ki vá lasz tás és -gon do zás rend szer e és

mód sze re a sport ág ban
A A sport ág ver seny-, il let ve já ték sza bá lyai
B Ál ta lá nos és spe ci á lis gim nasz ti kai gya kor la tok

ter ve zé se és ve ze té se
B Cél-, elõ ké szí tõ és rá ve ze tõ gya kor la tok ter ve zé se

és ve ze té se
B Ver se nyek szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa
B Az edzés terv ké szí té sé nek és az edzés ve ze té sé nek

szem pont jai
B Az edzés- és ver seny lá to ga tás szem pont jai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 A rajz írás hasz ná la ta
4 A sport sze rek és -esz kö zök cél irá nyos al kal ma zá sa
4 Mo to ros ké pes sé gek
5 Moz gás elem zés, hi ba ja ví tás ké pes sé ge

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ és -fenn tar tó kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Mo ti vá ló kész ség
Irá nyí tá si kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás, hi ba ja ví tás
Mód sze res mun ka vég zés
El len õr zõ ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0085–06 Ügy fél szol gá lat

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fo gad ja, és szak sze rû en tá jé koz tat ja a ven dé ge ket a

test edzé si le he tõ sé gek rõl, fel tár ja igé nye i ket, és ja vas la tot
tesz az ál ta la leg meg fe le lõbb nek ítélt szol gál ta tá sok ra

Be mu tat ja, ha szük sé ges meg ma gya ráz za a leg jel lem -
zõbb sport sze rek és -esz kö zök hasz ná la tát

Biz to sít ja a kap cso lat tar tást és az in for má ció áram lást a
ven dé gek, a szak em be rek (fog lal ko zás ve ze tõk) és a klub
ve ze tõi kö zött

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Egyéb já ru lé kos fit ness-ter mi szol gál ta tá sok
C A well ness el mé le te
C Well ness-szol gál ta tá sok
C Ter mék- és szol gál ta tás is me ret
C Ve võ is me ret
D Ál ta lá nos ven dég lá tói alap is me re tek
C Sze mé lyi és tár gyi fel té te lek
C „Ven dég kö zi” kap cso la tok
C Ki szol gá lás is me re tek
D Sport sé rü lé sek, sport bal ese tek, el sõ se gély nyúj tás
C Pénz ke ze lés
D Írás be li kom mu ni ká ció
C Mun ka he lyi vi sel ke dés kul tú ra
C A meg je le nés kul tú rá ja
C A ver bá lis és non ver bá lis kom mu ni ká ció
D Ön me ne dzse lés
D Fit ness- és well ness-szol gál ta tá sok hos pi tá lá sa
D Öl töz kö dé si és koz me ti kai gya kor lat
C A ven dég fo ga dás asszisz tá lá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Fo gal ma zás írás ban

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg nye rõ fel lé pés
El hi va tott ság
Stressz tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Nyi tott hoz zá ál lás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0086–06 Lé te sít mény-mû köd te tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Gon dos ko dik a lé te sít mény re vo nat ko zó kör nye zet vé -

del mi, köz egész ség ügyi és bal eset vé del mi elõ írá sok be tar -
tá sá ról

Részt vesz az esz té ti kus kör nye zet meg te rem té sé ben,
fe le l a klub rend jé ért és tisz ta sá gá ért

Be tart ja és be tar tat ja a sport lé te sít mény ben hasz ná la tos
be ren de zé sek, gé pek, to váb bá sport sze rek és -esz kö zök
ren del te tés sze rû hasz ná la tá val, ke ze lé sé vel kap cso la tos
rend sza bá lyo kat, el há rít ja az egy sze rûbb mû kö dé si za va -
ro kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Fit ness-ter mi óra tí pu sok és lé te sít mény-igé nyük
D A well ness szol gál ta tá sok ál ta lá nos lé te sít mény-

igé nye
D Mun ka he lyi vi sel ke dés kul tú ra
D Üz le ti kom mu ni ká ció
B Sze mé lyi és tár gyi fel té te lek
C Ki szol gá lás-is me re tek
B Kör nye zet vé de lem, biz ton ság
D Szá mí tás- és iro da tech ni ka
D Iro dai ad mi niszt rá ció
D Írás be li kom mu ni ká ció
C Kü lön bö zõ tí pu sú lé te sít mé nyek meg lá to ga tá sa,

mû kö dé sük ta nul má nyo zá sa
C Fit ness- és well ness-szol gál ta tá sok hos pi tá lá sa
C Rek re á ci ós lé te sít mény mû köd te té sé nek ta nul má -

nyo zá sa
B A sport lé te sít mé nyek üze mel te té sé re vo nat ko zó

kör nye zet vé del mi, köz egész ség ügyi és bal eset vé -
del mi elõ írá sok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Ol va sott szö veg meg ér té se
4 Mo to ros ké pes sé gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Esz té ti kai igé nyes ség
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Kör nye zet tisz tán tar tá sa
Fi gye lem meg osz tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0087–06 Ke res ke del mi te vé keny ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Gon dos ko dik a ter mé kek be szer zé sé rõl, esz té ti kus

 kihelyezésérõl, il let ve hi gi é ni kus tá ro lá sá ról
Tá jé koz tat ja az ér dek lõ dõ ket a sport lé te sít mény ál tal

 kínált ét rend-ki egé szí tõk egész ség re gya ko rolt ha tá sá ról,
a for gal ma zott áruk tu laj don sá ga i ról (össze té tel, ha tás),
a ja va solt fel hasz ná lá si te rü le te ik rõl

Be tart ja a klub bü fé jé ben en ge dé lye zett ét rend-ki egé -
szí tõk, to váb bá éte lek, ita lok szál lí tá sá ra, tá ro lá sá ra, el tart -
ha tó sá gá ra vo nat ko zó egész ség ügyi és hi gi é ni ai elõ írá so -
kat, rend sza bá lyo kat

El vég zi az üze mel te tés sel együtt járó ad mi niszt rá ci ós
fel ada to kat

Köz re mû kö dik a ven dég lá tás sal kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sá ban

Ha té ko nyan al kal maz za a fo gyasz tást és a vá sár lást ösz -
tön zõ tech ni ká kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ter mék- és szol gál ta tás is me ret
B El adás tan
B Az en ge dé lye zett ét rend-ki egé szí tõk jel lem zõi

( hatásai) és a for gal ma zá suk kal kap cso la tos rend -
sza bá lyok

C Az éte lek és ita lok egész ség ügyi és hi gi é ni ai elõ -
írá sai a sport klu bok bü fé jé ben

B Ve võ is me ret
C Üz le ti kom mu ni ká ció
C Ál ta lá nos ven dég lá tó alap is me re tek, te vé keny sé gi

kö rök
D Sze mé lyi és tár gyi fel té te lek
C Ven dég kö zi kap cso la tok
B Ki szol gá lás-is me re tek
C Szá mí tás- és iro da tech ni kai is me re tek
C Iro dai ad mi niszt rá ció
C Írás be li kom mu ni ká ció
C Mun ka he lyi vi sel ke dés kul tú ra
C A sport szer ve ze tek ke res ke del mi te vé keny sé gé vel

kap cso la tos jogi is me re tek
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
D Ön me ne dzse lés
B Vá sár lói meg gyõ zés
C Üz le ti ad mi niszt rá ció, szám lá zás
C Ki ra kat ren de zés és áru is me ret

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Fo gal ma zás írás ban
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ha szon el vû ség
Fe le lõs ség tu dat
Tü re lem

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Em lé ke zõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0088–06 Me ne dzse lés, mar ke ting

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Gyûj ti, rend sze re zi és elem zi a mun ka kö rét érin tõ ada -

to kat, in for má ci ó kat, dönt a ké pe sí té sé nek meg fe le lõ
ügyek ben

Öt le te i vel se gí ti a klub nép sze rû sí té sét, a szak mai mun -
ka kor sze rû sí té sét

Szer ve zi és bo nyo lít ja a lé te sít mény mû kö dé sé hez szük -
sé ges írás be li kom mu ni ká ci ót (for má lis és in for má lis
 levélírás), egyéb in for má ci ós anya go kat ké szít (fel hí vás,
hir de tés, tá jé koz ta tó, pla kát, óra rend)

El lát ja a klub mû kö dé si for má já hoz (gaz da sá gi tár sa -
ság, egye sü let stb.) iga zo dó ad mi niszt ra tív fel ada to kat
(irat ke ze lés, nyil ván tar tá sok, be szá mo lók stb.)

Ke ze li a mun ka vég zé sé hez szük sé ges iro da tech ni kai
esz kö zö ket (fax, fény má so ló gép, pénz tár gép stb.), al kal -
maz za az alap ve tõ szá mí tó gép-is me re te ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Klub-er go nó mia
C Bel sõ mik ro klí ma
C Szín el mé let
C Esz té ti ka és han gu lat
C Szá mí tás- és iro da tech ni ka
C Iro dai ad mi niszt rá ció
C Pénz ke ze lés
B Írás be li kom mu ni ká ció
C Ál ta lá nos vi sel ke dés kul tú ra
B Mun ka he lyi vi sel ke dés kul tú ra
B A meg je le nés kul tú rá ja
B A ver bá lis és non-ver bá lis kom mu ni ká ció
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
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C Ön me ne dzse lés
C Fit ness- és well ness-lé te sít mény mû kö dé sé nek

 tanulmányozása

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Ol va sott szö veg meg ér té se
4 Fo gal ma zás írás ban
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ha szon el vû ség
El hi va tott ság
Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0430–06 Ál ta lá nos te vé keny sé gi kör

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ter jesz ti a test kul tu rá lis mû velt sé get, tu da to sít ja a mo -

to ros ké pes sé gek fej lesz té sé nek is me ret anya gát és mód -
szer ta nát

Az egész ség kul tú rá nak a mi nõ sé gi élet hez szük sé ges
 ismeretanyagát to váb bít ja a ven dé gek nek, kli en sek nek

A fel fris sü lés és a szó ra ko zás együt tes él mé nyé nek biz -
to sí tá sá val já rul hoz zá a részt ve võk-ven dé gek-kli en sek
rek re á ci ós tu da tá nak for má lá sá hoz

A prog ra mok tar tal má nak, to váb bá a mód sze rek nek és
az esz kö zök nek a meg ha tá ro zá sa kor kü lö nös fi gyel met
for dít arra, hogy a részt ve võk fel üdü lést és si ker él ményt
re mél nek, va la mint a jó köz ér zet ki ala ku lá sát vár ják tõle

Fel tár ja és ki szol gál ja az egyé ni és a kol lek tív rekreá -
ciós igé nye ket min den kor osz tály ban

Al kal maz za a rek re á ci ós él mény kel tés mód sze re it és
esz kö ze it

Al kal maz za a stressz ol dást és a la zí tást cél zó techni kákat
Tu da to sít ja, hogy a rend sze res moz gás, a test edzés és a

spor to lás, to váb bá a he lyes táp lál ko zás és a meg fon tolt
szó ra ko zás fon tos ele me az egész ség meg õr zé sé nek és fej -
lesz té sé nek

Fel is me ri és ki hasz nál ja a kre a ti vi tás ki bon ta koz ta tá sá -
nak és fej lesz té sé nek le he tõ sé ge it

Fel is me ri és ki hasz nál ja a zene és a tánc rek re á ci ós le he -
tõ sé ge it

A moz gás prog ram ré sze ként al kal maz za a bi o me cha ni -
ka i lag he lyes test tar tás ki ala kí tá sát, il let ve fenn tar tá sát
szol gá ló spe ci á lis tar tás ja ví tó gya kor la to kat

Az edzés ter he lés re nem az el vár ha tó mó don re a gá ló
spor to lót is mé telt sport or vo si vagy szak or vo si vizs gá lat ra
utal ja

Szük ség sze rint együtt mû kö dik gyógy tor násszal, di e te -
ti kus sal

Sport szak mai kér dé sek ben ta ná csot kér test ne ve lõk tõl
vagy sport szak em be rek tõl

Szer ve zé si ügyek ben se gít sé get kér sport me ne dzse rek tõl

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C A fi zi kai ak ti vi tás ha tá sa az egyes szerv rend sze -
rek re

B Egész ség vé de lem
B Ad dik tív sze mély (sze mé lyi ség je gyei), az ad dik tív 

érin tett ség fel is me ré se, se gít ség nyúj tás a sport esz -
kö ze i vel

C Táp lál ko zás
C Test köz pon tú ság
C A rek re á ció fo gal ma és tör té ne te
C A rek re á ció meg je le ní té se az egyes kul túr kö rök -

ben
D Glo bá lis je len sé gek nap ja ink élet mód-kul tú rá já ban
C A rek re á ció fel té tel rend sze re és te rü le tei
B A sza bad idõs (rek re á ci ós) te vé keny ség jel lem zé se
B Az élet mi nõ ség ja ví tá sát cél zó el vek és mód sze rek
C A rek re á ció szer ve ze ti hát te re
C Rek re á ció-me nedzs ment és -mar ke ting
D A cso port kép zés alap jai
C Élet kor-tan
C A fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek sport rek re á ci ó ja
D A sze mé lyi ség
D A meg is me rõ te vé keny ség
C Sze mély kö zi kap cso la tok
D A ta nács adás mód szer ta na
D Egész ség lé lek tan
C A rek re á ci ós te vé keny ség pszi cho ló gi ai sajátos -

ságai
C A fitt ség lé lek ta na
C A rek re á ci ós fog lal ko zás sa já tos sá gai
C A fitt sé gi edzés
C Moz gás tan
C Tesz tek, pró bák
C Sport sé rü lé sek, el sõ se gély nyúj tás
C Ge rinc- és ízü let vé de lem
C Ön me nedzs ment
C Mun ka szer ve zés
C A ha té kony rek re á tor esz köz tá ra
D Vi sel ke dés tan
D Meg je le nés kul tú ra
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Tes ti ügyes ség, erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Meg gyõ zõ kész ség
Kö zért he tõ ség
In ter per szo ná lis ru gal mas ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Rend szer ben való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0431–06 Az ani má tor szak irány spe ci á lis tevékeny -
ségi köre

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Mun ká já ban ered mé nye sen al kal maz za a tu riz mus alap -

is me re te it, a sport és az egész ség tu riz mus sa já tos sá ga it
Al kal maz za a well ness, a SPA, a gyógy- és a sport -

szállói mi nõ sí té sek kri té ri u ma it, to váb bá e ka te gó ri ák
rész- szolgáltatásainak jel lem zõ it (tar tal mát)

Gyûj ti és hasz no sít ja az in for má ci ó kat a szál lo da tí pu sok 
ven dég kö ré rõl

Gyûj ti és hasz no sít ja az in for má ci ó kat a kül föl di tu ris -
ták és a ha zai la kos ság uta zá si szo ká sa i ról és szabadidõ-
 eltöltésük ti pi kus for má i ról

Ki rán du lá so kat és tú rá kat szer vez és ve zet
Lab dás, ütõs, ka land-, gör dü lõ, vízi, ha vas és je ges já té -

ko kat ter vez, szer vez és le bo nyo lít
Szel lem i ve tél ke dõ ket, ügyes sé gi já té ko kat, kéz mû ves

fog lal ko zá so kat szer vez és ve zet
Is mer ke dé si és bú csú es te ket, tán cos mu lat sá go kat szer -

vez és ve zet
Fel is me ri és ki hasz nál ja az ak tu á lis fel té te lek hez iga -

zodó prog ram mó do sí tá si le he tõ sé ge ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Vi sel ke dés tan
D Meg je le nés kul tú ra
C Az ani má ció el mé le te
B Az ani má ció mód szer ta na
C Tá bo ro zás
C Rek re á ci ós prog ram szer ve zés
C Rek re á ci ós ese mény szer ve zés
D Já ték el mé let
C Já ték tár
C A já té kok ter ve zé se

C Já ték szer ve zés
D Tu risz ti kai alap fo gal mak
D Szál lo dai alap fo gal mak
D Szál lo dai szol gál ta tá sok
C Ter mé sze ti rek re á ci ós te vé keny sé gek
C Sport rek re á ci ós moz gás for mák
C Egész ség köz pon tú te vé keny sé gek
B Gyer mek prog ra mok
B Kul tu rá lis és egyéb prog ra mok
C Well ness-szol gál ta tá sok
C In téz mény lá to ga tás
C Meg fi gye lé sek
B Gya kor ló fog lal ko zá sok
C Kom mu ni ká ci ós tré ning

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Irá nyí tá si kész ség
5 Sport sze rek és -esz kö zök cél irá nyos al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Cso por tok moz ga tá sá nak, mû köd te té sé nek kész sé ge
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Tes ti ügyes ség, kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0432–06 Az aqua tré ner szak irány spe ci á lis te vé keny -
sé gi köre

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szó ra koz ta tó és fi zi kai ké pes sé ge ket fej lesz tõ prog ra -

mo kat, to váb bá vízi já té ko kat ter vez, szer vez és ve zet
uszo dai és ál ló ví zi fel té te lek kö zött egy aránt

Sze mély re sza bott vízi fitt sé gi prog ra mo kat ter vez, és
vég re haj tá sát szak ma i lag se gí ti

Gon dos ko dik az uszo da hasz ná lat egész ség ügyi és bal -
eset-meg elõ zé si sza bá lya i nak be tar tá sá ról

Al kal maz za a vízi fog lal ko zá sok hoz szük sé ges se géd -
esz kö zö ket és fel sze re lé se ket

Ze nés vízi gim nasz ti kát ter vez és ve zet
Mun ká já ban az egyé ni bá nás mód el vét a szo kat lan

 közegnek meg fe le lõ en kü lö nös gond dal al kal maz za
Köz re mû kö dik a gyer me kek és a fel nõt tek úszás ok ta tá -

sá ban, to váb bá fitt sé gi úszó prog ra mok szer ve zé sé ben,
vég re haj tá sá ban, il let ve szak mai el len õr zé sé ben

Vízi kö zeg re adap tál ja az egyes sport já té ko kat, ilyen
fog lal ko zá so kat ter vez és ve zet
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A tar tás hi bák meg elõ zé sé re és kor rek ci ó já ra al kal mas
vízi fog lal ko zá so kat ter vez és ve zet

Al kal maz za a vízi re la xá ci ós tech ni ká kat
Szak sze rû en al kal maz za a víz bõl men tés sza bá lya it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Vi sel ke dés tan
C Meg je le nés kul tú ra
C Ál ta lá nos víz- és me den ce is me re tek
C Vízi fog lal ko zás tan
C Vízi el sõ se gély nyúj tás
C Ál ta lá nos aqu at ré ning
C Vízi moz gás prog ram- és gya kor lat tár
C Vízi szer tár
D A fit ness-úszás alap jai
C A fit ness-úszás edzés ta na
D Fit ness-úszás és úszás ne mek
C A spe ci á lis vízi fog lal ko zá sok cél cso port-ta na
B A vízi fog lal ko zá sok pre ven ci ós és kor rek ci ós

 szerepe
B Aqua „har mó nia-gya kor la tok” és te rá pi ák
C A ví zi já té kok alap jai
C Já ték ter ve zés és -szer ve zés
C A ví zi já ték-gyûj te mény
C In téz mény lá to ga tás
C Meg fi gye lé sek
B Gya kor ló fog lal ko zá sok
C Kom mu ni ká ci ós tré ning

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
5 Úszás kész ség
5 Sport sze rek és -esz kö zök cél irá nyos al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség
Tes ti ügyes ség, -erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Meg gyõ zõ kész ség
Ha tá ro zott ság
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0433–06 A fit ness inst ruk tor szak irány spe ci á lis te vé -
keny sé gi köre

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Nép sze rû sí ti azo kat az új cso por tos és ze nés fit ness

irány za to kat, ame lyek nek mind a nem zet kö zi, mind a
 hazai ta pasz ta la tok sze rint egész ség fej lesz tõ ha tá suk van

A ven dé gek ér dek lõ dé sé hez (igé nye i hez) és a fog lal ko -
zá sok cél já hoz iga zo dó an egy aránt fel hasz nál ja az új don -
sá go kat és a ha gyo má nyo san be vált moz gás faj tá kat

Po zi tív mo dell ként a gya kor lat anya got szak sze rû en és
esz té ti ku san mu tat ja be, meg te rem ti a kel le mes és ösz tön -
zõ fit ness-ter mi han gu la tot

Fel is me ri, és dif fe ren ci ál tan fog lal koz tat ja a ter he lés
szem pont já ból egyé ni bá nás mó dot igény lõ sze mé lye ket

Cél sze rû en és ha té ko nyan meg old ja az in ter per szo ná lis
hely ze te ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:

C Vi sel ke dés tan
C Meg je le nés kul tú ra
C A tán cos mû fa jok ról ál ta lá ban
D La tin-ame ri kai tánc ala pú fit ness irány za tok
D Stre et-dan ce ala pú fit ness irány za tok
D Egyéb is mert tánc stí lu sok meg je le ní té se a fit ness

prog ra mok ban
D Egyéb vi lág ze nék és népi tánc ele mek megjelení -

tése a fit ness prog ra mok ban
D Step
C Gu mi sza lag
C Óri ás lab da
C Kézi súly zók
C Cso por tos te rem ke rék pá ros órák a fit ness-ter mek -

ben
C A küz dõ spor tok moz gás anya gá nak meg je le ní té se

a fit ness-prog ra mok ban
C Ge rinc- és ízü let vé de lem
C A kor cso lyá zás moz gás anya gá nak meg je le ní té se

a fit ness-prog ra mok ban (sli de)
D Alak for má ló óra tí pu sok
C Ze nés cso por tos kör edzés a fit ness órán
C Nyúj tó-la zí tó óra tí pu sok
D Ver seny el mé let
D Ver seny-edzés mód szer tan
D Ver seny lé lek tan
C In téz mény lá to ga tás
C Meg fi gye lé sek
B Gya kor ló fog lal ko zá sok
C Kom mu ni ká ci ós tré ning

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

4 Be széd kész ség
4 Irá nyí tá si kész ség
5 Sport sze rek és -esz kö zök cél irá nyos al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

A zene és a moz gás össze kap cso lá sá nak ké pes sé ge

Szer ve zõ kész ség

Ru gal mas ság

Tes ti ügyes ség, erõ
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Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Em pa ti kus kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0434–06 A gyer mek ko ri moz gás prog ram-ve ze tõ
szak irány spe ci á lis te vé keny sé gi köre

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Moz gá sos fog lal ko zá so kat ter vez és ve zet kü lön bö zõ

lét szá mú és korú gyer mek cso por tok szá má ra
Moz gás fej lesz tõ já té ko kat al kal maz és ani mál vál to za -

tos kö rül mé nyek kö zött (ját szó té ren, er dei tor na pá lyán,
sport pá lyán, víz ben, hó ban, jé gen)

Ze nés – el sõ sor ban ae ro bik és nép tánc ala pú – fog lal ko -
zá so kat is szak sze rû en ve zet

Moz gás fej lesz tõ tan fo lya mo kat és tá bo ro kat szer vez és
ve zet

El lát ja a cso port szer ve zés sel össze füg gõ rek lám- és
 adminisztrációs fel ada to kat

Fi gye lem mel kí sé ri a gye re kek fej lõ dé sét, ta pasz ta la ta i -
ról tá jé koz tat ja a szü lõ ket, és szük ség sze rint az is ko lát

Hasz nál ja a kor osz tály nak meg fe le lõ spe ci á lis ké pes -
ség fej lesz tõ sport sze re ket és -esz kö zö ket (bab zsák, rúd,
ug ró kö tél)

Szak mai ta ná csot ad a mû kö dé si kö rét érin tõ kér dé sek ben
Ki emelt fi gyel met for dít a leg gya ko ribb gyer mek bal ese tek 

meg elõ zé sé re, va la mint a ge rinc- és izü let vé de lem re

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Vi sel ke dés tan
C Meg je le nés kul tú ra
C Já ték el mé let
C Já ték tár
C A já té kok ter ve zé se
C Já ték szer ve zés
B Gyer mek élet tan és ana tó mia
B Gyer mek sport élet tan
C Egész ség ne ve lés
C Bal eset-meg elõ zés
D Ál ta lá nos fej lõ dés lé lek tan
D A lel ki funk ci ók fej lõ dé se
D A gon dol ko dás fej lõ dé se
C Az al ko tó te vé keny ség lé lek ta na
C Er köl csi és szo ci á lis ne ve lés a gyer mek kor ban
B Moz gás fej lõ dés a gyer mek kor ban
B A tes ti ké pes sé gek fej lesz té se a gyer mek kor ban
B Moz gás ta nu lás

B A já ték pszi cho ló gi á ja és pe da gó gi á ja
C A já té kok faj tái
C A vi zi já té kok jel lem zõi, szer ve zé sük mód sze rei
C Já ték ok ta tás
C Tá bo roz ta tás, tú rá zás a gyer mek kor ban
C Gyer mek-fog lal ko zás el mé let
B A gyer mek-fog lal ko zás fel épí té se (szer ke ze te)
C A fog lal ko zá sok ter ve zé se és szer ve zé se
C A gyer mek fog lal ko zá sok ani má lá sa
C A fog lal ko zá sok gya kor la tai
C A fog lal ko zá sok hely szí nei
C Ge rinc- és ízü let vé de lem
C A fog lal ko zá sok esz kö zei
C Al kal ma zá si le he tõ sé gek
C In téz mény lá to ga tás
C Meg fi gye lé sek
B Gya kor ló fog lal ko zá sok
C Kom mu ni ká ci ós tré ning

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
5 Sport sze rek és -esz kö zök cél irá nyos al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Tü re lem
Kéz ügyes ség, tes ti ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Em pa ti kus kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0435–06 A ori en tá lis tánc ok ta tó szak irány spe ci á lis
te vé keny sé gi köre

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
A prog ra mok össze ál lí tá sá nál fel hasz nál ja az arab, a

 török és a tá vol ke le ti zene jel lem zõ it, a dal lam- és a rit -
mus hang sze rek sa já tos sá ga it

Össze kap csol ja a ke le ti ze nei és tánc kul tú ra ha gyo má -
nya it a mai mo dern fitt sé gi edzés mód szer tan el ve i vel

Tánc tan fo lya mo kat, tá bo ro kat, be mu ta tó kat és szín pa di
pro duk ci ó kat szer vez, és részt vesz le bo nyo lí tá suk ban

Hoz zá se gí ti ta nít vá nya it a tánc öröm for rás ként, ön ki fe -
je zés ként, ké pes ség fej lesz tés ként, al ko tás ként tör té nõ
meg élé sé hez

Igény sze rint egyé ni ko re og rá fi á kat ál lít össze, és azo -
kat meg ta nít ja

A tán cot – a szo ci a li zá ció esz kö ze ként – fel hasz nál ja
a kö zös ség te rem tés és -fej lesz tés cél ja i ra
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Te vé keny sé gét az ori en tá lis tánc sa já tos mód szer ta ná -
nak meg fe le lõ en vég zi

A fog lal ko zá so kon és fel lé pé se ken meg te rem ti az irány -
zat ra jel lem zõ han gu la tot

Be mu tat ja és ok tat ja az ori en tá lis tánc alap moz du la ta it
és kom bi ná ci ós le he tõ sé ge it

Meg vá laszt ja a ta nít vá nyok tu dás szint jé nek meg fe le lõ
pe da gó gi ai mód sze re ket és ok ta tá si esz kö zö ket

Meg je le ní ti az irány za tot a vi sel ke dé sé ben, a kom mu ni -
ká ci ó já ban, a ze ne hasz ná la tá ban és az öl töz kö dé sé ben
egy aránt

Fel is me ri és ja vít ja a tar tás hi bá kat
Imp ro vi zál az ok ta tás vagy a fel lé pés ak tu á lis igé nye i -

hez iga zo dó an

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Vi sel ke dés tan
C Meg je le nés kul tú ra
C Ze ne el mé let
C A tánc kul túr tör té ne te
B Az ori en tá lis tánc ta ní tás el mé le te
B A tánc és a tánc ta ní tás lé lek ta na
D Pro duk ció szer ve zés
D Tan fo lyam- és ren dez vény tí pu sok
D Tár gyi fel té te lek
B Vi sel ke dés és stí lus
C Moz gás elem zés
C A tánc tér-idõ-di na mi kai-plasz ti kai vizs gá la ta
C Klasszi kus ba lett
C Kéz tech ni kák
C Láb tech ni kák
C Ta laj tánc
C A hang sze rek és a test ré szek kö zöt ti kap cso la tok
C Egy sze rû és össze tett imp ro vi zá ci ók
C Alak za tok, for má ci ók a cso por tos tán cok ban
C Szó ló tánc, cso por tos tánc és kom bi ná ci ó juk
C Kon cep ció a pro duk ci ó ban
D In du la tok, ér zel mek a tánc ban
D A tánc el be szé lõ, me sé lõ le he tõ sé gei
D A sa ját test meg is me ré se, a he lyes ön ér té ke lés
C A tánc hoz szük sé ges he lyes test tar tás
C A kon di ci o ná lis ké pes sé gek fej lesz té se
D A ge rinc moz gás le he tõ sé gei
C A szim met ri kus moz du la tok tük rö zé se
C In téz mény lá to ga tás
C Meg fi gye lé sek
B Gya kor ló fog lal ko zá sok
C Kom mu ni ká ci ós tré ning

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
3 Tes ti ügyes ség, rit mus ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
A zene és a moz gás össze kap cso lá sá nak ké pes sé ge
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Em pa ti kus kész ség
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Cse lek vés ta nu lá si ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0436–06 A sze mé lyi edzõ szak irány spe ci á lis te vé -
keny sé gi köre

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel mé ri a kli ens fitt sé gi ál la po tát és test al ka ti mu ta tó it

(vizs gá la tok, tesz tek)
A ki in du ló szint nek, az egyé ni igé nyek nek, va la mint a

le he tõ sé gek nek (sza bad idõ, anya gi ak) meg fe le lõ en prog -
nó zist ké szít. En nek alap ján hosszú-, kö zép- és rö vid távú
cé lo kat fo gal maz meg, op ti má lis edzés faj tát ajánl (moz -
gás for ma, in ten zi tás, ter je de lem)

A kli ens sel kö zö sen meg ha tá ro zott cé lok alap ján edzés -
ter vet ké szít, és se gí ti an nak vég re haj tá sát

Al kal maz za a fitt sé gi edzés el ve it, mód sze re it és esz kö ze it
Ki emelt fi gyel met for dít a kli en sek ke rin gé si, lég zõ- és

moz ga tó rend sze ré nek ak tu á lis ál la po tá ra a sport te vé keny -
ség so rán

El len õr zi a ter he lés ál tal ki vál tott re ak ci ó kat, szük ség
sze rint ja vas la tot tesz az edzés in ge rek mó do sí tá sá ra

Kom pe ten cia ha tá ra in be lül szak mai ta ná csot ad az
egész ség meg õr zé sé hez és fej lesz té sé hez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Vi sel ke dés tan
C Meg je le nés kul tú ra
B A moz ga tó szerv rend szer mû kö dé se
C A moz ga tó szerv rend szer pa to ló gi á ja
C Az egész ség vé de lem és a sze mé lyi edzés
B A fitt sé gi ál la pot meg ha tá ro zá sá nak mód sze rei és

esz kö zei (vizs gá la tok, tesz tek)
C A sze mé lyi edzés rõl ál ta lá ban
D Prog ram ter ve zés
B A sze mé lyi edzés fo lya ma ta
B A sze mé lyi edzés vál lal ko zás ta na
D Szak mai együtt mû kö dés, to vább kép zés
C A test moz gás sze re pe az el hí zás meg elõ zé sé ben,

 illetve csök ken té sé ben
C Táp lál ko zá si szo ká sok
C Sport táp lál ko zás és egyéb sa já tos táp lál ko zá si

szem pon tok
C Gya kor la ti táp lál ko zás tan
B A car di o e dzés el mé le te
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B Pul zus tan
B A car di o e dzés esz köz rend sze re
C A test for má lás el mé le te
C Az erõ edzés rõl ál ta lá ban
B Az erõ edzés esz köz rend sze re
C A nyúj tás
C Izom la zí tás, el la zu lás, stret ching
C A bi o me cha ni ka i lag he lyes test tar tást elõ se gí tõ és

fenn tar tó gya kor la tok
D Lab da já té kok a sze mé lyi edzés ben
C Spe ci á lis egész ség fej lesz tõ prog ra mok
D Well ness-szol gál ta tá sok
C In téz mény lá to ga tás
C Meg fi gye lé sek
B Gya kor ló fog lal ko zá sok
C Kom mu ni ká ci ós tré ning

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Irá nyí tá si kész ség
5 Sport sze rek és -esz kö zök cél irá nyos al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Szer ve zõ kész ség
Ön ál ló ság
Ru gal mas ság
Tes ti ügyes ség, erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ- és fenn tar tó kész ség
Mo ti vá ló kész ség
Em pa ti kus kész ség
In ter per szo ná lis ru gal mas ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0437–06 A sze ni or tré ner szak irány spe ci á lis te vé -
keny sé gi köre

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel mé ri az idõs ko rú ak fitt sé gi ál la po tát és test al ka ti mu -

ta tó it (vizs gá la tok, tesz tek)
A ki in du ló szint nek, az egyé ni igé nyek nek, va la mint a

le he tõ sé gek nek (egész sé gi ál la pot, anya gi ak) meg fe le lõ en
prog nó zist ké szít. En nek alap ján – az élet ko ri sa já tos sá gok 
figye lembe véte lével – hosszú-, kö zép- és rö vid távú cé lo -
kat fo gal maz meg és op ti mál

A moz gás faj tá kat, a sport ági tech ni ká kat és a já ték sza -
bá lyo kat a kor osz tály ana tó mi ai, élet ta ni és lé lek ta ni sa já -
tos sá ga i hoz iga zít va, sa já tos pe da gó gia mód sze rek kel ok -
tat ja és gya ko rol tat ja

Fo lya ma to san el len õr zi a ter he lés ál tal ki vál tott re ak ci ó -
kat, szük ség sze rint mó do sít ja az edzés in ge re ket

Sze ni or sport rek re á ci ós ren dez vé nye ket szer vez és ve zet
Sze re tet- és tisz te let tel jes bá nás mó dot al kal maz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A fitt sé gi ál la pot meg ha tá ro zá sá nak mód sze rei és

esz kö zei (vizs gá la tok, tesz tek)
D Já ték el mé let
C Já ték tár
D A já té kok ter ve zé se
C Já ték szer ve zés
C Ter mé sze ti rek re á ci ós te vé keny sé gek
C Egész ség köz pon tú te vé keny sé gek
C Az öre ge dés rõl ál ta lá ban
C Az öreg ség képe a köz gon dol ko dás ban
B Az idõs kor élet ta na
B Az idõs kor szo ci o ló gi á ja
B Az idõs kor pszi cho ló gi ai és élet vi te li sa já tos sá gai
B A si ke res öre ge dés jel lem zõi
C A ge ne rá ci ók együtt mû kö dé se
B Idõs ko ri ter he lés tan
B Moz gás for mák az idõs kor ban
C A sze ni or sport szak em ber mun ká ja
C Az idõs ko ri fog lal ko zás szer ve zés spe ci fi ku mai
C Fog lal ko zás-mód szer tan
C Ren dez vény szer ve zés
C In téz mény lá to ga tás
C Meg fi gye lé sek
B Gya kor ló fog lal ko zá sok
C Kom mu ni ká ci ós tré ning

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
5 Sport sze rek és -esz kö zök cél irá nyos al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ki fe je zett em pa ti kus és kap cso lat épí tõ kész ség
Szer ve zõ kész ség
Tü rel mes ség
Kéz ügyes ség, tes ti ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kon szen zus kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Se gí tõ kész ség
Konf lik tus ke ze lõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0438–06 A well ness ta nács adó szak irány spe ci á lis
 tevékenységi köre

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Kom pe ten cia ha tá ra in be lül szak mai ta ná csot ad szál lo -

dák és rek re á ci ós sport lé te sít mé nyek szá má ra egész ség ba -
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rát és köz ér zet ja ví tó szol gál ta tá sok ter ve zé sé re, ki vi te le -
zé sé re és mû köd te té sé re

Pre ven tív cél lal al kal maz za az egyes kör nye ze ti té nye -
zõk (hõ mér sék let, víz, fény, szín, hang stb.) szer ve zet re
gya ko rolt ha tá sát

Ok tat ja a well ness fo gal má hoz szo ro san kap cso ló dó
élet mód ele me ket és egész ség fej lesz tõ tech ni ká kat

Össze ál lít konk rét egyé ni egész ség fej lesz tõ prog ra mot
Egyén re sza bott pi hen te tõ prog ra mo kat és kú rá kat ter -

vez, és irá nyít ja vég re haj tá su kat
Át ér zi és köz ve tí ti a po zi tív élet ér zé sek fõ tí pu sa it és jel -

lem zõ it
Együtt mû kö dik a ro kon szak mák és szak irá nyok kép vi -

se lõ i vel (ter mé szet gyó gyász, ani má tor, sze mé lyi edzõ,
masszõr, táp lál ko zá si szak em ber stb.)

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Vi sel ke dés tan
C Szál lo dai fo gal mak
C Szál lo dai szol gál ta tá sok
C Egész ség köz pon tú te vé keny sé gek
D A szál lo da hu mán erõ for rá sa
B A well ness fi lo zó fi á ja
C A well ness tár sa dal mi kör nye ze te
C A well ness meg je le né se a hét köz na pi gon dol ko -

dás ban és te vé keny ség rend szer ben
C A well ness ele mei
D Az ér zék szer vek fel fe de zé se
C Egész ség vé de lem, nép egész ség ügy
C Az egész ség tu da tos ma ga tar tás ki ala kí tá sa
C Egész sé ges táp lál ko zás
C Egész sé ges kör nye zet
C Lel ki egész ség
D Tu risz ti ka
C Szol gál ta tás tan
C Elem és kör nye ze ti ha tás kú rák
C Für dõ kul tú ra
D Szé pé sze ti el já rá sok
D Ki ne zi o ló gi ai ala pok
C Pi hen te tõ kú rák
C In téz mény lá to ga tás
C Meg fi gye lé sek
B Gya kor ló fog lal ko zá sok
C Kom mu ni ká ci ós tré ning

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Irá nyí tá si kész ség
5 Sport sze rek és -esz kö zök cél irá nyos al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség
Stressz tû rõ ké pes ség
Tes ti ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Em pa ti kus kész ség
Se gí tõ kész ség
In ter per szo ná lis ru gal mas ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa

Az 52 813 01 0010 52 01 azo no sí tó szá mú, Fit ness-well ness asszisz tens
meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0078–06 Az egész sé ges élet mód nép sze rû sí té se

0079–06 A sport, mint a ne ve lés szín te re és esz kö ze

0080–06 A sport te vé keny ség gel kap cso la tos
ár tal mak meg elõ zé se, fel is me ré se,
ki vé dé se

0081–06 Tan fo lyam szer ve zés és -ve ze tés

0082–06 Ru tin- és egyéb fel ada tok

0085–06 Ügy fél szol gá lat

0086–06 Lé te sít mény-mû köd te tés

0087–06 Ke res ke del mi te vé keny ség

0088–06 Me ne dzse lés, mar ke ting

Az 52 813 01 0010 52 02 azo no sí tó szá mú, Sport edzõ (sport ág megjelö -
lésével) meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0078–06 Az egész sé ges élet mód nép sze rû sí té se

0079–06 A sport, mint a ne ve lés szín te re és esz kö ze

0080–06 A sport te vé keny ség gel kap cso la tos
ár tal mak meg elõ zé se, fel is me ré se,
ki vé dé se

0081–06 Tan fo lyam szer ve zés és -ve ze tés

0082–06 Ru tin- és egyéb fel ada tok

0084–06 A sport edzõ (a sport ág meg je lö lé sé vel)
spe ci á lis te vé keny sé gi köre

Az 52 813 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Sport ok ta tó (sport ág meg -
jelölésével) meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai követelmény -

moduljainak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0078–06 Az egész sé ges élet mód nép sze rû sí té se

0079–06 A sport, mint a ne ve lés szín te re és esz kö ze

0080–06 A sport te vé keny ség gel kap cso la tos
ár tal mak meg elõ zé se, fel is me ré se,
ki vé dé se

0081–06 Tan fo lyam szer ve zés és -ve ze tés

0082–06 Ru tin- és egyéb fel ada tok

0083–06 A sport ok ta tó (a sport ág meg je lö lé sé vel)
spe ci á lis te vé keny sé gi köre

Az 52 813 01 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Rek re á ci ós mozgás -
program-vezetõ (a szak irány meg je lö lé sé vel) meg ne ve zé sû rá épü lés

 szakmai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0430–06 Ál ta lá nos te vé keny sé gi kör

0431–06 Az ani má tor szak irány spe ci á lis
te vé keny sé gi köre
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Az 52 813 01 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Rek re á ci ós mozgás -
program-vezetõ (a szak irány meg je lö lé sé vel) meg ne ve zé sû rá épü lés

 szakmai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0432–06 Az aqua tré ner szak irány spe ci á lis
te vé keny sé gi köre

0433–06 A fit ness inst ruk tor szak irány spe ci á lis
te vé keny sé gi köre

0434–06 A gyer mek ko ri moz gás prog ram-ve ze tõ
szak irány spe ci á lis te vé keny sé gi köre

0435–06 A ori en tá lis tánc ok ta tó szak irány spe ci á lis
te vé keny sé gi köre

0436–06 A sze mé lyi edzõ szak irány spe ci á lis
te vé keny sé gi köre

0437–06 A sze ni or tré ner szak irány spe ci á lis
te vé keny sé gi köre

0438–06 A well ness ta nács adó szak irány spe ci á lis
te vé keny sé gi köre

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le.
Is ko lai rend szer ben is ok tat ha tó szak ké pe sí tés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel.

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0078–06 Az egész sé ges élet mód nép sze rû sí té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az egész sé ges élet mód és a rend sze res test edzés, spor -

to lás össze füg gé sé nek, je len tõ sé gé nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0079–06 A sport mint a ne ve lés szín te re és esz kö ze
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A sport és a ne ve lés kap cso la tá nak, va la mint a sport te vé -

keny ség meg en ge dett és a til tott esz kö ze i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0080–06 A sport te vé keny ség gel kap cso la tos ár tal mak 

meg elõ zé se, fel is me ré se, ki vé dé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az edzés ár tal mak meg elõ zé sé nek, fel is me ré sé nek és

 kivédésének is me re tei. El sõ se gély nyúj tá si alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0081–06 Tan fo lyam szer ve zés és -ve ze tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A sport tan fo lya mok szer ve zé sé nek fo lya ma ta és ve ze -

té sé nek be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0082–06 Ru tin- és egyéb fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A test ne ve lés és sport ha zai szer ve zet rend sze ré nek,

 mûködésének és fi nan szí ro zá sá nak be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A mun ka kör rel együtt járó ru tin fel ada tok és te vé keny -

sé gek be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0083–06 A sport ok ta tó (a sport ág meg je lö lé sé vel)

spe ci á lis te vé keny sé gi köre
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A rend sze res edzés ha tá sa a szer ve zet re
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az al kal maz ko dás és a tel je sít mény fo ko zás el mé le ti

hát te re. A mo to ros ké pes sé gek fej lesz té se

3910 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/68. szám



A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A sport tech ni ka ok ta tá si fo lya ma tá nak is mer te té se.

Stra té gia, tak ti ka
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
A sport ág moz gás anya gá nak is mer te té se. A sport ág ver -

seny sza bá lyai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
A ké pes ség fej lesz tés sport ág spe ci fi kus mód sze rei és

esz kö zei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
A sport ág egy tech ni kai ele me ok ta tá sá nak meg ter ve zé -

se, majd egy ré szé nek le ve ze té se gya kor lat ban
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 15%
4. fel adat: 15%
5. fel adat: 15%
6. fel adat: 20%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0084–06 A sport edzõ (a sport ág meg je lö lé sé vel) spe -

ci á lis te vé keny sé gi köre
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A kü lön bö zõ tí pu sú edzé sek ál tal ki vál tott szer vi, szerv -

rend sze ri és funk ci o ná lis vál to zá sok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A sport ág tel je sít mény-össze te või, az össze te võk ér tel -

me zé se és elem zé se. A sport ág spe ci fi kus ké pes ség fej lesz -
tés el vei, mód sze rei és esz kö zei

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A sport ág tech ni kai kép zé sé nek spe ci fi ku mai
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
A tak ti kai kép zés sport ág spe ci fi kus is me re tei. Spe ci á lis

ver seny-, il let ve ver se nyez te té si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
A sport ági pro fil és a sport ág moz gás anya ga. Ki vá lasz -

tás, te het ség gon do zás a sport ág ban
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
A sport ág egy jel lem zõ tech ni kai ele me ok ta tá sá nak ter -

ve zé se és egy ré szé nek le ve ze té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 10%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 15%
4. fel adat: 20%
5. fel adat: 15%
6. fel adat: 25%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0085–06 Ügy fél szol gá lat
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A fit ness-well ness ter mek ben te le pí tett leg jel lem zõbb

sport sze rek és -esz kö zök hasz ná la tá nak is mer te té se, be -
mu ta tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor lat
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0086–06 Lé te sít mény-mû köd te tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A fit ness-well ness ter mek ben hasz ná la tos be ren de zé sek 

és gé pek, to váb bá sport sze rek és -esz kö zök ren del te tés -
sze rû hasz ná la tá val, ke ze lé sé vel kap cso la tos rend sza bá -
lyok is mer te té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

10. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0087–06 Ke res ke del mi te vé keny ség
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A fit ness-well ness ter mek ben mû kö dõ büfé ál tal for gal -

ma zott áruk is mer te té se, kü lö nös te kin tet tel az étrend-
 kiegészítõk egész ség re gya ko rolt ha tá sá ra

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor lat
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

11. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0088–06 Me ne dzse lés, mar ke ting
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Egy klub me ne dzse lé sét és mar ke ting te vé keny sé gét

 segítõ pro jekt ké szí té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

12. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0430–06 Ál ta lá nos te vé keny sé gi kör
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A rek re á ci ós kul tú ra sze re pe és je len tõ sé ge a la kos ság

élet mi nõ sé gé ben, kü lö nös te kin tet tel az egész ség-, kör -
nye zet-, sza bad idõ- és test kul tu rá lis vo nat ko zá sok ra

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

13. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0431–06 Az ani má tor szak irány spe ci á lis tevékeny -

ségi köre
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Tu risz ti kai alap is me re tek. Az ani má tor te vé keny sé ge

a tu riz mus ban
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az ani má to ri te vé keny ség tá bo rok ban, klu bok ban, ci vil

szer ve ze tek ben, ál ta lá ban a sza bad idõs prog ra mok ban
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Já ték a sza bad idõs prog ra mok ban. Já ték szer ve zés és

-ve ze tés kü lön bö zõ cél cso por tok fog lal ko zá sa in. Szel lem i 
és moz gá sos já té kok

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Ké szít sen cso por ta ni má lá si for ga tó köny vet egy he tes

üdü lés re/tá bo ro zás ra meg adott cél cso port nak és pre zen -
tál ja egy ré szegy sé gét a gya kor lat ban

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Ké szít sen cso por ta ni má lá si for ga tó köny vet egy nyi tott

ren dez vény re (far sang, ma já lis stb.) és pre zen tál ja egy ré -
szegy sé gét a gya kor lat ban

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 20%
3. fel adat: 20%
4. fel adat: 20%
5. fel adat: 20%

14. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0432–06 Az aqua tré ner szak irány spe ci á lis te vé keny -

sé gi köre
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Rek re á ci ós célú vízi fog lal ko zá sok szer ve zé se és ve ze -

té se a ren del ke zés re álló víz jel le gé nek (me den ce vagy
nyílt víz), to váb bá a cél cso port és a te vé keny ség jel le gé nek 
meg fe le lõ en (aqua fit ness, vízi ae ro bik, kon di ci o ná lás,
 játék stb.)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A vízi fog lal ko zá sok egész ség ügyi, hi gi é nés és bal -

eset-meg elõ zé si sza bá lyai. Szak sze rû víz bõl men tés és
 elsõsegélynyújtás

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Vízi gim nasz ti ka ter ve zé se ze né re meg adott cél cso port -

nak, és egy rész egy ség pre zen tá ci ó ja
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 50%

15. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0433–06 A fit ness inst ruk tor szak irány spe ci á lis te vé -

keny sé gi köre
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A zene és a moz gás kap cso la ta. A tánc a test kul tú rá ban.

Di va tos (tánc) irány za tok. A tánc ta ní tás al go rit mu sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Esz kö zök fel hasz ná lá sa a fitt sé gi prog ra mok ban. Az

esz kö zök él mény- és ha tás fo ko zó sze re pe és mér té ke
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Meg adott cél cso port nak esz kö zös, vagy spe ci á lis moz -

gás tí pu sú fitt sé gi fog lal ko zás ter ve zé se. Egy esz köz, vagy
egy spe ci á lis tí pus jel leg ze tes sé ge i nek, hasz ná lat nak a
gya kor la ti be mu ta tá sa. Egy csil la pí tás le ve zény lé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 50%

16. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0434–06 A gyer mek ko ri moz gás prog ram-ve ze tõ

szak irány spe ci á lis te vé keny sé gi köre
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A gyer mek kor tes ti, lel ki, szo ci á lis és ér tel mi jel lem zõi.

A nö ve ke dés, fej lõ dés és érés fo lya ma ta a kor osz tály ban.
A gyer mek fog lal ko zá sok sa já tos sá gai, mód sze rei és esz -
kö zei. A já ték mint a fog lal ko zá sok köz pon ti ele me

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Cse lek vés ta nu lás a gyer mek kor ban. A moz gás, a zene

és a já ték sze re pe a mo to ros ké pes sé gek és a sze mé lyi ség
fej lõ dé sé ben

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Meg adott cél cso port nak já té kos gye rek tor na ter ve zé se

kü lön bö zõ esz kö zök kel. Egy rész egy ség le ve zény lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 50%

17. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0435–06 A ori en tá lis tánc ok ta tó szak irány spe ci á lis

te vé keny sé gi köre

A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A zene és tánc kul tú ra el mé le ti alap jai. A zene és a moz gás

kap cso la ta. A tánc a test kul tú rá ban. A ke le ti tánckul túra
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az ori en tá lis tánc ta ní tás el mé le te és mód szer ta na. Tan -

fo lyam- és pro duk ció szer ve zé si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Egy cél cso port nak meg adott té má ban ko re og rá fia ter -

ve zé se és be ta ní tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 50%

18. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0436–06 A sze mé lyi edzõ szak irány spe ci á lis te vé -

keny sé gi köre
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A fitt sé gi edzés el mé le te és mód szer ta na. A terv ké szí tés 

fo lya ma ta a di ag nó zis tól a kész prog ra mig
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A sze mé lyi és kis cso por tos edzés (fog lal ko zás) speci -

fikumai. Az élet mód és a fitt ség kap cso la ta. Táp lál ko zás -
tan és test kont roll. Pi he nés kul tú ra, re ge ne rá ció, re la xá ció.
A car dio- és az alak for má ló edzé sek azo nos sá gai (ha son -
ló sá gai) és kü lön bö zõ sé gei. Pul zus tan

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Meg adott cél cso port nak esz kö zös, vagy spe ci á lis moz -

gás tí pu sú fitt sé gi fog lal ko zás ter ve zé se. Be me le gí tõ prog -
ram le ve zény lé se után a gya kor lat ban egy esz köz, vagy
egy spe ci á lis tí pus jel leg ze tes sé gé nek, hasz ná la tá nak be -
mu ta tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 50%

19. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0437–06 A sze ni or tré ner szak irány spe ci á lis te vé -

keny sé gi köre
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ge ron to ló gia, az idõ sö dés tana. Tes ti, lel ki, szo ci á lis és

szel lem i vál to zá sok az idõs kor ban. Az idõ sek élet mód ja és 
ter hel he tõ sé ge

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az idõs ko ri moz gás prog ra mok esz köz rend sze re és sa já -

tos mód szer ta na
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Prog ram ter ve zés (ze nés-tán cos, vagy ki rán du lás-tú rá -

zás) egy adott cél cso port nak. Egy re la xá ci ós, la zí tó prog -
ram le ve ze té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 50%

20. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0438–06 A well ness ta nács adó szak irány spe ci á lis

 tevékenységi köre
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A well ness fi lo zó fi á ja, el mé le te és mód szer ta na. Well -

ness szol gál ta tá sok és prog ra mok a tu riz mus ban
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egész ség kul tú ra, egész ség tu dat, egész ség-ma ga tar tás.

A well ness és az egész ség kul tú ra kap cso la ta
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Egy meg adott korú, egész sé gi ál la po tú és szo ci á lis

 viszonyok kö zött élõ há zas pár nak élet mód vál tó prog ram
ké szí té se. Meg gyõ zés az élet mód vál tás he lyes ség érõ.
Lég zõ és nyúj tó gya kor la tok ta ní tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Meg adott cél cso port nak well ness-hét vé ge ter ve zé se

egy ter mál für dõ ben. Egy re la xá ci ós prog ram le ve ze té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 52 813 01 0010 52 01 azo no sí tó szá mú, Fit ness-
well ness asszisz tens meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 5
5. vizs ga rész: 15
8. vizs ga rész: 15
9. vizs ga rész: 15
10. vizs ga rész: 15
11. vizs ga rész: 5
Az 52 813 01 0010 52 02 azo no sí tó szá mú, Sport edzõ

(a sport ág meg je lö lé sé vel) meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 5
5. vizs ga rész: 15
7. vizs ga rész: 50
Az 52 813 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Sport ok ta tó

(a sport ág meg je lö lé sé vel) meg ne ve zé sû részszak ké pe sí -
tés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé -
ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 5
5. vizs ga rész: 15
6. vizs ga rész: 50
Az 52 813 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Rek re á ci ós

moz gás prog ram-ve ze tõ meg ne ve zé sû (ani má tor szak -
irány) rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a
vizs ga egé szé ben:

12. vizs ga rész: 25
13. vizs ga rész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Rek re á ci ós

moz gás prog ram-ve ze tõ meg ne ve zé sû (aqua tré ner szak -
irány) rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a
vizs ga egé szé ben:

12. vizs ga rész: 25
14. vizs ga rész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Rek re á ci ós

moz gás prog ram-ve ze tõ meg ne ve zé sû (fitt nes int ruk tor
szak irány) rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben:

12. vizs ga rész: 25
15. vizs ga rész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Rek re á ci ós

moz gás prog ram-ve ze tõ meg ne ve zé sû (gyer mek ko ri moz -
gás prog ram-ve ze tõ szak irány) rá épü lés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben:

12. vizs ga rész: 25
16. vizs ga rész: 75
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Az 52 813 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Rek re á ci ós
moz gás prog ram-ve ze tõ meg ne ve zé sû (ori en tá lis tánc ok ta -
tó szak irány) rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú -
lya a vizs ga egé szé ben:

12. vizs ga rész: 25
17. vizs ga rész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Rek re á ci ós

moz gás prog ram-ve ze tõ meg ne ve zé sû (sze mé lyi edzõ
szak irány) rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben:

12. vizs ga rész: 25
18. vizs ga rész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Rek re á ci ós

moz gás prog ram-ve ze tõ meg ne ve zé sû (sze ni or tré ner
szak irány) rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben:

12. vizs ga rész: 25
19. vizs ga rész: 75
Az 52 813 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Rek re á ci ós

moz gás prog ram-ve ze tõ meg ne ve zé sû (well nes ta nács adó
szak irány) rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben:

12. vizs ga rész: 25
20. vizs ga rész: 75

Az 52 813 01 0010 52 01 azo no sí tó szá mú, Fit ness-
well ness asszisz tens meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi -
ben a vizs gá zó az 52 813 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú,
Sport ok ta tó (a sport ág meg je lö lé sé vel) meg ne ve zé sû
rész-szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

8. vizs ga rész: 25
9. vizs ga rész: 25
10. vizs ga rész: 25
11. vizs ga rész: 25
Az 52 813 01 0010 52 02 azo no sí tó szá mú, Sport edzõ (a 

sport ág meg je lö lé sé vel) meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt 
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi -
ben a vizs gá zó az 52 813 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú,
Sport ok ta tó (a sport ág meg je lö lé sé vel) meg ne ve zé sû rész -
szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

7. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

Az el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek
ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –
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VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök

és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Sport-
ok tató

(a sport ág
megjelö -
lésével)

Sport edzõ 
(a sport ág

meg-
jelö -

lésével)

Fit ness-
well ness
asszisz -

tens
 elágazás

Rek re á ci ós moz gás prog ram-ve ze tõ rá épü lés

Ani má tor
szak irány

Aqua
 tréner

szak irány

Fit ness
inst ruk tor
szak irány

Gyer mek -
ko ri

mozgás -
prog ram
ve ze tõ

szak irány

Sze mé lyi
edzõ 

szak irány

Sze ni or
tré ner

szak irány

Well ness
ta nács adó
szak irány

Tor na te rem (tor na szo ba) * * X X – X X X X X

Tan ter mi fe hér táb la X X X X X X X X X X

Írás ve tí tõ X X X X X X X X X X

Pro jek tor X X X X X X X X X X

Lap top X X X X X X X X X X

Vi deó le ját szó X X X X X X X X X X

Vi deó ka me ra X X X X X X X X X X

Han go sí tó rend szer * * X X X X X X X X

Mik ro fon * * X X X X X X X X

Ana tó mi ai szem lél te tõ
esz kö zök

X X X X X X X X X X

Pul zus kö ve tõ órák * * X – X X – X X X

Fej mik ro fon * * – X X X X X X X

Step-lép csõk * * X – – X X X – –

Gu mi sza lag * * X – – X X X – –

Gu mi kö tél * * X – – X X X – –

Csuk ló súly zók * * X – – X – – – –

Bo ka súly zók * * X – – X – – – –

Ké zi súly zók * * X – – X – – – –



A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök

és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Sport-
ok tató

(a sport ág
megjelö -
lésével)

Sport edzõ 
(a sport ág

meg-
jelö -

lésével)

Fit ness-
well ness
asszisz -

tens
 elágazás

Rek re á ci ós moz gás prog ram-ve ze tõ rá épü lés

Ani má tor
szak irány

Aqua
 tréner

szak irány

Fit ness
inst ruk tor
szak irány

Gyer mek -
ko ri

mozgás -
prog ram
ve ze tõ

szak irány

Sze mé lyi
edzõ 

szak irány

Sze ni or
tré ner

szak irány

Well ness
ta nács adó
szak irány

Szõ nye gek * * X – – X X X X –

Te rem ke rék pár * * X – – X – X X –

Ta po só gép * * X – – X – X X –

Eve zõ pad * * X – – X – X X –

Fu tó sza lag * * X – – X – X X –

Kar-er go mé ter * * X – – X – X – –

El lip szis–tré ner * * X – – X – X – –

Mell-, láb- és vád li-erõ sí tõ gép * * X – – X – X – –

Fek ve nyo mó pad * * X – – X – X – –

Két ke zes súly zók (rúd tár csa) * * X – – X – X – –

Scott-pad * * X – – X – X – –

Ró mai-pad * * X – – X – X – –

Súly tar tó áll vá nyok * * X – – X – X – –

Hú zódz ko dó-áll vány * * X – – X – X – –

Tol ódz ko dó-áll vány * * X – – X – X – –

Uszo da * * X X X X X X X X

Víz ben al kal ma zott
se géd esz kö zök
(kö zeg el len ál lást fo ko zók)

* * X – X – X – X X

Úszó mel lé nyek * * X – X – – – – X

Víz fes té kek * * – – – – X – – –

Ce ru zák * * – – – – X – – –

Gyur mák * * – – – – X – – –

Gyön gyök * * – – – – X – – –

Pa pí rok * * – – – – X – – –

Haj to ga tó-la pok * * – – – – X – – –

Fo na lak * * – – – – X – – –

Zsír kré ták * * – – – – X – – –

Filc tol lak * * – – – – X – – –

Me se könyv * * – – – – X – – –

Ka ri kák * * – – – – X – – –

Lab dák * * – – – – X – – –

Az el sõ se gély nyúj tás az
egész ség meg õr zés
kom pe ten ci ák fej lesz té sé hez
szük sé ges re le váns esz kö zök

X X X X X X X X X X

Meg jegy zés: 
1. * jel ma gya rá zat: A sport ok ta tó rész szak ké pe sí tés és a sport edzõ szak ké pe sí tés kép zé si fel ada ta i nak tel je sí té sé hez

szük sé ges to váb bi esz kö zö ket és fel sze re lé se ket az adott sport ág sa já tos sá ga i nak fe gye lem be vé te lé vel kell biz to sí ta ni
2. A kép zõ he lyek szá má ra ja va solt az au to ma ta de fib ril lá tor ké szü lék be szer zé se
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VII.

Egyebek

1. A 52 813 01 0100 33 01 OKJ szá mú, Sport ok ta tó
(a sport ág meg je lö lé sé vel) el ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés
ese té ben a kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te le a
be töl tött 18. élet év.

2. A vizs ga bi zott ság egy tag ját
a) a Sport ok ta tó (sport ág meg je lö lé sé vel) rész szak ké -

pe sí tés (OKJ szám: 52 813 01 0100 33 01) és a Sport edzõ
(sport ág meg je lö lé sé vel) el ága zás (OKJ szám: 52 813 01
0010 52 02) te kin te té ben az érin tett or szá gos sport ági
szak szö vet ség, il let ve te rü le ti szer vé nek kép vi se lõ je,

b) a Fit ness-well ness asszisz tens el ága zás (OKJ szám:
52 813 01 0010 52 01) és a Rek re á ci ós moz gás prog ram
 vezetõ rá épü lés (OKJ szám: 52 813 01 0001 54 01) va la -
mennyi szak irá nya te kin te té ben a Nem ze ti Sza bad idõ sport 
Szö vet ség de le gál ja.

A vizs ga szer ve zõ in téz mény a vizs ga szak te rü le té nek
figye lembe véte lével kéri fel az ille té kes szer ve ze tet a vizs -
ga bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re.

3.  A Sport ok ta tó (sport ág meg je lö lé sé vel) rész szak ké -
pe sí tés (OKJ szám: 52 813 01 0100 33 01) és a Sport edzõ
(sport ág meg je lö lé sé vel) el ága zás (OKJ szám: 52 813 01
0010 52 02) azok ban a sport ágak ban sze rez he tõ, ame lyek -
ben a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény ben fog lal tak nak
meg fe le lõ or szá gos sport ági szak szö vet ség mû kö dik.

4. A sport ok ta tó (bú vár sport, eve zés, golf, hegy má -
szás, jég ko rong, ka jak-ke nu, kor cso lya, sí, snow bo ard,
 vitorlázás sport ágak ban) rész-szak ké pe sí tés 6. vizs ga rész
hoz zá ren delt 6. vizs ga fel ada ta, to váb bá a sport edzõ
( búvársport, eve zés, golf, hegy má szás, jég ko rong, ka jak-
ke nu, kor cso lya, sí, snow bo ard, vi tor lá zás sport ágak ban)
el ága zás 7. vizs ga rész hoz zá ren delt 6. vizs ga fel ada ta tel je -
sí té sé nek idõ pont ját a vizs ga szer ve zõ ha tá roz za meg.
 Ebben az eset ben a vizs ga be fe je zé sé nek – az elsõ vizs ga -
te vé keny ség nap já tól szá mí tott 30 na pon be lü li – ha tár ide -
jé tõl el le het tér ni. A vizs ga fel ada tok tel je sí té sé rõl a vizs -
ga bi zott ság tag jai ál tal hi te le sí tett jegy zõ köny vet kell
 készíteni, és azt a szak mai vizs ga ira ta i hoz kell csa tol ni.

8. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

SPORTSZERVEZÕ, -MENEDZSER
SZAKKÉPESÍTÉS 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 813 02 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Sport szer ve zõ, -me -
ne dzser

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3716

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Sport szer ve zõ, -me ne dzser 1 1000

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Sport szer ve zõ, -me ne dzser
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 50%
3. Gya kor lat ará nya: 50%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3716 Hi va tá sos spor to ló

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Köz re mû kö dik a sport te vé keny ség szak mai fel té te le i -
nek meg te rem té sé ben

Köz re mû kö dik a sport szer ve zet gaz da sá gi fel té te le i nek
biz to sí tá sá ban
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Mar ke ting, PR te vé keny sé get vé gez
Köz re mû kö dik az egész sé ges élet mód szem lé le té nek

ki ala kí tá sá ban, meg erõ sí té sé ben
Részt vesz a szak mai te vé keny ség ér té ke lé sé ben
Sport tan fo lya mo kat szer vez és ve zet

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

52 813 01 0000 0000 Sport edzõ

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:
A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -

zé se:

0081–06 Tan fo lyam szer ve zés és -ve ze tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel mé ri a le he tõ sé ge ket és az igé nye ket
El lát ja a tan fo lyam szer ve zé sé vel és ve ze té sé vel kap -

cso la tos jogi és igaz ga tá si fel ada to kat (egyez te té sek, prog -
ra mok, en ge dé lyek, nyil ván tar tá sok, je len té sek, költ ség -
ve tés stb.)

El vég zi a tan fo lyam mal kap cso la tos mar ke ting fel ada to -
kat (hir de tés, to bor zás stb.)

Ter ve zi, szer ve zi és ve ze ti a tan fo lya mot
Sport tan fo lyam szer ve zé se és ve ze té se so rán ki emelt

 figyelmet for dít a sport ban te het sé ges fi a ta lok ki vá lasz tá -
sá ra és ösz tön zé sé re a rend sze res test edzés irá nyá ba

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Sport szer ve zé si és -ve ze té si is me re tek
C A sport be li te het ség is mér vei
C A te het ség ki vá lasz tás és -gon do zás rend szer e

 hazánkban
C Sze mély kö zi kap cso la tok
C A fitt sé gi edzés alap jai
C Gim nasz ti kai alap is me re tek
C Fit ness-ter mi óra tí pu sok
D Test- és alak for má lás
D A well ness el mé le te
D Well ness-szol gál ta tá sok
C Üz le ti kom mu ni ká ció
D Ven dég kö zi kap cso la tok
C Szá mí tás- és iro da tech ni ka
C Iro dai ad mi niszt rá ció
B Írás be li kom mu ni ká ció
C Ál ta lá nos vi sel ke dés kul tú ra

C Mun ka he lyi vi sel ke dés kul tú ra
C A meg je le nés kul tú rá ja
B A ver bá lis és non ver bá lis kom mu ni ká ció
C Szo ci ál pszi cho ló gia
C Jogi is me re tek
B Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ön me ne dzse lés

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Fo gal ma zás írás ban
4 Mo to ros ké pes sé gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Koc ká zat vál la lás
Fe le lõs ség tu dat
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Át te kin tõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1269–06 A sport szer ve zet mû kö dé sé nek szer ve zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Részt vesz a szer ve zet te vé keny sé gé nek adott idõ szak ra 

tör té nõ meg ha tá ro zá sá ban (cé lok), éves mun ka ter vet ké -
szít (fel ada tok, fe le lõ sök, ha tár idõk)

A cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa ér de ké ben ki ala kít ja
a mun ka szer ve ze te ket és a mun ka fo lya ma to kat

Össze han gol ja a sport szer ve zet ben fo lyó szak mai te vé -
keny sé get

Ki ala kít ja a szer ve zet mun ka tár sa i nak ösz tön zé si rend -
sze rét

Éves ese mény nap tárt egyez tet az érin tett szak mai szer -
ve ze tek kel

Biz to sít ja, il let ve össze han gol ja a szak mai mun ka
 személyi és tár gyi fel té te le it

Meg te rem ti a spor to lók men tá lis fel ké szí té sé nek le he tõ -
sé ge it

Köz re mû kö dik a ver se nyek elõ ké szí té sé ben és le bo nyo -
lí tá sá ban (szak mai egyez te tés, for ga tó könyv el ké szí té se,
en ge dé lyek be szer zé se, egész ség ügyi szol gá lat igény lé se,
köz re mû kö dõk biz to sí tá sa és te vé keny sé gük meg szer ve -
zé se)

Meg szer ve zi a ver se nyek biz ton sá gos le bo nyo lí tá sá nak
fel té te le it

Köz re mû kö dik az edzõ tá bo rok szer ve zé sé ben
Az ok ta tók és az edzõk ré szé re szak mai to vább kép zé se -

ket szer vez, il let ve ko or di nál
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Irá nyít ja a szak mai te vé keny ség hez kap cso ló dó tech -
nikai sze mély ze tet

El len õr zi a fel adat- és mun ka kö ré hez kap cso ló dó tech -
ni kai sze mély zet te vé keny sé gét

Rend sze re sen tá jé ko zó dik az ok ta tók tól és az edzõk tõl
a cél ki tû zé sek tel je sí té sé nek ál lá sá ról és az idõ sze rû fel -
ada tok ról

Az edzõk kel egyez te ti az ak tu á lis szak mai és szer ve zé si
fel ada to kat

El lát ja a jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a kö te le zõ sta -
tisz ti kai adat szol gál ta tás sal kap cso la tos fel ada to kat

Éves szak mai be szá mo lót ké szít a fel ügye le ti szerv
 részére

Ta pasz ta la tot és in for má ci ót cse rél a társ szer ve ze tek
 hasonló fel ada to kat el lá tó mun ka tár sa i val

Ver se nye ket szer vez a ha zai és kül föl di kap cso la tok
meg te rem té se, fej lesz té se cél já ból

Szak mai kon fe ren ci á kat szer vez
Részt vesz, és fel ké rés re elõ adást tart szak mai kon fe ren -

ci á kon

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A pe da gó gi ai alap fo gal mak jel lem zõi
C A ne ve lés té nye zõi (ter mé sze ti, tár sa dal mi, pe da -

gó gi ai)
C A ne ve lés le he tõ sé ge és szük sé ges sé ge
C A fon to sabb sze mé lyi ség tí pu sok jel lem zõi
D A ta nu lás fo gal ma, a ta nu lás el mé le tek fon to sabb

is mér vei
C A mo ti vá ció és az ér ze lem
D Az egyén és a cso port pszi cho ló gi ai jel lem zõi
B A dön tés fo gal ma, a dön té si fo lya mat jel lem zõi
C A szer ve zet jel lem zõi (fo gal ma, lé nye ges je gyei,

struk tú rá ja)
B A szer ve zet és a ve ze tés kap cso la tá nak jel lem zõi
C Szer ve ze ti prob lé mák, az egyén és a szer ve zet

 viszonyának jel lem zõi
B A fon to sabb ve ze tõi fel ada tok és jel lem zõ ik (kép -

vi se let, dön tés ho za tal, szer ve zés, irá nyí tás, el len -
õr zés, ér té ke lés)

C A ve ze tés el mé le ti irány za tok és is ko lák jel lem zõi,
a ve ze tõi hi e rar chia sa já tos sá gai

C Az Eu ró pai Sport Char ta fon to sabb tar tal mi je gyei
C Az Eu ró pai Unió sport po li ti ká já nak fon to sabb jel -

lem zõi
C A test ne ve lés és a sport te rü le tei (ver seny sport,

rek re á ci ós célú sport, di ák sport, egye te mi-fõ is ko -
lai sport, tan órai és tan órán kí vü li test ne ve lés)

B A sport tár sa dal mi funk ci ó i nak jel lem zõi
C A sport szer ve ze tek lét re ho zá sá nak sza bá lyai
C Az irá nyí tó és a vég re haj tó sport szer ve ze tek fõbb

jel lem zõi
B A sport ve ze tés fo gal ma, a jel leg ze tes sport ve ze té si 

stí lu sok is mér vei

B A ha zai sport szer ve ze tek jel lem zõi
B A ma gyar sport irá nyí tá si, igaz ga tá si és fi nan szí ro -

zá si rend sze ré nek jel lem zõi
C A ma gyar sport ver seny rend sze ré nek jel lem zõi
C A ma gyar sport után pót lás-ne ve lé si rend sze ré nek

fõbb sa já tos sá gai
C Az is ko lai test ne ve lés és sport sa já tos sá gai, tár sa -

dal mi és sport szak mai vo nat ko zá sai
C A ma gyar sport nem zet kö zi kap cso lat rend sze ré nek 

fõbb jel lem zõi
B Az ese mény szer ve zés fo lya ma ta
C A ver seny ki írás funk ci ó ja, tar tal má nak fon to sabb

ele mei
C Ve ze tés lé lek ta ni alap is me re tek
C A ve ze té si stí lu sok jel lem zõi
B A ha té kony ve ze tés jel lem zõi (sze mé lyi ség té nye -

zõi)
B A sport me ne dzser funk ci ói (sze rep és stá tusz)
B A mun ka he lyi köz ér zet ki ala kí tá sá nak és for má lá -

sá nak fo lya ma ta, mód sze rei és esz kö zei
C A csa pat szer ke zet jel lem zõi
C A be il lesz ke dés pszi cho ló gi ai hát te re
B A be osz tot tak ösz tön zé sé nek mód sze rei és esz -

közei
C A par ti ci pá ció jel lem zõi. Az al kal mas ság és a be -

vá lás prob le ma ti ká ja
B Az imázs ki ala kí tá sá nak fo lya ma ta
C A konf lik tus hely ze tek és ke ze lé sük tech ni kái
B Tár gya lá si stra té gi ák és pszi cho ló gi ai jel lem zõ ik
C Jogi alap fo gal mak (jog, jog tí pu sok, jog rend szer,

jog ágak, jog for rá sok, ha tás kör és ille té kesség)
D A jogi nor mák jel lem zõi (fo gal ma, faj tái, ér vé -

nyes sé ge és ha tá lyos sá ga stb.)
D A jog vesz tés és el évü lés is mér vei
C A jog al kal ma zás, a jog kö ve tés és a jog ér tel me zés

sza bá lyai
C A pol gá ri jogi jog vi szony jel lem zõi
D A va gyo ni vi szo nyok sza bá lyai
C Tu laj don jo gi alap is me re tek
C A kö tel mi jog jel lem zõi, a szer zõ dés sel kap cso la -

tos alap is me re tek
C A kár té rí tés sza bá lyai
C A pol gá ri pe res és nem pe res el já rás jel lem zõi
D A ma gyar köz igaz ga tás jel lem zõi
B A ma gyar sport igaz ga tás jel lem zõi
C A test ne ve lés és sport jogi hát te re (Al kot mány, tör -

vények, ren de le tek)
C A sport-mun ka jog vi szony jel lem zõi
C A fe le lõs sé gi alak za tok jel lem zõi a sport ban

( fegyelmi fe le lõs ség, vét ség, bün te tés stb.)
C A ma gyar köz pon ti sport irá nyí tás rend sze ré nek

jel lem zõi
C A sport szö vet sé gek fel adat- és ha tás kö ré nek jel -

lem zõi
C A sport köz tes tü le tek fel adat- és ha tás kö ré nek jel -

lem zõi
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C A he lyi ön kor mány za tok test ne ve lés sel és sport tal
kap cso la tos fel ada tai és ha tás kö ré nek jel lem zõi

B A sport vál lal ko zá sok szer ve zé sé nek és mûködte -
tésének sza bá lyai

C Sport ese mé nyek ter ve zé sé nek, szer ve zé sé nek és
le bo nyo lí tá sá nak fon to sabb sza bá lyai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
3 Szak mai nyelv hasz ná la ta
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Alap szin tû szá mí tó gép hasz ná lat

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ön ál ló ság
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Adek vát me ta kom mu ni ká ci ós kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Mo ti vá ló kész ség
Pre zen tá cós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Ered mény ori en tált ság
Ter ve zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1270–06 Gaz da sá gi fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Éves költ ség ve tést egyez tet a gaz da sá gi ve ze tõ vel
Pénz ügyi ter vet ké szít a szak mai fel ada tok megvalósí -

tásához
A prog ra mok le bo nyo lí tá sá hoz szpon zo ro kat, me cé ná -

so kat szer vez
Ki emelt fi gyel met for dít a sa ját be vé te li le he tõ sé gek

 kiaknázására (in gat lan-bér be adás, tag díj, pár to ló tag ság,
tan fo lya mok, egyéb ren dez vé nyek)

Részt vesz kon fe ren ci ák és to vább kép zé sek fi nan ci á lis
fel té te le i nek meg te rem té sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A gaz da ság ál ta lá nos jel lem zõi (erõ for rá sok, ter -

me lé si té nye zõk), a gaz da sá gi rend szer fo gal ma
C Az ár fon to sabb is mér vei
D Az áru gaz da ság jel lem zõi
D A ter me lé si té nye zõk pi a cá nak sa já tos sá gai
C A vál lal ko zás sa já tos sá gai (ter me lé si té nye zõ, gaz -

da sá gi for ma)
C Az üz le ti vál lal ko zás ki ala kí tá sá nak, át ala kí tá sá -

nak és meg szû né sé nek sza bá lyai

B A szer ve zet fi nan szí ro zá si dön té si me cha niz mu sá -
nak jel lem zõi

C A sport pi ac ál ta lá nos jel lem zõi
B A ha zai sport vál lal ko zá sok jel lem zõi, ér de kelt sé gi

vi szo nyai
B A sport adó vo nat ko zá sai
C Mar ke ting sza bá lyok a szer ve zet si ke res mû köd te -

té sé ben
D A szük ség let-igény-ke res let össze füg gé sé nek jel -

lem zõi
C Az in for má ció gyûj tés mód sze rei, az ér té ke lés esz -

kö zei, a sport pi ac meg is me ré sé nek sza bá lyai
D Az ár kép zés sza bá lyai (fe de zet szá mí tás), az árak és 

a kí ná lat kap cso la tá nak jel lem zõi
C A pá lyá za tok el ké szí té sé nek fon to sabb tud ni va lói
C Biz to sí tá si alap is me re tek, a koc ká zat és a biz to sí -

tás kap cso la tá nak jel lem zõi
B A be szá mo lók for mái és jel lem zõi
B A szer ve zet va gyo na meg ha tá ro zá sá nak és do ku -

men tá lá sá nak sza bá lyai
C A szám la ke ret és a szám la rend jel lem zõi
C A be fek te tett és a for gó esz kö zök sa já tos sá gai
C A for rá sok jel lem zõi (sa ját tõke, hi te lek stb.)
C A jö ve de lem össze te võ i nek sa já tos sá gai
C A költ sé gek és cso por to sí tá suk jel lem zõi
C Az ér té ke lés és az ered mény meg ál la pí tá sá nak

 szabályai
B A könyv vi tel fo gal ma, az egy sze res könyv vi tel

sza bá lyai
D Tu laj don jo gi alap is me re tek
D A kár té rí tés sza bá lyai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Fo gal ma zás írás ban
4 Alap szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Tes ti ké pes sé gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Meg gyõ zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kez de mé nye zõ kész ség
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Fo gal ma zó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Ered mény ori en tált ság
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
Ter ve zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1271–06 Mar ke ting és PR-te vé keny ség
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Köz re mû kö dik a szer ve zet po zi tív meg íté lé sé nek ki ala -

kí tá sá ban
Ki ala kít ja és mû köd te ti a szer ve zet kül sõ és bel sõ kom -

mu ni ká ci ós rend sze rét
In no vá ci ós ja vas la to kat ké szít a szer ve zet mû kö dé sé nek 

kor sze rû sí té sé re
Gon dos ko dik rek lám anya gok el ké szí té sé rõl és ki adá sá -

ról, il let ve ter jesz té sé rõl
Saj tó tá jé koz ta tót szer vez, tá jé koz tat ja a mé di át a szer -

ve zet te vé keny sé gé rõl
Össze ál lít ja és ak tu a li zál ja a szer ve zet hez kap cso ló dó

VIP-lis tát

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A gaz da ság ál ta lá nos jel lem zõi (erõ for rá sok, ter -

me lé si té nye zõk), a gaz da sá gi rend szer fo gal ma
C A piac fo gal ma és szer ke ze té nek sa já tos sá gai
C A piac leg fon to sabb té nye zõi (ke res let, kí ná lat, ár)
D A tõ ke pi ac és a mun ka erõ pi ac jel lem zõi
C A szer ve zet fi nan szí ro zá si dön té si me cha niz mu sá -

nak jel lem zõi
B A sport pi ac ál ta lá nos jel lem zõi
C A ha zai sport vál lal ko zá sok jel lem zõi, ér de kelt sé gi

vi szo nyai
C A sport adó vo nat ko zá sai
C Kom mu ni ká ció el mé le ti alap is me re tek
B Az in for má ció sa já tos sá gai
B Köz hasz nú in for má ci ós for rá sok és jel lem zõ ik
B A nyil vá nos ság jel lem zõi (fo gal ma, fó ru mai)
B A mé dia pi ac jel lem zõi
C A köz vé le mény fo gal ma, sa já tos sá gai
C Alap ve tõ köz vé le mény ku ta tó-tech ni kák és jel lem -

zõ ik
B A tö meg kom mu ni ká ci ós tech ni ka esz köz rend sze re 

és fõbb jel lem zõi
C A po li ti kai tö meg kom mu ni ká ció jel lem zõi („ne gye -

dik ha tal mi ág”)
C A pár tat lan tá jé koz ta tás kri té ri u mai
B A ha tá sos ság jel lem zõi a be fo lyá so lás kü lön bö zõ

szint ere in
C Az irá nyí tó és a vég re haj tó sport szer ve ze tek fõbb

jel lem zõi
C A ha zai sport szer ve ze tek rend sze ré nek jel lem zõi
C Az imázs ki ala kí tá sá nak fo lya ma ta
C Tár gya lá si stra té gi ák és pszi cho ló gi ai jel lem zõ ik
B A fi gye lem fel kel tés tech ni kái
B A mar ke ting alap fo gal mak is mér vei
B Mar ke ting sza bá lyok a szer ve zet si ke res mû köd te -

té sé ben
B A pi a ci for mák jel lem zõi

C A szük ség let-igény-ke res let össze füg gé sé nek jel -
lem zõi

C A ter ve zés sze re pe a mar ke ting ben
B A fo gyasz tói, il let ve a vá sár lói ma ga tar tás szo ci o -

ló gi ai, lé lek ta ni és tár sa da lom lé lek ta ni té nye zõi
C A sport szek tor non pro fit és szol gál ta tó jel le gé bõl

fa ka dó sa já tos sá gok
B A sport fo gyasz tó sa já tos ma ga tar tá sá nak jel lem -

zõi, a sport pi ac szeg men tá ci ó ja
B Az in for má ció gyûj tés mód sze rei, az ér té ke lés esz -

kö zei, a sport pi ac meg is me ré sé nek sza bá lyai
B A sport ter mé kek és szol gál ta tá sok sa já tos sá gai
C A sport ter mé kek el osz tá si for mái és jel lem zõi
C A kom mu ni ká ció és a mar ke ting kap cso la tá nak jel -

lem zõi
B A rek lám és a rek lám hor do zók jel lem zõi
B A vá sár lá sösz tön zés for mái és jel lem zõi
B A Pub lic Re lat ions (PR) sze re pe a sport pi a con. A

sport és a köz vé le mény kap cso la tá nak jel lem zõi
B A kap cso lat te rem tés, az imázs ala kí tás, a jó hír név

meg te rem té sé nek sza bá lyai
B A szpon zo rá lás for mái a sport ban, a szpon zor és

a szpon zo rált jo gai és kö te les sé gei
B Me ce na tú ra, sztá rok, szer ve ze tek, pro fit és non -

pro fit ér de kek jel lem zõi a sport ban
B A pá lyá za tok el ké szí té sé nek fon to sabb tud ni va lói
D Biz to sí tá si alap is me re tek, a koc ká zat és a biz to sí -

tás kap cso la tá nak jel lem zõi
B A kom mu ni ká ció sze re pé nek sa já tos sá gai a sport -

ban, il let ve a sport szer ve zõ, -me ne dzser te vé keny -
sé gé ben

B A kom mu ni ká ció sza bá lyai
C A tö meg kom mu ni ká ció és a kö zön ség kap cso la tá -

nak jel lem zõi
B A be fo lyá so lás tár gyi tech ni kai esz kö zei mû köd te -

té sé nek sa já tos sá gai a sport szer ve zõ, -me ne dzser
te vé keny sé gé ben

B A rek lám és a hir de tés szer ve zés el vei, mód sze rei és 
esz kö zei

B A ma gyar nyelv he lyes ség és nyelv mû ve lés fon to -
sabb sza bá lyai

B A stí lus és a nyelv hasz ná lat össze füg gé sé nek jel -
lem zõi

C Az írott és a be szélt nyelv hasz ná lat azo nos sá gai és
kü lön bö zõ sé gei

C A he lyes be széd lég zés tech ni ká ja, a be széd hi bák -
tól men tes hang kép zés jel lem zõi

C A meg ér tést se gí tõ be széd dal lam és be széd rit mus
sa já tos sá gai

B A leg gya ko ribb sti lisz ti kai hi bák okai és meg elõ zé -
sük, il let ve ki kü szö bö lé sük mód sze rei

C A hu mor, mint ha tás for rás jel lem zõi az in ter per -
szo ná lis kom mu ni ká ci ó ban

B A mé dia nyelv hasz ná la tá nak fon to sabb sza bá lyai
(kö zért he tõ ség, hi te les ség, pon tos ság)
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B Az ide gen sza vak hasz ná la tá nak fon to sabb sza bá -
lyai

B A ha tá sos ság sza bá lyai az élõ sza vas kommuni -
kációban (vita, meg gyõ zés, elõ adás)

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Fo gal ma zás írás ban
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3.m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4.m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 7.m. In for má ció és kom mu ni ká ció
3 Mo to ros ké pes sé gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Pon tos ság
Ru gal mas ság
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Ud va ri as ság
Kö zért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
In for má ció gyûj tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1272–06 A rend sze res test edzés és a moz gás nép sze -
rû sí té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Meg gyõ zõ dés sel ér vel a moz gás, a rend sze res test edzés

és spor to lás egész ség re gya ko rolt ked ve zõ ha tá sa mel lett
(sze mé lyes pél da mu ta tás sal, pub li ká ci ók kal, elõ adá sok,
szak mai fó ru mok és egyéb prog ra mok szer ve zé sé vel, ér te -
kez le tek és be szél ge té sek al kal má va

Részt vesz min den olyan test kul tu rá lis fel adat meg va ló -
sí tá sá ban, amely hoz zá já rul hat kör nye ze té nek, sport ágá -
nak és az ál ta la fog lal koz ta tot tak sze mé lyi sé gé nek fej lõ dé -
sé hez

Hoz zá já rul az ál ta la fog lal koz ta tot tak egész ség tu da tos
ma ga tar tá sá nak ki ala kí tá sá hoz, hi gi é nés, men tál hi gi é nés
és kör nye zet tu da tos ne ve lé sé hez

Elõ se gí ti a he lyes táp lál ko zá si szo ká sok ki ala ku lá sát

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Az egész ség ér tel me zé se
B Az élet mód és az élet ve ze tés fo gal ma
B Az em ber i szer ve zet fel épí té se és mû kö dé se

C A moz ga tó rend szer fel épí té se és mû kö dé se
D A ke rin gé si és lég zõ rend szer fel épí té se és mû kö dé se
D Az ideg rend szer fel épí té se és mû kö dé se
D Az ener gia nye rés for mái, az ener gia for ga lom
C A rend sze res test edzés ha tá sa a szerv rend sze rek re
C A test kul tú ra, a test edzés, a sport és a rek re á ci ós

sport fo gal ma
C A fitt sé gi edzés alap jai
C A well ness el mé le te és mód szer ta na
D A tel je sít mény fo ko zás alap jai
D A sport ár tal mak tü ne tei és meg elõ zé sük mód ja
D A sport sé rü lé sek, sport bal ese tek okai és meg elõ zé -

sük mód ja
D Az el sõ se gély nyúj tás alap is me re tei
C A ne ve lés cél ja és fõ fel ada tai
C A tö meg kom mu ni ká ci ós tech ni ka esz köz rend sze re 

és fõbb jel lem zõi
C Az at lé ti ka jel lem zõi és fel osz tá sa
C A sport já té kok jel lem zõi és fel osz tá suk
C A küz dõ spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
C A gör dü lõ spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
C A vízi spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
C A téli spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
C Az ext rém spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
C A tech ni kai spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
D A test ne ve lés és sport te rü le tei (ver seny sport, rek -

re á ci ós célú sport, di ák sport, egye te mi-fõ is ko lai
sport, tan órai és tan órán kí vü li test ne ve lés)

B A sport tár sa dal mi funk ci ó i nak jel lem zõi
B A fi gye lem fel kel tés tech ni kái
C A be fo lyá so lás tár gyi tech ni kai esz kö zei mû köd te -

té sé nek sa já tos sá gai a sport szer ve zõ, me ne dzser
te vé keny sé gé ben

B Az írott és a be szélt nyelv hasz ná lat azo nos sá gai és
kü lön bö zõ sé gei

D A hu mor, mint ha tás for rás jel lem zõi az in ter per -
szo ná lis kom mu ni ká ci ó ban

C A mé dia nyelv hasz ná la tá nak fon to sabb sza bá lyai
(kö zért he tõ ség, hi te les ség, pon tos ság)

C Az ide gen sza vak hasz ná la tá nak fon to sabb sza bá -
lyai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Szak mai nyelv hasz ná lat
3 Mo to ros ké pes sé gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Szer ve zõ kész ség
Ru gal mas ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kö zért he tõ ség
Meg gyõ zõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Mo ti vá ló kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Lé nyeg fel is me rõ ké pes ség
Rend sze re zõ ké pes ség
Mód sze res fel adat ér tel me zés
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -

zé se:

1273–06 A szak mai mun ka elem zé se, ér té ke lé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a szer ve zet ben fo lyó

szak mai te vé keny sé get
Össze ve ti az ered mé nye ket a ter vek kel, il let ve a cél ki tû -

zé sek kel, er rõl írá sos be szá mo lót ké szít a ve ze tés ál tal
meg ha tá ro zott mó don

Köz re mû kö dik a szak mai mun ka elem zé sé ben, mi nõ sí -
té sé ben, ja vas la tot tesz a ki e mel ke dõ en ered mé nyes szak -
em be rek és ver seny zõk el is me ré sé re

Fel tár ja a sza bály el le nes sé ge ket, meg ál la pít ja azok
 okait, ja vas la tot tesz a meg szün te té sük höz szük sé ges in -
téz ke dé sek re

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A spor to lók ne ve lé sé nek fo lya ma ta, alap el vei és

mód sze rei
D A sport moz gá sok ok ta tá sá nak jel lem zõi
C A sport szo ci ál pe da gó gi ai prob lé mái
B A mo ti vá ció és az ér ze lem jel lem zõi
C Az egyén és a cso port pszi cho ló gi ai jel lem zõi
C A dön tés fo gal ma, a dön té si fo lya mat jel lem zõi
D Az at lé ti ka jel lem zõi és fel osz tá sa
D A sport já té kok jel lem zõi és fel osz tá suk
D A küz dõ spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
D A gör dü lõ spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
D A vízi spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
D A téli spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
D Az ext rém spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
D A tech ni kai spor tok jel lem zõi és fel osz tá suk
C A szer ve zet és a ve ze tés kap cso la tá nak jel lem zõi
D Szer ve ze ti prob lé mák, az egyén és a szer ve zet vi -

szo nyá nak jel lem zõi
D A fon to sabb ve ze tõi fel ada tok és jel lem zõ ik (kép -

vi se let, dön tés ho za tal, szer ve zés, irá nyí tás, el len -
õr zés, ér té ke lés)

D A ma gyar sport ver seny rend sze ré nek jel lem zõi
D A ma gyar sport után pót lás ne ve lé si rend sze ré nek

fõbb sa já tos sá gai
C Az is ko lai test ne ve lés és sport sa já tos sá gai, tár sa -

dal mi és sport szak mai vo nat ko zá sai
C Az ese mény szer ve zés fo lya ma ta
C A ha té kony ve ze tés jel lem zõi (sze mé lyi ség té nye -

zõi)

C A mun ka he lyi köz ér zet ki ala kí tá sá nak és for má lá -
sá nak fo lya ma ta, mód sze rei és esz kö zei

D A csa pat szer ke zet jel lem zõi
D A be il lesz ke dés pszi cho ló gi ai hát te re
C A be osz tot tak ösz tön zé sé nek mód sze rei és esz kö -

zei
D A par ti ci pá ció jel lem zõi. Az al kal mas ság és a be -

vá lás prob le ma ti ká ja
D A konf lik tus hely ze tek és a ke ze lé sük tech ni kái
B Az in for má ció gyûj tés mód sze rei, az ér té ke lés esz -

kö zei, a sport pi ac meg is me ré sé nek sza bá lyai
C A kap cso lat te rem tés, az imázs ala kí tás, a jó hír név

meg te rem té sé nek sza bá lyai
C Me ce na tú ra, sztá rok, szer ve ze tek, pro fit és non -

pro fit ér de kek jel lem zõi a sport ban
D A be szá mo lók for mái és jel lem zõi
C Az ér té ke lés és az ered mény meg ál la pí tá sá nak sza -

bá lyai
D Jogi alap fo gal mak (jog, jog tí pu sok, jog rend szer,

jog ágak, jog for rá sok, ha tás kör és ille té kesség)
D A jog al kal ma zás, a jog kö ve tés és a jog ér tel me zés

sza bá lyai
B A fe le lõs sé gi alak za tok jel lem zõi a sport ban

( fegyelmi fe le lõs ség, vét ség, bün te tés stb.)
C A ma gyar sport irá nyí tás rend sze ré nek jel lem zõi
D A sport szö vet sé gek fel adat- és ha tás kö ré nek jel -

lem zõi
D A sport köz tes tü le tek fel adat- és ha tás kö ré nek jel -

lem zõi
D A he lyi ön kor mány za tok test ne ve lés sel és sport tal

kap cso la tos fel adat- és ha tás kö ré nek jel lem zõi

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Be széd kész ség
4 Fo gal ma zás írás ban
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Ön fe gye lem

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ha tá ro zott ság
Vissza csa to lá si kész ség
To le ran cia

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kri ti kus gon dol ko dás
Lé nyeg fel is me rés ké pes sé ge
In for má ció gyûj tés
Ér té ke lés
Kont roll
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Az 52 813 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Sport szer ve zõ, -ma na ger
 megnevezésû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0081–06 Tan fo lyam szer ve zés és -ve ze tés

1269–06 A sport szer ve zet mû kö dé sé nek szer ve zé se

1270–06 Gaz da sá gi fel ada tok

1271–06 Mar ke ting és PR-te vé keny ség

1272–06 A rend sze res test edzés és a moz gás
nép sze rû sí té se

1273–06 A szak mai mun ka elem zé se

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le.
Is ko lai rend szer ben is ok tat ha tó szak ké pe sí tés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se,

amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te -
lé vel.

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0081–06 Tan fo lyam szer ve zés és -ve ze tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A sport tan fo lya mok szer ve zé sé nek fo lya ma ta és ve ze -

té sé nek be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1269–06 A sport szer ve zet mû kö dé sé nek szer ve zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Éves mun ka terv ké szí té se egy sport szer ve zet szá má ra,

a szük sé ges mun ka szer ve ze tek és mun ka fo lya ma tok ki ala -
kí tá sa, ja vas lat ké szí té se a mun ka tár sak ösz tön zé si rend -
sze ré re.

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ver se nyek elõ ké szí té sé vel és le bo nyo lí tá sá val kap -

cso la tos fel ada tok is mer te té se, a sze mé lyi és a tár gyi fel té -
te lek meg te rem té sé nek rész le tes ten ni va lói.

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)

A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A szak mai be szá mo ló össze ál lí tá si szem pont ja i nak és

mód sze re i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1270–06 Gaz da sá gi fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ma gyar sport több csa tor nás fi nan szí ro zá si rend sze ré -

nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Pénz ügyi terv ké szí té se egy kon fe ren cia vagy egy to vább -

kép zés fi nan ci á lis fel té te le i nek meg te rem té sé hez.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1271–06 Mar ke ting és PR-te vé keny ség
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Vita szer ve zé se és le ve ze té se a hu mor sport be li sze re pé -

rõl, a jó ér te lem ben vett ter he lés könnyí tés rõl és a le het sé -
ges túl zá sok ról, hi bák ról, ta pin tat lan sá gok ról. Vi ta ve ze tés 
köz ben a sa ját él mény hasz no sí tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Saj tó tá jé koz ta tó szer ve zé se és le ve ze té se, ezen a mé dia

tá jé koz ta tá sa a vizs gá zó sport szer ve ze té nek te vé keny sé -
gé rõl

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
1272–06 A rend sze res test edzés és a moz gás nép sze -

rû sí té se
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Elõ adás tar tá sa a moz gás, a rend sze res test edzés és

spor to lás egész ség re gya ko rolt ha tá sá ról, a he lyes táp lál -
ko zás sport be li je len tõ sé gé rõl

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 100%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1273–06 A szak mai mun ka elem zé se, ér té ke lé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A szak mai mun ka elem zé se és ér té ke lé si szem pont ja i -

nak és mód sze re i nek is mer te té se.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ju tal ma zás és a bün te tés el ve i nek, mód sze re i nek és

esz kö ze i nek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si 30 perc, vá lasz adá si

idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 50%
2. fel adat: 50%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 52 813 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Sportszer -
vezõ, -me ne dzser meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 15
4. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 15

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Sport szer ve zõ,
menedzser

Tor na te rem sze rek kel és esz kö zök kel X

Sza bad té ri sport lé te sít mé nyek (sport pá lyák)
sze rek kel és esz kö zök kel

X

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Sport szer ve zõ,
menedzser

Uszo da X

A sport ági is me re tek te ma ti ká já nak meg fe le lõ
sport sze rek és esz kö zök

X

Fa li táb la X

Írás ve tí tõ X

Pro jek tor X

Mik ro fon X

Lap top X

Vi deo tech ni kai esz kö zök X

Han go sí tó rend szer X

Mik ro fon X

Ana tó mi ai szem lél te tõ esz kö zök X

Tan köny vek, jegyzetek X

Pénz for gal mi nyom tat vá nyok X

Adó be val lá si nyom tat vá nyok X

Ér ték pa pír faj ták X

Mér leg nyom tat vá nyok X

Pénz tár könyv X

Nap ló fõ könyv X

VII.

Egyebek

A vizs ga bi zott ság egy tag ját az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um Sport Szak ál lam tit kár sá ga de -
le gál ja. A vizs ga szer ve zõ in téz mény kéri fel az ille té kes
szer ve ze tet a vizs ga bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re.

9. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

TÁRSASHÁZKEZELÕ
SZAKKÉPESÍTÉS 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 814 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Tár sas ház ke ze lõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:
3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés:
Azo no sí tó szám: 52 814 01 0001 54 01
Meg ne ve zés: In gat lan ke ze lõ
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4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5359

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés/Rá épü lés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Tár sas ház ke ze lõ – 400

In gat lan ke ze lõ – 600

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Tár sas ház ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

Rá épü lés meg ne ve zé se: In gat lan ke ze lõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Szak mai elõ kép zett ség: 52 814 01 0000 00 00 Tár sas -

ház ke ze lõ
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 60%
3. Gya kor lat ará nya: 40%
4. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

5359 Egyéb la kás-, kom mu ná lis szol gál ta tá si
fog lal ko zá sok

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Az in gat lan üze mel te té sé vel, fenn tar tá sá val kap cso lat -
ban ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat lát el

Kap cso la tot tart kül sõ és bel sõ part ne rek kel
A kö zös kép vi se lõ vel vagy az in gat lan tu laj do no sá val

tör té nõ szer zõ dés alap ján jogi el já rá sok ban vesz részt
Üze mel te ti az in gat lant
Kör nye zet- és biz ton ság vé del mi fel ada to kat lát el
Meg is me ri az in gat lan jel lem zõ it
Mû kö dé si és tõ ke költ ség ve tést ké szít
Meg is me ri a pi a ci vi szo nyo kat
In gat lan bér be adá si te vé keny sé get vé gez
Mar ke ting fel ada to kat lát el
Elõ ké szí ti és le bo nyo lít ja az in gat lan fel újí tá sát
Pá lyá za to kat ké szít
In gat lan be fek te té si ta nács adást vé gez
Gaz da sá gi elem zé se ket vé gez
Meg bí zói szer zõ dé ses fel ada to kat lát el
Meg bí zá si szer zõ dés alap ján ja vas la to kat dol go z ki

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1391–06 Tár sas ház ke ze lõ fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ke ze li a tár sas ház ira ta it
Adat bá zi sok ba ada to kat tölt fel, fris sít
Ha tár idõs írá sos ügy in té zést vé gez
El len õr zi az ak tu á lis pénz ügyi hely ze tet
Meg ál la pít ja a pénz ügyi egyen le get
Le köny ve li a napi pénz ügyi moz gá so kat
Pá lyá za ti le he tõ sé ge ket ke res
Pá lyá za to kat ír, kiír
Be ké ri az ár aján la to kat
Ja vas la to kat ké szít a dön tés ho zók nak
Gon doz za a nyer tes pá lyá za to kat
El ké szí ti a tár sas ház éves költ ség ve té sét
El szá mo lást, be szá mo lót ké szít a köz gyû lés nek
A szám vi te li sza bá lyok nak meg fe le lõ en el ké szí ti a tár -

sas ház be szá mo ló ját
Kap cso la tot tart a dön tés ho zók kal
Át ad ja az in for má ci ót
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Pa nasz ügyek ben el jár, vissza jel zést ad
Együtt mû kö dik a szám vizs gá ló bi zott ság gal
Kap cso la tot tart az in gat lan hasz ná lók kal
Nap ra kész in for má ci ós rend szert mû köd tet
Nap ra ké szen kö ve ti a tu laj do no sok vál to zá sát
Elõ ké szí ti és szer ve zi az in gat lan fel újí tá sát
Kap cso la tot tart a szak ha tó sá gok kal
Ada to kat szol gál tat a vizs gá la tok hoz
Biz to sít ja az el já rá sok he lyi kö rül mé nye it
Kap cso la tot tart a he lyi szak vál lal ko zók kal
Gon dos ko dik a kö zös tu laj dont érin tõ hi ba el há rí tás ról,

ja ví tá sok ról
Szer zõ dést elõ ké szít (köt) az SZMSZ sze rint
Meg szer ve zi a szak mun ka vég re haj tá sá nak el len õr zé sét
Meg bí zá si és szol gál ta tá si szer zõ dé sek ben el jár
Ér té ke sí té si szer zõ dé se ket elõ ké szít
Jogi lé pé se ket kez de mé nyez
Fi ze té si meg ha gyá so kat bo nyo lít
Bir tok há bo rí tá si és bir tok vé del mi el já rást kez de mé nyez
Sza bály sér té si el já rást kez de mé nyez
Fel újí tá si és kar ban tar tá si ter vet ké szít
In téz ke dik az azon na li be avat ko zá sok ról
Erõ for rá sok kal a köz gyû lés fel ha tal ma zá sa sze rint gaz -

dál ko dik
Tár gyi esz köz par kot meg õriz, fej leszt
Tûz,- bal eset,- érin tés- és kör nye zet vé del mi fel ada to kat

kez de mé nyez
Az ügy in té zés adta ke re te ken be lül al kal maz ko dik az

ügy fél igé nye i hez és sze mé lyes jel lem zõ i hez (pl. lel ki ál la -
pot, élet kor, fo gya té kos ság)

Ügy vi tel-tech ni kai esz kö zö ket, be ren de zé se ket hasz nál
Kép vi se li, védi a tu laj do no si kör ér de ke it
Köz gyû lé sek kel kap cso la tos te en dõ ket el lát ja
A fel ada to kat a köz gyû lé si ha tá ro zat nak meg fe le lõ

 minõségben és ha tár idõ re vég re hajt ja

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Pol gá ri jog, tár sas há zak ról szóló tör vény
A Mun ka jog
A Pol gá ri el já rásjog
B Köz igaz ga tá si jog
B Pénz ügyi jog
A Ak tu á lis, fon to sabb jog sza bá lyok
B Bir tok vé de lem
A Jog or vos la tok
A Föld hi va ta li el já rá sok
B Adó zás és il le ték
B Szak ha tó sá gi el já rá sok
B Part ne ri igé nyek és el vá rá sok
A Part ne ri elé ge dett ség
C In for má ci ók áram lá sá nak mód jai
C Mi nõ ség biz to sí tás
A SZMSZ
A Tu laj do no si, hasz ná lói ér dek vé del me

A Ti tok tar tás, eti ka
C Ter ve zés, szer ve zés
B Pá lyá za tí rás, ér té ke lés, ke ze lés
A Köz be szer zé si el já rás
C In for ma ti kai rend szer a tár sas ház ke ze lõi mun ká -

ban
B Do ku men tá ci ós rend sze rek és kö ve tel mé nyek
C Szer ke ze ti is me re tek
C Épü let di ag nosz ti kai is me re tek
C Kar ban tar tás, fel újí tás le bo nyo lí tá sa
B Tár sas há zi do ku men tá ci ók hoz zá fé ré se, hasz ná la ta
C Bank ügyi is me re tek
B Gya kor la ti mód sze rek és tech ni kák
A Tár sas há zi be vé te lek
A Tár sas há zi ki adá sok
C Hi te lek
C Jel zá log
B Tár sas há zi pénz ügyi el já rá sok rend je
A Könyv ve ze tés és be szá mo ló ké szí tés
A A szám vi te li in for má ci ós rend szer
B Esz köz is me ret
A Lel tá ro zás
A Se lej te zés
A Tûz- és rob ba nás ve szély a tár sas ház ban
A Tár sas há zi esz kö zök
A Jogi elõ írá sok
A Meg elõ zés és vé de ke zé si el já rá sok
A Tûz vé del mi el len õr zé sek
A Bal eset ve szély a tár sas ház ban
A Bal eset vé del mi el len õr zé sek
A Érin tés vé del mi hely zet a tár sas ház ban
A Érin tés vé del mi el len õr zé sek
C Az em ber i vi sel ke dés moz ga tói, mo ti vá ci ók
C Sze rep for mák, sze rep konf lik tu sok
B Ru gal mas szó be li köz lés mód jai
C A szak mai írás be li ség sza bá lyai
C Pre zen tá ció
C Írás be li köz lés köz nyel ven
B In for má ció gyûj tés
B In for má ció fel dol go zás, összeg zés
B In for má ció elem zé se, ér té ke lé se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
1 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Szer ve zõ kész ség
Fe le lõs ség tu dat
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Stressz tû rõ ké pes ség
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Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Ru gal mas ság
Szor ga lom, igye ke zet
Ter hel he tõ ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér be li tá jé ko zó dás
Tü re lem
Ki tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Ud va ri as ság
Mo ti vál ha tó ság
Se gí tõ kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Mo ti vá ló kész ség
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Át te kin tõ ké pes ség
Hely zet fel is me rés
Mód sze res mun ka vég zés
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Ered mény ori en tált ság
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Nyi tott hoz zá ál lás
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

1392–06 In gat lan ke ze lõ fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Át ta nul má nyoz za a mû sza ki terv do ku men tá ci ót
Ta nul má nyoz za a kör nye ze ti vi szo nyo kat
Fel mé ri az in gat lant hasz ná lók kö rét
Tá jé ko zó dik az ér té ke sí tés le he tõ sé ge i rõl
Fel mé ri a kon ku rens in gat la nok pi a ci hely ze tét
Terv aján la tot ké szít az in gat lan fenn tar tá sá ra
Terv aján la tot ké szít az in gat lan kar ban tar tá sá ra
Terv aján la tot ké szít az in gat lan fel újí tá sá ra
Terv aján la tot ké szít az in gat lan üze mel te té sé re
Kar ban tar tá si fel ada to kat lát el
Üze mel te té si fel ada to kat lát el
Irá nyít ja és el len õr zi a ter ve zett mun ká kat

Ki ala kít ja az in gat lan fenn tar tá sá val össze füg gés ben
a gaz dál ko dás fel ada ta it

Ja vas la to kat dol go z ki az in gat lan hasz no sí tá sá ra vo nat -
ko zó an.

Be fek te té si célú ja vas la to kat ad
Meg té rü lé si szá mí tá so kat vé gez
Kap cso la tot tart a ha tó sá gok kal, bank kal
Kap cso la tot tart a köz üze mi szol gál ta tók kal
Kap cso la tot tart a bér lõk kel, hasz ná lók kal
Kap cso la tot tart a tu laj do no sok kal
Szak ér tõ je len tést ké szít az in gat lan va gyon hasznosí -

tására
In gat lan mar ke ting te vé keny sé get foly tat
E-ma i le ket fo gad, vá lo gat, ke zel
Biz ton ság gal ke ze li az In ter net há lót
Kö ve ti és al kal maz za a jog sza bá lyi és a he lyi ren de le ti

vál to zá so kat
Kö ve ti az épí té sze ti, mû sza ki és épü let gé pé sze ti fej lõ dést
Fi gye lem mel kí sé ri a szak iro dal mat és a szak mai la po kat
Ter ve zi és el len õr zi az idõ be osz tást
Irá nyít ja a szer ve zet mun ka tár sa i nak szak mai mun ká ját

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Pénz ügyi jog
A Ak tu á lis, fon to sabb jog sza bá lyok
B Adó zás és il le ték
B Szak ha tó sá gi el já rá sok
B A kül sõ és bel sõ part ner kör
B Part ne ri igé nyek és el vá rá sok
A Part ne ri elé ge dett ség
C Mi nõ ség biz to sí tás
B Pro jekt te vé keny ség
C Ter ve zés, szer ve zés
A Szer zõ dé ses, al kal ma zot ti jog vi szony
C Mar ke ting tech ni kák
B In gat lan pénz ügyi ke ze lé se
A Sze lek tív hul la dék gyûj tés
C Az em ber i vi sel ke dés moz ga tói, mo ti vá ci ók
B Ru gal mas szó be li köz lés mód jai
C Szó be li köz lés
C Írás be li köz lés köz nyel ven
B In for má ció gyûj tés
B In for má ció fel dol go zás, összeg zés
B In for má ció elem zé se, ér té ke lé se
B In gat la nok ka te gó ri ái
A In gat lan árak, pi a ci bér le ti dí jak
A In gat lan pi a ci ér té ke
A Be fek te té si ér ték
A Ke res let-kí ná lat, pi ac elem zés
A Ga ran cia, sza va tos ság, kö te le zõ al kal mas ság
B Épí tész- és épü let gé pész ter vek ol va sá sa
B Épü let di ag nosz ti ka
B En ge dély tõl el té rõ en meg va ló sí tott fel épít mény re

vo nat ko zó jog sza bá lyok
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B Tár sas há zak kal és la kás szö vet ke ze tek kel kap cso -
la tos jogi is me re tek

B Tár sa sá gi tör vény
B Adó ügyi is me re tek
B Az épí té sze ti és te le pü lés-ren de zé si ter vek fel hasz -

ná lá sa
B Épü le tek, szer ke ze tek élet tar tal ma
B Ér ték ará nyok az épü let szer ke ze tek kö zött
B Szer ke ze ti di ag nosz ti ka
B Épü let fenn tar tás és kar ban tar tás
B Az in gat lan pi ac sze rep lõi
B Az in gat lan pi a ci ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek
B Mak ro öko nó mia
B Mik ro öko nó mia
B In gat lan mar ke ting
B Sta tisz ti kai gya kor lat
B Szám vi te li alap is me re tek
B Tár sa da lom biz to sí tás
B Üz le ti ter ve zés
B Vál lal ko zá si alap is me re tek
B Be fek te tõi elem zé sek
B Mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek
B In gat lan fej lesz té sek ér ték nö ve lõ ha tá sa
C In gat lan in for ma ti ka
C Adat bá zi sok ke ze lé se
C In ter ne tes in for má ci ók
C Eti ka

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
2 Mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Hely szín rajz ké szí té se
4 Di ag ram, no mog ram ki töl té se, ké szí té se
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Sta tisz ti kai ada tok ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Szer ve zõ kész ség
Fe le lõs ség tu dat
Pre ci zi tás
Meg bíz ha tó ság
Stressz tû rõ ké pes ség
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Ru gal mas ság
Szor ga lom, igye ke zet
Ter hel he tõ ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Tér be li tá jé ko zó dás
Tü re lem
Ki tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kez de mé nye zõ kész ség
Ud va ri as ság
Mo ti vál ha tó ság
Se gí tõ kész ség
Meg gyõ zõ kész ség
Mo ti vá ló kész ség
Konf lik tus ke rü lõ kész ség
To le ran cia
Em pa ti kus kész ség
Kö zért he tõ ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Irá nyí tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén va ló al kal ma zá sa
Át te kin tõ ké pes ség
Hely zet fel is me rés
Mód sze res mun ka vég zés
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Ered mény ori en tált ság
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Nyi tott hoz zá ál lás
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség

Az 52 814 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Tár sas ház ke ze lõ
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1391–06 Társasházkezelõ feladatai

Az 52 814 01 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, In gat lan ke ze lõ
meg ne ve zé sû rá épü lés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1392–06 Ingatlankezelõ feladatai

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le.
Szak mai dol go zat:
– Tár sas ház ke ze lõ szak ké pe sí tés hez
Tár sas ház ke ze lé si terv e tár gyú
– In gat lan ke ze lõ rá épü lés hez
Üz le ti in gat lan ke ze lé si terv e tár gyú
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2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1391–06 Tár sas ház ke ze lõ fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Tár sas há zak mû sza ki do ku men tá ci ói; vo nat ko zó jog -

sza bá lyok és el já rá sok; gaz da sá gi,- mun ka ügyi,- szám vi te -
li ala pok; kül sõ- és bel sõ part ner kap cso la tok; tár sas há zak
üze mel te té se; alap fo kú in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós
 ismeretek és fel ada tok

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Tár sas ház ke ze lés gya kor la ta és tech ni ká ja (egy fo lya -

mat kom plex meg va ló sí tá sa, be mu ta tá sa, szak mai dol go -
zat meg vé dé se)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
1392–06 In gat lan ke ze lõ fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Üz le ti in gat la nok mû sza ki do ku men tá ci ói; vo nat ko zó

jog sza bá lyok és el já rá sok; köz gaz da sá gi ala pok; in gat lan
mar ke ting és PR; in gat la nok üze mel te té se, hasz no sí tá sa,
kar ban tar tá sa, fel újí tá sa; be fek te tõi meg té rü lé si szá mí tá -
sok; bank i hi te lek kel kap cso la tos szá mí tá sok; in gat lan ke -
ze lé si tech ni kák; in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós is me re -
tek és fel ada tok

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az in gat lan ke ze lés gya kor la ta és tech ni ká ja (egy fo lya -

mat kom plex meg va ló sí tá sa, be mu ta tá sa, szak mai dol go -
zat meg vé dé se)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 52 814 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Tár sas ház -
ke ze lõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 100

Az 52 814 01 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Ingatlan -
kezelõ meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

2. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei: –

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges

esz kö zök és fel sze re lé sek 
mi ni mu ma

Tár sas ház ke ze lõ Ingatlankezelõ

Irodahelyiség X X

Oktatóterem, tábla, vetítõvászon X X

Irodatechnikai eszközök X X

Számítástechnikai eszközök X X

Vizuáltechnikai eszközök X X

Telekommunikációs eszközök X X

10. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ
SZAKKÉPESÍTÉS 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 51 853 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te met ke zé si szol gál -
ta tó

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí té sek
Azo no sí tó szám: 51 853 01 0100 33 01
Meg ne ve zés: Te met ke zé si asszisz tens
Azo no sí tó szám: 51 853 01 0100 21 01
Meg ne ve zés: Te me tõi mun kás

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5354

3930 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/68. szám



5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Temetkezési szolgáltató – 800

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te met ke zé si szol gál ta tó

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: kö zép is ko la be fe je zõ év fo lya má -
nak el vég zé se

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: 2 éves, iga zol tan a te met ke zé si szol -
gál ta tás ban el töl tött gya kor lat

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 50%

3. Gya kor lat ará nya: 50%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –

Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ

Ha szer vez he tõ, mi kor: –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

7. Az is részt ve het kép zés ben, aki a te me tõk rõl és te -
met ke zés rõl szóló 1999. évi XLIII. tör vény ha tály ba lé pé -
se kor már vé gez te a szolgál tatást; 50. élet évét be töl töt te;
leg alább 5 éves szak mai gya kor lat tal és szak mun kás vég -
zett ség gel ren del ke zik.

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te met ke zé si asszisz tens

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: ti ze dik év fo lyam el vég zé sé vel
 tanúsított is ko lai vég zett ség

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek

2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –

Óra szám: 300

3. El mé let ará nya: 50%

4. Gya kor lat ará nya: 50%

5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya té kos ság gal
élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

Rész szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Te me tõi mun kás

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Be me ne ti kom pe ten ci ák: –

Is ko lai elõ kép zett ség: nem igé nyel be fe je zett is ko lai
vég zett sé get

Szak mai elõ kép zett ség: –

Elõ írt gya kor lat: –

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek

2. A kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak kép zé si év fo lya mok szá ma: –

Óra szám: 200

3. El mé let ará nya: 30%

4. Gya kor lat ará nya: 70%

5. Szak mai alap kép zés idõ tar ta ma (fo gya té kos ság gal
élõk ese té ben, is ko lai rend szer ben): –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

5354 Temetkezési foglalkozású

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

Te me tést vesz fel

Ha lot tat szál lít

Elõ ké szí ti a ha lot tat a te me tés re

Kel lé kek kel el lát

Ra va ta loz

Bú csúz tat ja a ha lot tat

Sír ba he lye zi a ha lot tat

El vég zi a sír nyi tást, ex hu má lást, új ra te me tést

Le bo nyo lít ja a ham vasz tá sos te me tést

Üze mel te ti, fenn tart ja a te me tõt

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –
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IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0780–06 Te met ke zé si szol gál ta tá si fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ál lan dó ké szen lé tet biz to sít, a szál lí tó jár mû vet szál lí -

tás ra al kal mas ál la pot ban tart ja
Rög zí ti a be je len tés té nyét
Egyez tet a szál lí tás he lyé rõl és mód já ról az ügye le tes

or vos sal
Ér te sí ti az ügye le tes szál lí tót, és el len õr zi a szál lí tás kel -

lé ke it
Azo no sít ja, át ve szi, majd át ad ja a ha lot tat
Be tart ja a ha lott szál lí tás ra, va la mint a rend kí vü li ha lál -

eset re vo nat ko zó sza bá lyo kat
Ra va tal tól sír he lyig szál lít ja a ha lot tat
Elõ ké szí ti a ha lot tat a te me tés re
Azo no sít ja a ha lot tat
Egyez tet a meg ren de lõ vel
Ru há kat jegy zék sze rint át vesz és öl töz te ti a ha lot tat
Tisz tít ja, koz me ti káz za, bo rot vál ja, hely re ál lít ja a ha lot tat
Biz to sít ja a tá ro lást, hû tést
Kel lé kek kel el lát
Tá jé koz tat a kö te le zõ te met ke zé si kel lé kek rõl
Tá jé koz tat a ke gye le ti kel lé kek rõl
Aján la tot tesz a kel lé kek re
Aján la tot tesz a fel ira to zás ra
Rög zí ti a meg ren de lõk kel tör tént egyez te té se ket
Ra va ta loz
Azo no sít ja és mi nõ sé gi leg át ve szi a kel lé ke ket
El vég zi a ko por só val kap cso la tos mun ká kat
El ké szí ti a sír jel zõt és kel lé ke it
Fel épí ti a ra va talt
Fo gad ja a hoz zá tar to zó kat
Biz to sít ja a bú csúz ta tás kel lé ke it
Le zár ja a ko por sót
Fo gad ja a bú csúz ta tót
Fi gye lem mel kí sé ri a szer tar tás me ne tét
Bú csúz tat ja a ha lot tat
Egyez tet a meg ren de lõ vel, bú csúz ta tó val, az ille té kes

ha tó sá gok kal és szer vek kel
Ko or di nál ja a köz re mû kö dõk mun ká ját
Fel ve szi a bú csú be széd ada ta it
Meg ír ja és el mond ja a bú csú be szé det
Sír nál zár szót mond
El vég zi a sír nyi tást, ex hu má lást, új ra te me tést
El len õr zi az ex hu má lá si en ge délyt, be szer zi a sír nyi tá si

en ge délyt
Egyez te ti az ex hu má lás ide jét, mód ját, hely szí nét
Be azo no sít ja a sírt

Ren del ke zik a sír kõ bon tá sá ról
Biz to sít ja az ex hu má lás fel té te le it
Ki ás sa, majd vissza han tol ja a sírt
Cson to kat azo no sít ja, fó li á ba, vagy ex hu ma lá dá ba he lye zi
Gon dos ko dik az új ra te me tés rõl, vagy ham vasz tás ról
Le bo nyo lít ja a ham vasz tá sos te me tést
El len õr zi a ham vaszt ha tó ság té nyét
Át ve szi, azo no sít ja és el szál lít ja a ha lot tat
El len õr zi a ne mes fém nyi lat ko za tot
Együtt mû kö dik a ke rá mia-lap pal tör té nõ azo no sí tás ban
Ha lot tat a ham vasz tó ba tol ja
El vég zi a ham vasz tást
Ham va kat hût, õröl és ur na be tét be he lyez
Ur na be té tet ur ná ba he lyez, azo no sít, fel ira toz
Sír ba, vagy ur na fül ké be, ur na sír ba, ur na krip tá ba te met
Ham va kat szór
Ur nát kiad és a ki adást do ku men tál ja
Üze mel te ti, fenn tart ja a te me tõt
Szer zõ dést köt a te me tõ fenn tar tó já val, üze mel te tõ jé vel
Te me tõ rõl tér ké pet ké szít tet, ak tu a li zál ja, ki füg gesz ti
Fenn tart ja és mû köd te ti a te me tõ inf ra struk tú rá ját, zöld -

fe lü le te it, épü le te it
Te me tõ gond no ki fel ada to kat lát el, vagy te me tõ gond -

no kot al kal maz
Biz to sít ja a te me té sek fel té te le it
Ki ala kít ja és be tar tat ja a te me tõ rend jét
Össze han gol ja a te me té se ket, ki je lö li a te me tés he lyét
Át ve szi és azo no sít ja a ha lot tat
Ve ze ti a szük sé ges nyil ván tar tá so kat
Be tart ja az egész ség ügyi és ke gye le ti sza bá lyo kat, fer -

tõt le nít
Biz to sít ja a ra va tal esz kö ze i nek mû kö dé sét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A A te me tõk re és a te met ke zés re vo nat ko zó ál ta lá nos 

jogi is me re tek al kal ma zá sa
A A te met ke zé si szol gál ta tás szak mai is me re te i nek

al kal ma zá sa
B A te me tõ fenn tar tá sa és a te me tõ üze mel te té se
B A ke gye le ti kom mu ni ká ció
B A te me tõ- és a te met ke zé si kul tú ra
B Köz egész ség ügyi, kör nye zet egész ség ügyi, mun -

ka biz ton sá gi nor mák

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Tér be li tá jé ko zó dás
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Szer ve zõ kész ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyí tá si kész ség
Fo gal ma zó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0781–06 Te met ke zé si asszisz ten si fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Tá jé ko zó dik az el hunyt ról
Tá jé koz tat a szol gál ta tás ról
Ad mi niszt rá ci ót vé gez
Át ve szi a szük sé ges ira to kat
Ki töl ti a te met ke zés hez szük sé ges ira to kat
Meg ren de lõt, szám lát ké szít
Fel ve szi az ext ra ren de lé se ket
El lát ja a meg ren de lõt gyász je len tés sel, ér te sí tõ vel,

 köszönõ lap pal
Köz re mû kö dik az en ge dé lyek be szer zé sé ben
Egyez tet a bú csúz ta tó val
Egyez tet a sír hely rõl és az idõ pont ról
Köz re mû kö dik a kel lé kek ki vá lasz tá sá ban és tá jé koz tat

a köz zé té tel le he tõ sé ge i rõl
Meg lé võ sír hellyel kap cso la tos mun ká kat meg ren de li
Tá jé koz tat a kö te le zõ te met ke zé si kel lé kek rõl
Tá jé koz tat a ke gye le ti kel lé kek rõl
Aján la tot tesz a kel lé kek re
Aján la tot tesz a fel ira to zás ra
Rög zí ti a meg ren de lõk kel tör tént egyez te té se ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B A te me tõk re és a te met ke zés re vo nat ko zó ál ta lá nos 

jogi is me re tek al kal ma zá sa
B A te met ke zé si szol gál ta tás szak mai is me re te i nek

al kal ma zá sa
C A ke gye le ti kom mu ni ká ció
C A te me tõ- és a te met ke zé si kul tú ra

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se

3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Szer ve zõ kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ud va ri as ság
Em pa ti kus kész ség
Adek vát me ta kom mu ni ká ció
Komp ro misszum kész ség
Konf lik tus meg ol dó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák: –

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0782–06 Te me tõi mun kás fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Biz to sít ja a ra va tal esz kö ze i nek mû kö dé sét
Fel ta ka rít ja a ra va tal he lyét
A ha lot tat a ra va tal ra he lye zi
Ko szo rú kat az áll vány ra he lye zi
Le zár ja a ko por sót
Ki vi szi a ko szo rú kat és a kel lé ke ket a gyász ko csi hoz
Be he lye zi a ko por sót a gyász ko csi ba
Le bont ja a ra va talt
Sír he lyet ki ás sa
Elõ ké szí ti a sír ba he lye zés esz kö ze it
Gyász ko csi ból a sír hoz szál lít ja a ha lot tat, pal ló ra vagy

ko por só lift re he lye zi
Le eresz ti a ko por sót a szer tar tás sal össz hang ban
A sírt be fe di, az esz kö zö ket el szál lít ja
Ki ás sa, majd vissza han tol ja a sírt
Fenn tart ja és mû köd te ti a te me tõ inf ra struk tú rá ját, zöld -

fe lü le te it, épü le te it
Be tart ja az egész ség ügyi és ke gye le ti sza bá lyo kat, fer -

tõt le nít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A te me tõk re és a te met ke zés re vo nat ko zó ál ta lá nos 

jogi is me re tek al kal ma zá sa
C A te me tõ fenn tar tá sa és a te me tõ üze mel te té se
D A te me tõ- és a te met ke zé si kul tú ra
C Köz egész ség ügyi, kör nye zet egész ség ügyi, mun -

ka biz ton sá gi nor mák
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Tá jé ko zó dás

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Erõs fi zi kum
Tér be li tá jé ko zó dás
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Pon tos ság
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság

Az 51 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te met ke zé si szol gál ta tó
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0780–06 Temetkezési szolgáltatási feladatok

0781–06 Temetkezési asszisztensi feladatok

0782–06 Temetõi munkás feladatok

Az 51 853 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Te met ke zé si asszisz tens
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0781–06 Temetkezési asszisztensi feladatok

Az 51 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Te me tõi mun kás
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0782–06 Temetõi munkás feladatok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le.

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0780–06 Te met ke zé si szol gál ta tá si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Te met ke zé si szol gál ta tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ -

írá sok 1.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Te met ke zé si szol gál ta tás tel jes kö rû be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:

Ke gye le ti kom mu ni ká ció al kal ma zá sa 1.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Te me tõ- és te met ke zé si kul tú ra al kal ma zá sa 1.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
Te me tõ fenn tar tá si és te me tõ üze mel te té si fel ada tok

 bemutatása 1.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 6. vizs ga fel adat:
Köz egész ség ügyi, kör nye zet egész ség ügyi, mun ka biz -

ton sá gi elõ írá sok is mer te té se 1.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 20%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 15%
4. fel adat: 10%
5. fel adat: 10%
6. fel adat: 15%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0781–06 Te met ke zé si asszisz ten si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Te met ke zé si szol gál ta tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ -

írá sok 2.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ke gye le ti kom mu ni ká ció al kal ma zá sa 2.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Te me tõ- és te met ke zé si kul tú ra al kal ma zá sa 2.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Te met ke zé si szol gál ta tás be mu ta tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 25%
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3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0782–06 Te me tõi mun kás fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Te met ke zé si szol gál ta tás ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ -

írá sok is mer te té se 3.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Te me tõ- és te met ke zé si kul tú ra al kal ma zá sa 3.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Te me tõ fenn tar tá si és te me tõ üze mel te té si fel ada tok

 bemutatása 2.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Köz egész ség ügyi, kör nye zet egész ség ügyi, mun ka biz -

ton sá gi elõ írá sok is mer te té se 2.
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz -

adá si idõ 15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 25%
2. fel adat: 25%
3. fel adat: 25%
4. fel adat: 25%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 51 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te met ke zé si 
szol gál ta tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 50
2. vizs ga rész: 30
3. vizs ga rész: 20
Az 51 853 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Te met ke zé si 

asszisz tens meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

2. vizs ga rész: 100
Az 51 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Te me tõi

mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs -
ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

3. vizs ga rész: 100
Az 51 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te met ke zé si 

szol gál ta tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben
a vizs gá zó az 51 853 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú,
 Temetkezési asszisz tens meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés -
sel ren del ke zik

1. vizs ga rész: 60
3. vizs ga rész: 40

Az 51 853 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Te met ke zé si 
szol gál ta tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -
ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a
vizs gá zó az 51 853 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Te me -
tõi mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

1. vizs ga rész: 60

2. vizs ga rész: 40

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez
szük sé ges esz kö zök és fel sze re lé sek 

mi ni mu ma

Temet -
kezési

szol gál ta tó

Temet -
kezési

asszisz tens

Te me tõi
mun kás

Halottszállító gépkocsi X X

„Szent Mihály lova” X X

Gyászhintó X X

Ravatalasztal X X

Papasztal X X

Közönségkényelmi
berendezések

X X

Díszítõeszközök, berendezések X X

Hangosító berendezés X X

Hûtõ, tároló berendezés X X

Leengedõ berendezés X X

Ravatalozó helyiség X X

Boncterem X X

Hordágy, szállítókoporsó X X X

Sírásó kellékek X X

Munkavédelmi kellékek X X X

Kertészeti eszközök, gépek X X

Síkosságmentesítõ eszközök X X

Takarító, szeméttároló,
szemétszállító eszközök

X X

Hamvasztó berendezés X X

Számítógép X X

Irodai eszközök X X

Felvételi iroda X X

Bemutató terem X X

Környezetvédelmi
berendezések

X X X
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11. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

TÛZOLTÓ
SZAKKÉPESÍTÉS 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 51 861 01 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Tûz ol tó

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés
Azo no sí tó szám: 51 861 01 0001 54 01
Meg ne ve zés: Tûz ol tó tech ni kus

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5362

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés/Rá épü lés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Tûzoltó – 650

Tûzoltó technikus – 1200

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Tûz ol tó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: –
Szak mai elõ kép zett ség: leg alább egy tan év nek megfe -

lelõ kép zé si ide jû, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze -
rep lõ szak ké pe sí tés meg lé te

Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 20%
3. Gya kor lat ará nya: 80%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): –
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

Egyéb be me ne ti kö ve tel mé nyek:

– a je lent ke zõ le gyen a tûz ol tó ság tag ja, vagy ren del -
kez zen a be is ko lá zó be fo ga dó nyi lat ko za tá val,

– leg alább a 18. élet év be töl té se

Meg jegy zés:

A kép zés ben részt ve võk ré szé re az egyé ni vé dõ fel sze -
re lé se ket a be is ko lá zó biz to sít ja

Rá épü lés meg ne ve zé se: Tûz ol tó tech ni kus

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:

Szak mai elõ kép zett ség: 51 861 01 000 00 00 Tûz ol tó
szak ké pe sí tés – vagy az ez zel egyen ér té kû, jog sza bály ban
el is mert alap fo kú tûz ol tó ké pe sí tés

Elõ írt gya kor lat: 2 év tû zol tói gya kor lat

El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –

Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek

Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 60%

3. Gya kor lat ará nya: 40%

4. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

5362 Tûz ol tó

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

A tûz ol tó:

Na pi ren di te vé keny sé get vé gez

Ri asz tás ban vesz részt

Tü zet olt

Mû sza ki men tést vé gez

Tûz vizs gá lat hoz nyo mo kat biz to sít

A tûz ol tó tech ni kus:

Kép zést, gya kor la tot tart

Ri asz tást rend el el

Kár eset nél men tés pa rancs no ki fel ada tot lát el

Tûz ol tás ve ze tõi fel ada tot lát el

Ké szen lé ti szol gá lat so rán pa rancs no ki, és irá nyí tói fel -
ada tot lát el

Köz re mû kö dik tûz ol tá si és mû sza ki men té si terv ké szí -
té se so rán

Tü zet vizs gál

Fi gye lem be ve szi a tûz meg elõ zé si sza bá lyo kat
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3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0783–06 Tûz ol tó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Szol gá la tot átad, át vesz
Egyé ni fel sze re lést el len õriz
Ké szen lét ben áll
Hír adó ügye le ti szol gá la tot lát el
Ka pu ügye let esi szol gá la tot lát el
Napi to vább kép zé sen szak mai is me re te it bõ ví ti
Fi zi kai erõn lé tet fej lesz tõ fog lal ko zá son vesz részt
Gya kor la to kon vesz részt
Be ren de zé se ket, fel sze re lé se ket el len õriz, kar ban tart
Ké szen lé ti jár mû ve ket mál ház
Gép jár mû ve ket szem léz
Tûz jel zést fel vesz, rög zít
Ri asz tást vég re hajt
Vo nul a kár hely re
Egyé ni vé dõ fel sze re lé se ket hasz nál
Fel ké szül tûz ol tá si és men té si fel adat ra
Ér te sí ti a társ szer ve ket, fel sõbb szer ve ket (szük ség

 szerint)
Tûz ol tó gép jár mû vet ve zet
Élet je len sé ge ket vizs gál, élet ve szélyt fel is mer
Meg kez di a ha laszt ha tat lan el sõ se gély-nyúj tá si be avat -

ko zá so kat
Meg kez di az új ra élesz tést (BLS-AED se gít sé gé vel)
Sé rü lé se ket fel is mer, el sõ se gély szint jén el lát (vér zés -

csil la pí tás, kö tö zés, rög zí tés stb.)
Sé rül tet ki ment, mo bi li zál
Égõ anya got be azo no sít
A tûz he lyét be azo no sít ja
Le het sé ges ve szély for rá so kat be azo no sít ja
A köz mû vek sze rel vé nye it fel de rí ti, el zá rá suk ban köz -

re mû kö dik
Szak fel sze re lé se ket sze rel, hasz nál, vissza sze rel
A tûz to vább ter je dé sét meg aka dá lyoz za
Tûz ol tás rész fel ada ta it vég zi
Utó mun ká la to kat vé gez
Ké szen lé ti ál la po tot vissza ál lít
Köz re mû kö dik a tûz vizs gá lat ban, nyo mo kat biz to sít
Rá dió for gal ma zást foly tat

Fel de rí tés ben köz re mû kö dik
Ve szély for rá so kat be azo no sít
Kár el há rí tá si, mû sza ki men té si fel ada tot vé gez
Élet men tést vé gez
Hír for gal ma zást vé gez,
Ká re set jel le gé nek meg fe le lõ en tûz ol tó jár mû vet, kis -

gépet, esz közt ke zel
Hely szín biz to sí tás ban köz re mû kö dik
Ve szé lyes anya got ár tal mat la nít, men te sít
Anya gi ja va kat ment

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D A tûz ol tó ság fel épí té se, szer ve ze te, irá nyí tá sa
C Szol gá la ti jo gok és kö te le zett sé gek
D A tûz ol tó szol gá la ti vi szo nyá nak sza bá lyo zá sa
C A tûz ol tó ság szol gá la ti rend je, ta go zó dá sa
C A tûz ol tó lak ta nya rend je
B Az egyen ru ha vi se lé sé nek sza bá lyai, ala ki sza bá -

lyok
B A pa ran csok, uta sí tá sok vég re haj tá sá nak rend je
B A ké szen lé ti szol gá lat vál tá sá nak rend je
C Sé rü lé sek fel is me ré se
C El sõ se gély nyúj tás
B Esz köz nél kü li új ra élesz tés
B Sé rült ki men té se és mo bi li zá lá sa
A Az egyes gép jár mû ve ken mál há zott fel sze re lé sek

el he lye zé se
A Sze re lé si, men té si gya kor la tok
A Szak fel sze re lé sek hasz ná la ta
B Erõn lé ti ál la pot fej lesz té se, fi zi kai fel mé rés ele me -

i nek tel je sí té se
B Pszi chi kai tû rõ ké pes ség fej lesz té se
D Tûz ol tó sport
B Szí vó ol da li és nyo mó ol da li szak fel sze re lé sek
B Kézi sze re lé sû lét rák
B Egyéb szak fel sze re lé sek és esz kö zök
B Kézi tûz ol tó ké szü lé kek mû kö dé se és al kal ma zá sa
D Szi vattyú- és mo tor is me ret
A A tûz ol tó ság kis gé pe i nek mû kö dé se és al kal ma zá sa
D A gép jár mû fecs ken dõk is me re te
E A spe ci á lis tûz ol tó gép jár mû vek is me re te
C Az al kal ma zott hír esz kö zök mû kö dé se és al kal ma -

zá sa
C Hír köz pon tok fe la dat rend sze re
C Ve szély for rá sok fel is me ré se és cso por to sí tá sa
B Az al kal ma zott esz kö zök biz ton ság tech ni kai elõ -

írá sai
A Lég zés vé dõ esz kö zök mû kö dé se és hasz ná la ta
A Vé dõ ru hák fel épí té se, hasz ná la ta
A Egyéb vé dõ esz kö zök al kal ma zá sa
D Az égés faj tái és a tûz jel lem zé se
D A tûz ol tás ra, mû sza ki men tés re, va la mint a ka -

taszt ró fa-el há rí tás ra vo nat ko zó sza bá lyo zás
D A tûz ol tás szer ve ze te, fe la dat rend sze re
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B Tûz ol tá si fel ada tok vég re haj tá sa sza bad ban, zárt
tér ben

B Mû sza ki men té si is me re tek
E Ka taszt ró fa-el há rí tá si is me re tek
D Tûz vé de lem meg elõ zé si fel ada tai

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Kéz írás
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
2 Tûz ol tás tak ti kai jel ké pek ér tel me zé se
3 Mennyi ség ér zék
4 Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
4 Tes ti erõ
5 Tá jé ko zó dás
4 Térér zé ke lés
5 Szak fel sze re lé sek meg sze re lé se
4 Tûz ol tó ké szü lé kek ke ze lé se
4 Tûz ol tó kis gé pek ke ze lé se
3 Az al kal ma zott hír esz kö zök ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Lá tás
Hal lás
Egyen súly ér zé ke lés
Ér zel mi sta bi li tás, ki egyen sú lyo zott ság
Tû rõ ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Fe le lõs ség tu dat
Ki tar tás
Koc ká zat vál la lás
Pon tos ság
Stressz tû rõ ké pes ség
Szer ve zõ kész ség
Ter hel he tõ ség
Al kal maz ko dó ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság
Baj tár si as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Is me re tek he lyén való al kal ma zá sa
Fel fo gó ké pes ség
Mód sze res mun ka vég zés
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0784–06 Tûz ol tó tech ni ku si fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:

Fel ké szül, ön kép zést foly tat

Fog lal ko zá si váz la tot, il let ve gya kor la ti ter vet ké szít

El mé le ti, il let ve gya kor la ti fog lal ko zást tart

Ér té ke li a ta pasz ta la to kat

Tûz jel zést ér té kel

Ri asz tá si fo ko za tot ha tá roz meg

Szük ség sze rint kom mu ni kál a társ szer vek kel

Fel ügye li, irá nyít ja a mû sza ki men tést

Irá nyít ja a rá bí zott tûz ol tók mun ká ját

Meg vá laszt ja a ve szé lyes anya gok kár ese tei so rán al kal -
maz ha tó el já rá so kat

Ve szé lyes anya gok adat bá zi sa it ke ze li

Ve szé lyes sé gi öve ze te ket meg ha tá roz

Szak ér tõk kel együtt mû kö dik

In téz ke dik a kör nye zet vé del mi és mun ka vé del mi sza bá -
lyok be tar tá sa ér de ké ben

Meg ha tá roz za a fel ál lí tás he lyét

Meg ha tá roz za a tûz meg kö ze lí té sé nek mód ját

Meg ha tá roz za a hasz ná lan dó ol tó anya got, szer ve zi
 annak el lá tá sát

Meg ha tá roz za a szük sé ges vé dõ esz kö zö ket

Irá nyít ja a fel de rí tést és a be avat ko zást

Fo lya ma to san ér té ke li a ren del ke zés re álló in for má ci ó kat

Meg ha tá roz za a be avat ko zás mód ját és tak ti ká ját

Tûz ol tó gé pe ket ki vá laszt és ke zel

Irá nyít ja és el len õr zi a tûz ol tók na pi rend sze rin ti te vé -
keny sé gét

Irá nyít ja és fel ügye li a bel sõ szol gá lat te vé keny sé gét
(ka pu ügye let, hír adó ügye let)

Szol gá lat szer ve zé si fel ada tot lát el

Hír adó ügye le ti szol gá la tot lát el, hír köz pon tot ke zel

Adat kom mu ni ká ci ót foly tat és spe ci á lis szoft ve re ket
ke zel

Irá nyít ja és fel ügye li az esz kö zök és be ren de zé sek kar -
ban tar tá sát

Ada tot gyûjt

Kom mu ni kál az érin tet tek kel

Hely színt biz to sít, hely szín raj zot ké szít

Je len tés ben rög zí ti a hely szín re vo nat ko zó ada to kat

Do ku men tál, és sta tisz ti kai ada to kat rög zít

Tûz ol tá si ter vet ké szít

Jegy zõ köny vet ké szít

In for má ci ó kat szá mí tó gé pen fel dol goz

Vé lel me zi a tûz sta tisz ti kai ke let ke zé si okát

El já rást kez de mé nyez (szük ség ese tén)

Be avat ko zás so rán te kin tet be ve szi a tûz ol tás sal össze -
füg gõ tûz meg elõ zé si sza bá lyo kat

Be avat ko zás so rán al kal maz za a tûz ol tás sal kap cso la tos 
lé te sí té si és hasz ná la ti sza bá lyo kat

Köz re mû kö dik ka taszt ró fa-el há rí tá si fel ada tok ban
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A tûz ol tó ság fel épí té se, szer ve ze te, irá nyí tá sa
B Szol gá la ti jo gok és kö te le zett sé gek
C A tûz ol tó ság szol gá la ti rend je, ta go zó dá sa
B A pa ran csok, uta sí tá sok vég re haj tá sá nak rend je
B A ké szen lé ti szol gá lat vál tá sá nak rend je
C La i kus be teg el lá tás, sé rül tek szál lí tá sa
B A be osz tot ti ál lo mány irá nyí tá sa, lak ta nyai és kár -

he lyi kö rül mé nyek kö zött
D Kép zés, to vább kép zés mód sze rei
B Gya kor la tok rend szer e, meg tar tá suk rend je
A Sze re lé si, men té si gya kor la tok
A Szak fel sze re lé sek meg sze re lé se, hasz ná la ta
C Erõn lé ti ál la pot fej lesz té se, fi zi kai fel mé rés ele me -

i nek tel je sí té se
C Pszi chi kai tû rõ ké pes ség fej lesz té se
D Tûz ol tó sport
B Tûz ol tó tech ni kai alap is me re tek
B A spe ci á lis tûz ol tó gép jár mû vek mû kö dé se
B Hír köz pon tok fe la dat rend sze re
A Al kal ma zott rá dió esz kö zök mû kö dé se és ke ze lé se
B Al kal ma zott spe ci á lis szoft ve rek ke ze lé se
D Tûz ész le lõ, jel zõ és be avat ko zó rend sze rek fel -

adata
C A mun ka vé de lem sza bá lyo zá sa
B Ve szély for rá sok fel is me ré se és cso por to sí tá sa
B A tûz fo ga lom rend sze re és fej lõ dé sé nek sajátos -

ságai
C Az ol tó anyag-el lá tás
C Tûz ter je dé si és ol tó anyag szá mí tá sok
B A tûz ol tás ra, mû sza ki men tés re, va la mint a ka -

taszt ró fa-el há rí tás ra vo nat ko zó sza bá lyo zás
C A tûz ol tás, men tés erõ-esz köz szá mí tá sa
B Tûz ol tás és mû sza ki men tés meg szer ve zé se
B A tûz ol tás szer ve ze te, fe la dat rend sze re
A Tûz ol tás ve ze tõi te vé keny ség, alap irá nyí tá si mó do -

zat tal
A Tûz ol tá si fel ada tok sza bad ban, zárt tér ben
A Mû sza ki men té si is me re tek
D Ka taszt ró fa-el há rí tá si is me re tek
D Lé te sí tés és hasz ná lat tûz vé del mi sza bá lyai
D Tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lás
C Ve szé lyes anya gok és tech no ló gi ák sa já tos sá gai
D Tûz ke let ke zés sta tisz ti kai okai
D A tûz vizs gá la ti el já rás sza bá lyai, fo lya ma ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se

3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -
ban

4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
1 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Tûz ol tás tak ti kai rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Tûz ol tás tak ti kai rajz ké szí té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
4 Tûz ol tás tak ti kai jel ké pek ér tel me zé se
3 Szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
5 Tér ér zé ke lés
5 Szak fel sze re lé sek al kal ma zá sa

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Koc ká zat vál la lás
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Irá nyí tó kész ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Komp ro misszum-kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Hely zet fel is me rés
Rend sze rek ben való gon dol ko dás

Az 51 861 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Tûz ol tó meg ne ve zé sû
szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0783–06 Tûz ol tó fel ada tok

Az 51 861 01 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Tûz ol tó tech ni kus
meg ne ve zé sû rá épü lés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0784–06 Tûz ol tó tech ni ku si fel ada tok

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Tûz ol tó
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le.
Kis gép ke ze lõi vizs ga meg lé te (a kis gép ke ze lõi vizs gán

a kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott, leg alább 3 gép csa -
lád ból egy si ke res vizs ga).

A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott hi ány zá si ke ret
meg tar tá sa.
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Tûz ol tó tech ni kus
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le.
Tech ni ka ke ze lõ alap vizs ga meg lé te.
A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott hi ány zá si ke ret

meg tar tá sa.

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0783–06 Tûz ol tó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ké szen lé ti tûz ol tó szol gá la ti, tûz ol tá si és mû sza ki fel -

ada ta i nak alap jai, sza bá lyo zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szak fel sze re lé sek meg sze re lé se, al kal ma zá sa raj kö te -

lék ben
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Vé dõ esz kö zök, egyéb be ren de zé sek, ke ze lé se, kar ban -

tar tá sa és el len õr zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 4. vizs ga fel adat:
Hír for gal ma zás és an nak do ku men tá lá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 15 perc
A hoz zá ren delt 5. vizs ga fel adat:
A ké szen lé ti tûz ol tó tûz ol tá si, men té si, mû sza ki, va la -

mint a szol gá la ti fel ada ta i nak is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség:
szó be li
Idõ tar ta ma: 30 (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz adá si idõ 

15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 15%
3. fel adat: 15%
4. fel adat: 10%
5. fel adat: 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0784–06 Tûz ol tó tech ni ku si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fel té te le zett tûz ol tá si szi tu á ció fel szá mo lá si fel ada ta i -

nak ve ze té se (a tûz vizs gá lat hoz kö te le zõ adat gyûj té si te -
vé keny ség vég re haj tá sá val)

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A tûz ol tást se gí tõ szak te vé keny sé gek is mer te té se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A ké szen lé ti szol gá lat el lá tá sá nak mû sza ki, va la mint a

tûz ol tás-mû sza ki men tés ve ze té sé nek tûz ol tó tech ni ku si
fel ada tai

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 (fel ké szü lé si idõ 15 perc, vá lasz adá si idõ 

15 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 45%
2. fel adat 20%
3. fel adat 35%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 51 861 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Tûz ol tó
meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 100
Az 51 861 01 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Tûz ol tó

tech ni kus meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

2. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

Tûz ol tó tech ni kus
A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -

nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé -
ges esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Tûz ol tó
Tûz ol tó

tech ni kus

Tû zol tó gép jár mû vek X X

Tûz ol tó szak fel sze re lé sek X X

Hír adó esz kö zök (rá di ók) X X

Mû sza ki gya kor ló pá lya X X

Tûz ol tá si gya kor ló pá lya X X

Vé dõ esz kö zök (vé dõ ru hák
lég zés vé dõk)

X X

Tûz vizs gá la ti esz kö zök X X

Tûz szi mu lá ci ós esz kö zök, kabinet X X

Mû sza ki men tés esz kö zei X X

(Szak)tan ter mek, ok ta tás tech ni ka X X

Mun ka ok má nyok, nyil ván tar tá sok X X

Szá mí tás tech ni kai esz kö zök,
szoft ve rek

X
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A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé -
ges esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Tûz ol tó
Tûz ol tó

tech ni kus

Tûz ol tó sport esz kö zök, má szó ház X X

Víz bõl men té si esz kö zök, tan uszo da X X

„Gya kor ló” tûz ol tó-pa rancs nok ság X

Kül sõ gya kor la ti hely szí nek X X

Szak mai jegy ze tek, tan köny vek X X

VII.

Egyebek

A vizs ga bi zott ság egy tag ját az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság de le gál ja.

A vizs ga szer ve zõ in téz mény kéri fel az ille té kes szer ve -
ze tet a vizs ga bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re.

12.  melléklet
a 25/2007. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

TÛZVÉDELMI ELÕADÓ
SZAKKÉPESÍTÉS 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 861 07 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Tûz vé del mi elõ adó

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nin cse nek

3.3. Rá épü lés
Azo no sí tó szám: 52 861 07 0001 54 01
Meg ne ve zés: Tûz vé del mi fõ elõ adó

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3521

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés/Rá épü lés
meg ne ve zé se

Szak kép zé si
év fo lya mok

szá ma
Óra szám

Tûz vé del mi elõ adó – 350

Tûz vé del mi fõ elõ adó – 250

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Tûz vé del mi elõ adó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 70%
3. Gya kor lat ará nya: 30%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): –
Ha szer vez he tõ, mi kor: –
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

Rá épü lés meg ne ve zé se: Tûz vé del mi fõ elõ adó
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Szak mai elõ kép zett ség: 52 861 07 0000 00 00 Tûz -

védelmi elõ adó
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 70%
3. Gya kor lat ará nya: 30%
4. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3521 Tûz ren dész

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa:

In for má ci ó kat gyûjt
Elem zi a lé te sít mény tûz vé del mi hely ze tét
El ké szí ti a tûz vé del mi sza bá lyo zást
Tûz vé del mi ok ta tá si te vé keny sé get vé gez
Szer ve zi a tûz vé del mi szer ve zet mun ká ját
El len õr zé si te vé keny sé get vé gez
Ve ze ti a tûz vé del mi nyil ván tar tá so kat, és ke ze li a kap -

cso ló dó do ku men tu mo kat
Kap cso la tot tart kül sõ szer ve ze tek kel
Kap cso la tot tart a szer ve ze ten be lül
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Elem zi a lé te sít mény tûz vé del mi hely ze tét
Köz re mû kö dik a fej lesz té sek tûz vé del mé nek biz to sí tá -

sá ban
Irá nyít ja az alá ren delt szer vek tûz vé del mi szer ve ze tét
Köz re mû kö dik a be ru há zá sok tûz vé del mi ter ve i nek ér -

té ke lé sé ben
Szer ve zi a ki e mel ten ve szé lyes üzem tûz vé del mét

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0785–06 Tûz vé del mi elõ adó fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Vizs gál ja a he lyi sé gek, sza bad te rek ren del te té sét
Vizs gál ja az al kal ma zott tech no ló gi á kat
Vizs gál ja a fel hasz nált, tá rolt anya gok tûz vé del mi jel -

lem zõ it
Ve szé lyes anyag adat bá zi so kat ke zel
Vizs gál ja a szer ve zet fel épí té sét, mû kö dé sét
Vizs gál ja az ott tar tóz ko dók szá mát, össze té te lét (kor,

nem, moz gás ké pes ség, tûz vé del mi is me ret szint stb.)
Vizs gál ja a ren del ke zés re álló tûz vé del mi fel sze re lé se -

ket, ol tó anya go kat
Vizs gál ja a lé te sít mény re vo nat ko zó ál ta lá nos és ese ti

kö ve tel mé nye ket
Fel mé ri a he lyi sé gek, sza bad te rek mé re te it
Fel mé ri a ki ürí tés le he tõ sé ge it
Vizs gál ja az épü let szer ke ze tek biz ton sá gát és a tûz sza -

ka szo lást
Vizs gál ja a lé te sít mény tûz ol tá si meg kö ze lí té si és fel vo -

nu lá si le he tõ sé ge it
Vizs gál ja a lé te sít mény köz mû rend sze rét (el zár ha tó ság, 

sza ka szo lás stb.)
Vizs gál ja a lé te sít mény hasz ná lat ba vé te li, te lep en ge -

dély és mû kö dé si en ge dély do ku men tá ci ó it
El ké szí ti a lé te sít mény tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro -

lá sát
Meg ha tá roz za a tûz ol tó ké szü lé kek faj tá ját, szá mát,

 helyét
Meg ha tá roz za az épít mé nyek és a sza bad te rek tûz sza -

ka szo lá sát
El vég zi a tûz ter he lés meg ha tá ro zá sát

Meg ha tá roz za az ol tó víz szük ség le tet és an nak biz to sí -
tá sát

Meg ha tá roz za a fõbb ve szély for rá so kat
Meg ha tá roz za a ki ürí tés fel té te le it
Ér té ke li az ak tív és a passzív tûz vé de lem ele me it
A tûz ese tek ta pasz ta la ta it hasz no sít ja
Meg ha tá roz za a tû ze set so rán a be avat ko zá si, men té si

és vé de ke zé si mó do kat, esz kö zö ket
El ké szí ti a tûz vé del mi sza bály za tot
Meg ha tá roz za a hasz ná la ti sza bá lyo kat
Nap ra ké szen tart ja a tûz vé del mi sza bály zó kat
El ké szí ti a tûz ri a dó ter vet
Köz re mû kö dik a lé te sít mé nyi tûz ol tó ság mû kö dé sé nek

sza bá lyo zá sá ban
To vább kép zi ma gát
Tûz vé del mi ok ta tá si anya go kat ké szít
Ok tat ja a be lé põ dol go zó kat
El ké szí ti a to vább kép zé si ütem ter vet
Szer ve zi és vég zi a mun ka vál la lók tûz vé del mi to vább -

kép zé sét
Vég zi a rend kí vü li tûz vé del mi ok ta tá so kat
Köz re mû kö dik a tûz vé del mi szak vizs ga szer ve zé sé ben
Köz re mû kö dik a lé te sít mé nyi tûz ol tók to vább kép zé sé ben
Szer ve zi a tûz vé del mi szer ve zet tag ja i nak fel ké szí té sét
Tûz vé del mi pro pa gan da te vé keny sé get vé gez
Meg szer ve zi a tûz ri a dó terv gya ko rol ta tá sát
Ja vas la tot tesz a tûz vé del mi szer ve zet fel épí té sé re, mû -

kö dé sé re
Elõ ké szí ti a tûz vé del mi szer ve zet mun ka ter vét
Részt vesz a tûz vé del mi szer ve zet mun ká já ban
Se gí ti a te lep he lyek tûz vé del mi szer ve ze té nek mun ká ját
Össze han gol ja a tûz vé del mi elõ írá sok és a be tar tá suk

le he tõ sé ge it
Ko or di nál ja a lé te sít mé nyi tûz ol tó ság tûz meg elõ zés sel

kap cso la tos te vé keny sé gét
Szer ve zi és fel ügye li a tûz vé del mi bel sõ el len õr zés mû -

kö dé sét
El len õr zi a tûz vé del mi kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét
In téz ke dik köz vet len tûz- és rob ba nás ve szély ese tén
Szer ve zi a tûz vé del mi fel sze re lé sek, be ren de zé sek

üzem ké pes sé gé nek el len õr zé sét
El len õr zi a mun ka kö ri le írá sok tûz vé del mi vo nat ko zá sa it
El len õr zi az al ka lom sze rû tûz ve szé lyes te vé keny sé ge ket
Fel ké szí ti a lé te sít ményt és a mun ka szer ve ze tet a ha tó -

sá gi tûz vé del mi el len õr zés re
Kez de mé nye zi a fel tárt hi á nyos sá gok meg szün te té sét
Fi gye lem mel kí sé ri a be ru há zá sok és fej lesz té sek tûz vé -

del mi vo nat ko zá sa it
Tûz vé del mi cél – és utó el len õr zé se ket tart
Ve ze ti az ok ta tá si, to vább kép zé si nyil ván tar tá so kat
Ve ze ti a tûz vé del mi szak vizs gá ra kö te le zet tek nyil ván -

tar tá sát
Do ku men tál ja a tûz ri a dó gya kor la to kat
Ve ze ti a idõ sza kos vizs gá la tok, kar ban tar tá sok üte me -

zé sét, nyil ván tar tá sát
Ve ze ti a tûz ol tó ké szü lé kek nyil ván tar tá sát
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Ve ze ti a tûz ol tó víz for rá sok nyil ván tar tá sát
El ké szí ti a tûz vé de lem mel kap cso la tos le vél ter ve ze te -

ket (kül sõ-bel sõ)
El ké szí ti az elõ írt sta tisz ti ká kat, je len té se ket
Elõ ké szí ti a szol gál ta tói szer zõ dé se ket
Tûz vé del mi adat bá zi so kat ké szít és ke zel
Ter ve zi a tûz vé de lem pénz ügyi szük ség le tét
Nyil ván tart ja az al ka lom sze rû tûz ve szé lyes tevékeny -

ségeket
Mun ka kap cso la tot tart a hi va tá sos ön kor mány za ti,

 önkéntes – és lé te sít mé nyi tûz ol tó ság gal
Kez de mé nye zi és vég zi a be je len té si kö te le zett sé gek

tel je sü lé sét
Mun ka kap cso la tot tart a tûz vé del mi szol gál ta tók kal
Mun ka kap cso la tot tart a ka taszt ró fa vé del mi szer vek kel
Kap cso la tot tart szak ér tõk kel
Kap cso la tot tart a tár sa dal mi szer ve ze tek kel (ér dek kép -

vi se let)
Kap cso la tot tart a szom szé dos lé te sít mé nyek tûz vé del -

mi szak em be re i vel, lé te sít mé nyi tûz ol tó sá ga i val
Együtt mû kö dik más biz ton ság tech ni kai szer ve ze tek kel

(mun ka-, va gyon-, kör nye zet vé de lem)
Együtt mû kö dik a mû sza ki szak te rü let tel
Együtt mû kö dik lé te sít mé nyi tûz ol tó-pa rancs nok kal
Együtt mû kö dik va la mennyi szak te rü let ve ze tõ jé vel

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
E Alap is me re tek az ál lam ról és a jog ról
E Köz igaz ga tás
E Bün te tõ jog és sza bály sér té si jog
E Pol gá ri jog
B A tûz el le ni vé de ke zés sza bá lyo zá sa
C A tûz vé del mi kö te le zett sé gek és kö te le zet tek
C A tûz el le ni vé de ke zés szer ve ze ti és irá nyí tá si

rend szer e
D A tûz ol tó sá gok fel ada tai
D A tûz vé del mi ha tó sá gi és szak ha tó sá gi jog kö rök
D A tûz vizs gá lat le foly ta tá sa
D A tûz vé de lem ben al kal ma zott szank ci ók
E A tûz vé del mi szak ér tõi te vé keny ség
B A gaz dál ko dó szerv tûz vé del mi kö te le zett sé gei
C A gaz dál ko dó szerv tûz vé del mi szer ve ze te
B A tûz vé del mi vi szo nyok sza bá lyo zá sa
D A tûz ol tást, men tést se gí tõ ter vek
C A tûz vé del mi ira tok és ke ze lé sük
C A biz ton sá gi fe lül vizs gá la tok
C A tûz vé del mi el len õr zés sza bá lyai és mód sze rei
C A mun ka vál la lók tûz vé del mi ok ta tá sa és to vább -

kép zé se
C A tûz vé del mi szer ve ze tek tag ja i nak ké pe sí té se és

kép zé se
D A tûz vé del mi szak vizs ga rend szer e
D A tûz vé del mi tá jé koz ta tás és pro pa gan da
C A tûz vé del mi ok ta tás és kép zés mód szer ta na

C Ve szé lyes anya gok tu laj don sá gai
C Ve szé lyes anya gok je lö lé sei és adat bá zi sai
C A tûz vé de lem szak mai fo ga lom rend sze re
C A tûz vé del mi koc ká zat meg íté lé se
C Az épí té si ter mé kek, épü let szer ke ze tek, épít mé -

nyek tûz vé del mi jel lem zõi és mó do sí tá suk
C Tûz vé del mi meg fe le lõ ség vizs gá la ta
E A ter ve zés, ki vi te le zés tûz vé del mi fel ada tai, vo nat -

ko zá sai
E A tûz vé de lem ál tal igé nyelt do ku men tá ci ók ké szí -

té se, terv do ku men tá ció el len õr zé se
D Az el he lye zés tûz vé del mi sza bá lyai
D Az épí tés tûz vé del mi kö ve tel mé nyei
D Az épü let gé pé szet lé te sí té si hasz ná la ti és üze mel -

te té si kö ve tel mé nyei
C A tûz vé del mi be ren de zé sek lé te sí té se, hasz ná la ta

és üze mel te té se
C Az épít mé nyek hasz ná lat ba vé te lé nek fel té te lei
B A hasz ná lat ál ta lá nos tûz vé del mi sza bá lyai
C A rak tá ro zás, tá ro lás tûz vé del me
C A szál lí tás tûz vé del me
D A tö meg(ek) tar tóz ko dá sá ra szol gá ló épít mé nyek

tûz vé del me
D A moz gá sá ban, cse lek võ ké pes ség ben kor lá to zot -

tak, gá tol tak el he lye zé sé re szol gá ló épü le tek tûz -
vé del me

D A kö zép ma gas, ma gas épít mé nyek tûz vé del me
E Ve szé lyes ipar i, rak tár üze mek és szál lít má nyok

tûz vé del me
D Az égés
D A tûz ter je dé sé nek le he tõ sé gei
C Az égés meg szün te té sé nek mód jai
C Ol tó anya gok is me re te és al kal ma zá sa
E A tûz ol tás, men tés szer ve ze te
E A tûz ol tás meg szer ve zé se és irá nyí tá sa
E A tûz ol tó szak fel sze re lé sek
C A tûz ol tó ké szü lé kek al kal ma zá sa
C Mun ka biz ton sá gi kö ve tel mé nyek
C Vé dõ esz kö zök
D Be épí tett tûz jel zõ be ren de zé sek fel épí té se és mû -

kö dé se
D Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek fel épí té se és mû kö -

dé se
E Fo lya dék szál lí tó be ren de zé sek jel lem zé se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -

ban
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
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1 Tûz ol tás tak ti kai rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Épí té sze ti mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
1 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
1 Tûz ol tás tak ti kai jel ké pek ér tel me zé se
4 Szá mo lá si kész ség
3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tér be li tá jé ko zó dás
Fe le lõs ség tu dat
Pre ci zi tás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ha tá ro zott ság
Fo gal ma zó kész ség
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
In for má ció gyûj tés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se:

0786–06 Tûz vé del mi fõ elõ adó fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye lem mel kí sé ri a tûz ter he lés ala ku lá sát
Köz re mû kö dik a rob ba nás ve szé lyes te rek, zó nák meg -

ha tá ro zá sá ban
Köz re mû kö dik a tûz ol tá si terv el ké szí té sé ben
Vég zi a tûz vé del mi vi szo nyok vál to zás ke ze lé sét
Ja vas la tot ké szít a lé te sít mé nyek tûz vé del mé nek fej -

lesz té sé re
Tûz vé del mi szem pont ból vé le mé nye zi az új technoló -

giákat
Tûz vé del mi mi nõ sí tõ vizs gá la to kat kez de mé nyez
Szak ma i lag irá nyít ja és se gí ti a te lep he lyek tûz vé del mi

szer ve ze té nek mun ká ját
Köz re mû kö dik a lé te sít mé nyi tûz ol tó ság lét re ho zá sá ban
Ter ve zi, szer ve zi és el len õr zi a tûz vé del mi ok ta tá si, fel -

ké szí té si te vé keny sé get
El len õr zi (fel ha tal ma zás sze rint iga zol ja) a tûz vé del mi

szol gál ta tók te vé keny sé gét
El ké szí ti a tûz vé del mi fe lül vizs gá la tok, kar ban tar tá sok

ter ve it, szer ve zi az idõ sza kos vizs gá la to kat, kar ban tar tá so kat
El ké szí ti a tûz vé del mi költ ség ve té si ter vet
Tûz vé del mi tá jé koz ta tó, fel vi lá go sí tó te vé keny sé get

vé gez
Ér té ke li a tûz ál ló sá gi kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét
Ér té ke li az ol tó víz el lát ás biz to sí tá sát
Ér té ke li a ha sa dó-nyí ló fe lü let, hõ és füst el ve ze tés

 méretezését

El len õr zi és ér té ke li a be épí tett tûz vé del mi be ren de zés
ter ve it

Ér té ke li a ki ürí té si kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét
Szer ve zi a tûz- és rob ba nás ve szé lyes üzem tûz vé del mét
Szer ve zi a moz gá suk ban kor lá to zot tak el he lye zé sé re

szol gá ló lé te sít mé nyek tûz vé del mét
Szer ve zi a do mi no-ha tást elõ idé zõ üzem tûz vé del mét
Köz re mû kö dik a biz ton sá gi elem zés és biz ton sá gi je len -

tés el ké szí té sé ben és ke ze lé sé ben

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A A tûz vé del mi kö te le zett sé gek és kö te le zet tek
C A tûz vé de lem ben al kal ma zott szank ci ók
D A tûz vé del mi szak ér tõi te vé keny ség
C A tûz vé de lem sze mé lyi, tár gyi, pénz ügyi fel té te lei
C A gaz dál ko dó szerv tûz vé del mé nek meg szer ve zé se
D A tûz ol tást, men tést se gí tõ ter vek
B A tûz vé del mi szer ve ze tek tag ja i nak ké pe sí té se és

kép zé se
C Ve szé lyes tech no ló gi ák
A A tûz vé del mi koc ká zat meg íté lé se
C A ter ve zés, ki vi te le zés tûz vé del mi fel ada tai, vo nat -

ko zá sai
C A tûz vé de lem ál tal igé nyelt do ku men tá ci ók ké szí -

té se, terv do ku men tá ció el len õr zé se
C Az el he lye zés tûz vé del mi sza bá lyai
C Az épí tés tûz vé del mi kö ve tel mé nyei
C Az épü let gé pé szet lé te sí té si hasz ná la ti és üze mel -

te té si kö ve tel mé nyei
B A tûz vé del mi be ren de zé sek lé te sí té se, hasz ná la ta

és üze mel te té se
C A tûz vé del mi mû sza ki szá mí tá sok és mé re te zé sek
C A ki e mel ten ve szé lyes lé te sít mé nyek al kal ma zott

tûz vé del me
B A tö meg tar tóz ko dá sá ra szol gá ló épít mé nyek tûz -

vé del me
B A moz gá sá ban, cse lek võ ké pes ség ben kor lá to zot -

tak, gá tol tak el he lye zé sé re szol gá ló épü le tek tûz -
vé del me

B A kö zép ma gas, ma gas épít mé nyek tûz vé del me
B Ve szé lyes ipar i, rak tár üze mek és szál lít má nyok

tûz vé del me
C Tûz ke let ke zé si kö rül mé nyek elem zé se
B Mun ka biz ton sá gi kö ve tel mé nyek
C Be épí tett tûz jel zõ be ren de zé sek fel épí té se és mû -

kö dé se
C Be épí tett tûz ol tó be ren de zé sek fel épí té se és mû kö -

dé se
E Tûz ol tó gép jár mû vek jel lem zé se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ele mi szin tû szá mí tó gép hasz ná lat
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
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4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
2 Tûz ol tás tak ti kai rajz ol va sá sa
3 Épí té sze ti mû sza ki rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa ér tel me zé se
3 Di ag ram, no mog ram ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Tûz ol tás tak ti kai jel ké pek ér tel me zé se
4 Mennyi sé gi ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ön ál ló ság
Szer ve zõ kész ség
Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Komp ro misszum kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Kö vet kez te té si ké pes ség
Prob lé ma elem zés -fel tá rás
Ter ve zés
Rend sze rek ben való gon dol ko dás
Fi gye lem meg osz tás

A(z) 52 861 07 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Tûz vé del mi elõ adó
 megnevezésû szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0785–06 Tûz vé del mi elõ adó fel ada tai

A(z) 52 861 07 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Tûz vé del mi fõ elõ adó
 megnevezésû rá épü lés szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0786–06 Tûz vé del mi fõ elõ adó fel ada tai

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le.
A kép zé si prog ram ban elõ írt tan órá kon való rész vé tel

– az el fo ga dott tu dás fel mé rés ki vé te lé vel – kö te le zõ. Az
iga zolt tá vol lét fel sõ ha tá ra a kép zé si prog ram ban meg ha -
tá ro zott óra szám 15%-a.

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0785–06 Tûz vé del mi elõ adó fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fel té te le zett lé te sít mény tûz vé del mi szem pont ból tör té -

nõ ér té ke lé se

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A tûz vé del mi jo gok és kö te le zett sé gek is mer te té se.

A tûz meg elõ zé si kö ve tel mé nyek is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 60 (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 

30 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A tûz ol tó ké szü lé kek, tûz ol tó fel sze re lé sek és be ren de -

zé sek be mu ta tá sa, el len õr zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 40%
3. fel adat: 20%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azonosí -

tója és meg ne ve zé se:
0786–06 Tûz vé del mi fõ elõ adó fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fel té te le zett lé te sít mény va la mely tûz vé del mi vonat -

kozásának ér té ke lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Meg adott gaz dál ko dó szerv tûz vé del mé nek megszer -

vezése és mû köd te té se. A tûz meg elõ zé si kö ve tel mé nyek
ér vé nye sí té se fo ko zot tan ve szé lyes kö rül mé nyek kö zött

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 60 (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 

30 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 40%
2. fel adat: 60%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 52 861 07 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Tûz vé del mi
elõ adó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 100
Az 52 861 07 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Tûz vé del mi

fõ elõ adó meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

2. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké -
nek ko ráb bi tel je sí té se.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza -
bály zat tól el té rõ szem pont jai:

A vizs ga bi zott ság jo go sult a vizs ga szer ve zõ ál tal össze -
ál lí tott gya kor la ti vizs ga fel ada to kat, il let ve az ér té ke lé si
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út mu ta tót mó do sí ta ni amennyi ben az nem fe le l meg a vo -
nat ko zó elõ írá sok nak. E tényt a vizs ga jegy zõ könyv ben
rög zí te ni kell.

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé -
ges esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Tûz vé del mi
elõ adó

Tûz vé del mi
fõ elõ adó

Szoft ve rek X X

Szá mí tó gép X X

Jog sza bály gyûj te mény X X

Spe ci á lis adat bá zis X X

Egyé ni vé dõ fel sze re lés X X

Tûz ol tó ké szü lé kek X X

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé -
ges esz kö zök és fel sze re lé sek mi ni mu ma

Tûz vé del mi
elõ adó

Tûz vé del mi
fõ elõ adó

Tûz ol tó szak fel sze re lé sek X X

Tûz ol tó anya gok X X

Va lós üze mi kö rül mé nyek (ese ti
gya kor lás ra)

X X

VII.

Egyebek

A vizs ga bi zott ság egy tag ját az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság de le gál ja.

A vizs ga szer ve zõ in téz mény kéri fel az ille té kes szer ve -
ze tet a vizs ga bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re.
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BEMENETI KOMPETENCIÁK MODULOKBA RENDEZVE

Gépészet szakmacsoport

Kom pe ten cia-cso por tok

Kom pe ten ci ákSor-
szá ma

Kom pe ten cia-cso por tok
meg ne ve zé se

1. Alap kom pe ten ci ák Ki eme li a lé nye get

Vissza ad ja az ol va sot ta kat

Meg ér ti az ol va sot ta kat

Szö ve get leír

Fel is me ri az alap ve tõ össze füg gé se ket

Hasz nál ja a négy szám ta ni alap mû ve le tet

Szá mo ló gé pet hasz nál

Mér ték egy sé ge ket át vált

A hi bás ered ményt fel is me ri

Az ered mény nagy ság rend jét meg be csü li

2. In fo-kom mu ni ká ci ós kom pe ten ci ák Ki tar tó an fi gyel

Meg ér ti a ka pott in for má ci ó kat

Kér dé se ket tesz fel

Vá la szo kat ad

Meg fo gal maz za a vé le mé nyét

Meg ér ti má sok kom mu ni ká ci ó ját

Fi gye lem be ve szi má sok vé le mé nyét

3. Szak mai kom pe ten ci ák Egy sze rû szö ve ges váz la tot ké szít

Egy sze rû rajz váz la tot ké szít

Mé ré se ket vé gez

Fel is me ri a sík és tér be li alak za to kat

Szín jel zé se ket ér tel mez

Raj zot ér tel mez



14. számú melléklet a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

Külön jogszabályokban foglalt jogosultságok megfeleltetése az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel

és az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl 
szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplõ szakképesítések között

Sor-
szám

Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben sze rep lõ ada tai A 37/2003. (XII. 27.) OM ren de let
sze rin ti egyen ér té kû szak ké pe sí tés
azo no sí tó szá ma és meg ne ve zé se azo no sí tó szá ma  meg ne ve zé se

1. 61 582 01 0000 00 00 Épí té si mû sza ki el len õr I. 71 5801 01 É pí té si mû sza ki el len õr 
I. [Épü let (É) Mély épí tés és
mély épí té si mû tár gyak (M),
Épít mény-épü let gé pé szet (G),
Épít mény- és épü let vil la mos ság
(V) szakirány]

0100 52 01 Rész szak ké pe sí tés: Épí té si mû sza ki 
el len õr II.

53 5801 03 É pí té si mû sza ki el len õr 
II. [Épü let (É) Mély épí tés és
mély épí té si mû tár gyak (M),
Épít mény- épü let gé pé szet (G),
Épít mény- és épü let vil la mos ság
(V) szak irány]

2. 61 521 01 Fel vo nó- és moz gó lép csõ el len õr
0010 61 01 El ága zás: Fel vo nó el len õr 71 5483 01 Fel vo nó- és

moz gó lép csõ-el len õr
(Fel vo nó el len õr szak irány)

0010 61 02 El ága zás: Moz gó lép csõ-el len õr 71 5483 01 Fel vo nó- és
moz gó lép csõ-el len õr
(Moz gó lép csõ-el len õr szak irány)

3. 52 341 03 0000 00 00 In gat lan köz ve tí tõ 52 3439 02 In gat lan köz ve tí tõ
0001 54 01 Rá épü lés: In gat lan va gyon-ér té ke lõ

és -köz ve tí tõ
54 3439 02 In gat lan va gyon-
ér té ke lõ és köz ve tí tõ

4. 33 814 01 0000 00 00 Ké mény vizs gá ló 33 7899 01 Ké mény sep rõ és
tü ze lés tech ni kai kar ban tar tó

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés: Ké mény sep rõ 33 7899 01 Ké mény sep rõ és
tü ze lés tech ni kai kar ban tar tó

5. 52 861 05 0000 00 00 Pol gá ri vé del mi elõ adó 52 8919 03 Ka taszt ró fa vé del mi
elõ adó

0001 54 01 Rá épü lés: Ka taszt ró fa vé del mi és
pol gá ri vé del mi fõelõadó

54 8919 03 Ka taszt ró fa vé del mi
fõ elõ adó

6. 52 813 01 Sport edzõ (sport ág meg je lö lé sé vel)
0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés: Sport ok ta tó

(sport ág meg je lö lé sé vel)
33 8962 01 Spor tok ta tó (a szak ág
meg je lö lé sé vel)

0010 52 01 El ága zás: Fitt ness-well ness
asszisz tens

–

0010 52 02 El ága zás: Sport edzõ (sport ág
meg je lö lé sé vel)

52 8962 01 Spor te dzõ (a szak ág
meg je lö lé sé vel)

0001 54 01 Rá épü lés: Rek re á ci ós
moz gás prog ram-ve ze tõ
(a szak irány meg je lö lé sé vel)

–

7. 52 813 02 0000 00 00 Sport szer ve zõ, -me ne dzser 52 8962 02 Sport szer ve zõ,
-me ne dzser

8. 52 814 01 0000 00 00 Tár sas ház ke ze lõ 52 7899 03 Tár sas ház ke ze lõ
0001 54 01 Rá épü lés: In gat lan ke ze lõ 54 7899 03 In gat lan ke ze lõ

9. 51 853  01 0000 00 00 Te met ke zé si szol gál ta tó 51 7899 03 Te met ke zé si
szol gál ta tó

0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:  Te met ke zé si
asszisz tens

51 7899 03 Te met ke zé si
szol gál ta tó

0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés: Te me tõi
mun kás

51 7899 03 Te met ke zé si
szol gál ta tó

10. 51 861 01 0000 00 00 Tûz ol tó 32 8915 01 Tû zol tó
0001 54 01  Rá épü lés: Tûz ol tó tech ni kus 53 8915 02 Ka taszt ró fa- és

tûz vé del mi tech ni kus
11.  52 861 07 0000  00  00  Tûz vé del mi elõ adó 52 8915 02 Tûz vé del mi elõ adó

0001  54  01  Rá épü lés:   Tûz vé del mi fõ elõ adó  54 8915 01 Tûz vé del mi   fõ elõ adó
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15. melléklet
a 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelethez

I. Szakmai ismeretek fogalma

A mun ka te vé keny ség so rán köz vet le nül hasz nált, al kal -
ma zott tech no ló gi ai sza bá lyok ra, a mû ve le tek so rán hasz -
nált anya gok, tár gyak, esz kö zök vi sel ke dé sé re, össze tet -
tebb esz köz- és for rás hasz ná lat ra, szám sze rû pa ra mé te rek -
re és mi nõ sé gi jel lem zõk re, to váb bá a mun ka köz ben szo -
ká so san elõ for du ló, szük sé ges dön té se ket meg ha tá ro zó,
va la mint a mun ka vég zés fel té te le i re és ha tá sa i ra, a mû ve -
le ti elõ írá sok tól, mun ka biz ton sá gi, kör nye zet vé del mi sza -
bá lyok tól való el té rés koc ká za ta i ra és kö vet kez mé nye i re
vo nat ko zó in for má ci ók és ada tok.

Tí pu sai
A szak mai is me re tek al kal ma zá si tí pu sá nak meg íté lé se -

kor nem kell figye lembe ven ni, hogy az is me ret mennyi re
bo nyo lult, meg ta nu lá sá hoz mi lyen alap is me re tek re van
szük ség stb.

„A” tí pus (leg ma ga sabb)
Ön ál ló, gyors és hi bát lan is me ret al kal ma zás.
Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok

ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat koc -
ká zat tal jár (bal ese ti, kör nye ze ti, kár té te li stb.); egysze -
rûek, elõ re ter vez he tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek, fel té -
te lek; va la mint a kom pe ten cia pó tol ha tat lan, hi á nya vagy
hi bá zás ese tén meg hi ú sul a mun ka te vé keny ség.

„B” tí pus
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött hi bát lan is -

me ret al kal ma zás, hi bá zás ese tén meg hi ú sul a mun ka te vé -
keny ség.

„C” tí pus (kö zép sõ)
A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött köz vet len

sze mé lyes ve ze tõi, szak mai irá nyí tás, köz re mû kö dés nél -
kül, de for rá sok, se géd esz kö zök igény be vé te lé nek le he tõ -
sé ge mel lett; tá jé ko zó dás ra, elõ ze tes pró bá ra, se géd te vé -
keny sé gek re is ele gen dõ idõ alat ti; összes sé gé ben, il let ve
ön el len õr zés és ja ví tás után meg fe le lõ mi nõ sé gû ered -
ménnyel tör té nõ is me ret al kal ma zás.

Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok
ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat nem
jár mun ka biz ton sá gi, kör nye ze ti, il let ve je len tõs anya gi
kár té te li koc ká zat tal; össze tet tek, de meg ha tá ro zó ele me -
ik ben elõ re ter vez he tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek, fel té -
te lek; va la mint a kom pe ten cia ne héz sé gek árán ki vált ha tó, 
hi á nya vagy hi bá zás ese tén ál ta lá ban nem hi ú sul meg a
mun ka te vé keny ség.

„D” tí pus
Rész ben köz vet len sze mé lyes ve ze tõi, szak mai irá nyí -

tás sal, rész ben ön ál ló an vég zett meg fe le lõ is me ret al kal -
ma zás.

„E” tí pus (leg ala cso nyabb)

A szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö zött ve ze tõi,
szak mai irá nyí tás mel lett, sze mé lyes, a fel adat ra cél zott se -
gít ség le he tõ sé ge mel lett; kér dés fel te vés re, fel adat köz be -
ni ér tel me zés re, tá jé ko zó dás ra, esz köz hasz ná lat ra ele gen -
dõ idõ alat ti; a hiba is me re té ben ja ví tott, leg alább egyes
meg ha tá ro zó rész le te i ben meg fe le lõ mi nõ sé gû is me ret al -
kal ma zás.

Ilyen tí pu sú is me ret al kal ma zást olyan mun ka fel ada tok
ese té ben cél sze rû meg kö ve tel ni, ahol a mun ka fel adat nem
jár mun ka biz ton sá gi, kör nye ze ti, il let ve anya gi kár té te li
koc ká zat tal; össze tet tek, csak egyes ele me ik ben ter vez he -
tõk, is mer he tõk a kö rül mé nyek, fel té te lek; va la mint a sze -
mé lyes sze rep köz re mû kö dés re, rész vé tel re kor lá to zó dik.

II. Szakmai készség fogalma

A szak ké pe sí tés re jel lem zõ mun ka te vé keny ség au to ma -
ti kus, a tu dat köz vet len irá nyí tá sa nél kül mû kö dõ össze te -
võ je, ele me, amely nek szint je az adott kész ség bir tok lá sa
ré vén vé gez he tõ te vé keny ség tar tal mát tük rö zi.

Szint jei

5. szint

A szak em ber a szo ká sos tól el té rõ mun ka he lyi kö rül mé -
nyek kö zött is ké pes a ta nult is me re tek ma gas szin tû, ön ál -
ló, gyors, hi bát lan és szak sze rû al kal ma zá sá ra, te vé keny -
sé gé nek és a mun ka ered mé nyé nek ön ál ló el len õr zé sé re.

4. szint

A szak em ber a szo ká sos tól el té rõ mun ka he lyi kö rül mé -
nyek kö zött is, köz vet len ve ze tõi, il let ve szak mai irá nyí tás
nél kül, ön ál ló an, gyor san, ke vés hi bá val ké pes a ta nult is -
me re tek szak sze rû al kal ma zá sá ra, a mun ka ered mé nyé nek
el len õr zé sé re, a fel tárt hi bák ja ví tá sá ra.

3. szint

A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö -
zött köz vet len ve ze tõi, il let ve szak mai irá nyí tás nél kül,
for rá sok és se géd esz kö zök igény be vé te lé vel ké pes a ta nult 
is me re tek ön ál ló, gyors és szak sze rû al kal ma zá sá ra, a fel -
tárt hi bák ja ví tá sá ra.

2. szint

A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö -
zött, rend sze res irá nyí tás mel lett ké pes a mun ka vég zés re,
il let ve a fel adat el lá tá sá ra, a hi bák se gít ség gel tör té nõ fel -
tá rá sá ra és azok ön ál ló ja ví tá sá ra.

1. szint

A szak em ber a szo ká sos mun ka he lyi kö rül mé nyek kö -
zött fo lya ma tos irá nyí tás és cél zott se gít ség nyúj tás mel lett
ké pes a mun ka vég zés re, il let ve a fel adat el lá tá sá ra, az is -
me re tek meg fe le lõ mi nõ sé gû al kal ma zá sá ra.



 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
61/2008. (IV. 29.) 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 nép sza va zás 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 
300/2007. (VIII. 23.) 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 továb biak ban:
OVB) a 300/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro za tá val meg ta -
gad ta egy or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ívé nek hi te -
le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re -
pelt: „Akar ja-e Ön, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ne is mer je
el az Eu ró pai Unió tag or szá ga i nak ál lam- és kor mány fõi
2007. jú ni u si ta lál ko zó ján ho zott meg ál la po dás sze rin ti
EU alap szer zõ dés Ma gyar Köz tár sa ság ra vo nat ko zó, kö te -
le zõ ér vé nyû ha tá lyát?” Az OVB ha tá ro za tá nak in do ko lá -
sa sze rint az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés a vá lasz tó -
pol gá rok szá má ra fél re ve ze tõ és meg té vesz tõ, mi vel az
Eu ró pai Ta nács brüssze li ülé sén, 2007. jú ni us 23-án mind -
össze egy kor mány kö zi kon fe ren cia össze hí vá sá ról szü le -
tett dön tés, mely nek részt ve võ it meg bíz ták, hogy 2007. év
vé gé ig ké szít sék el az in téz mé nyi re form ról  szóló új szer -
zõ dés ter ve ze tét. Az OVB azt is meg ál la pí tot ta, hogy az
em lí tett, a jö võ ben meg kö tés re ke rü lõ szer zõ dés kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré sé rõl or szá gos nép sza va zás – az Al -
kot mány 28/C.  § (5) be kez dés b) pont já ban fog lalt ti la lom
 miatt – nem tart ha tó. A 300/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro -
zat a Ma gyar Köz löny 2007. évi 113. szá má ban, 2007.

 augusztus 29-én je lent meg. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be -
kez dé se 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. au gusz tus
29-én a kez de mé nye zõ nyúj tott be ki fo gást.

2. A ki fo gás be nyúj tó já nak ál lás pont ja sze rint az OVB
ha tá ro za tá nak in do ko lá sa több szem pont ból sem helyt ál ló. 
Egy részt mi vel „nem mind össze egy ön ál ló jog szak mai
mun kát vég zõ kor mány kö zi kon fe ren cia össze hí vá sá ról
szü le tett dön tés, ha nem egy szer zõ dés pon tos szö ve gé nek
ki dol go zá sá ról, ame lyet a jú li us 23-án meg kez dõ dött kor -
mány kö zi kon fe ren cia a 2007. jú ni us 23-án ho zott fõ
irány el vek – te hát po li ti kai dön tés – alap ján és ér tel mé ben
vé gez”. Más részt a kez de mé nye zõ hi vat ko zott az Al kot -
mány bí ró ság 58/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá ban (ABH
2004, 822.) ki fej tet tek re, mely nek ér tel mé ben le het sé ges
nép sza va zás tar tá sa ar ról a kér dés rõl, hogy az Or szág gyû -
lés meg erõ sít sen-e va la mely nem zet kö zi szer zõ dést, vagy
sem. Így vé le mé nye sze rint nem helyt ál ló az OVB azon ál -
lás pont ja, hogy a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé se b) pont já ba üt kö zik.

II.

Az érin tett 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/C.  §
(...)
(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
(...)
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 -
vények tar tal má ról,”.

2. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
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 -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
(...)
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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. 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.

(...)
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. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont 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 vényeknek meg fele lõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Al kot mány bí ró ság 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.].

2. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször azt az OVB meg ál la -
pí tást vizs gál ta, hogy a kér dés az Al kot mány 28/C.  §
(5) be kez dés b) pont já ban fog lalt ti la lom ba üt kö zik.

A ki fo gás be nyúj tó ja az 58/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro -
zat ra hi vat ko zott, mi sze rint a „Ma gyar Köz tár sa ság al kot -
má nyos rend je sze rint (...) le het sé ges nép sza va zás tar tá sa
ar ról a kér dés rõl, hogy az Or szág gyû lés meg erõ sít sen-e
va la mely nem zet kö zi szer zõ dést (...) vagy sem” (ABH
2004, 822, 828.). Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány
28/C.  § (5) be kez dé se b) pont ját szá mos ha tá ro za tá ban ér -
tel mez te. Az 1/2006. (I. 30.) AB ha tá ro za tá ban (a továb -
biak ban: Abh.) hang sú lyoz ta, hogy ha az Or szág gyû lés
meg erõ sít egy nem zet kö zi szer zõ dést, va gyis a Ma gyar

Köz tár sa ság el is me ri a szer zõ dés nek a – Bé csi Egyez mény 
sze rin ti – kö te le zõ ha tá lyát, ak kor nem zet kö zi sí kon meg -
tör té nik te hát az a kö te le zett ség vál la lás, mely nek ha tá lyo -
su lá sa a nem zet kö zi jog ál ta lá nos, il let ve az adott szer zõ -
dés sza bá lyai alap ján tör té nik. „Az ál lam ál tal már meg -
erõ sí tett, de ha tály ba még nem lé pett nem zet kö zi szer zõ -
dés »tár gyát és cél ját« is vé de lem ben ré sze sí ti a Bé csi
Egyez mény: a 18. Cikk b) pont ja alap ján az ál lam a szer zõ -
dés ha tály ba lé pé sé ig is tar tóz kod ni kö te les mind azon cse -
lek mé nyek tõl, ame lyek eze ket meg hi ú sí ta nák” (ABH
2006, 39, 45–46).

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás el bí rá lá sa so rán nem
hagy hat ta fi gyel men kí vül az idõ köz ben be kö vet ke zett
vál to zá so kat. Az OVB ha tá ro za tát köve tõen az Or szág -
gyû lés meg al kot ta az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés és
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do sí tá sá ról
 szóló lissza bo ni szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 2007. évi
CLXVIII. tör vényt, amellyel fel ha tal ma zást adott a 2007.
de cem ber 13-án alá írt, az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés
és az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés mó do sí tá sá -
ról  szóló lissza bo ni szer zõ dés (a továb biak ban: Lissza bo ni 
Szer zõ dés) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re. Ez meg is
tör tént. Aho gyan arra az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban
már rá mu ta tott: az Or szág gyû lés a kö te le zõ ha tály el is me -
ré sé nek kér dé sé ben is mé tel ten már nem dönt het. „Amint a
kö te le zõ ha tály el is me ré se nem zet kö zi sí kon meg tör tént,
an nak fel mon dá sá ra (így pl. a szer zõ dés bõl való ki lé pés re) 
már egyéb, szi go rú sza bá lyok vo nat koz nak, a továb biak -
ban nem te kint he tõ te hát a dön tés a szer zõ dés kö te le zõ ha -
tá lyá nak el is me ré se kér dé sé ben való dön tés nek” (ABH
2006, 39, 47.). Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban ki fej tet -
te azt az ál lás pont ját is, hogy ilyen ese tek ben „a prob lé ma
nem az, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés el len té tes az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já val, mi vel
nem zet kö zi szer zõ dés bõl fa ka dó kö te le zett sé gek re irá -
nyul, és így az Al kot mány ál tal til tott nép sza va zá si tárgy -
kör be tar to zik, ha nem az, hogy a nem zet kö zi szer zõ dés
meg erõ sí té sé rõl (ha tá lyá nak el is me ré sé rõl)  szóló dön tés
olyan egy sze ri dön tés, amely re az Or szág gyû lés nek az
adott szer zõ dés vo nat ko zá sá ban a meg erõ sí tés ese tén csak
egy szer, an nak meg ho za ta lá ig van ha tás kö re. (...) A meg -
erõ sí tés a nem zet kö zi szer zõ dés kö te le zõ ha tá lya el is me ré -
se fo lya ma tá nak be fe je zé sét és le zá rá sát je len ti. A meg erõ -
sí tés te kin te té ben – a konk rét nem zet kö zi szer zõ dés vo nat -
ko zá sá ban – az Or szág gyû lés nek ez után már nincs ha tás -
kö re” (ABH 2006, 39, 47.).

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság eb ben az eset -
ben is azt ál la pí tot ta meg, hogy a ki fo gás el bí rá lá sá nak
idõ pont já ban már hi ány zik az Al kot mány 28/B.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt azon fel té tel, hogy a nép sza va zás tár -
gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. A
kö te le zõ ha tály el is me ré sé nek meg tör tén tét köve tõen a
nem zet kö zi szer zõ dés kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré se
vagy el nem is me ré se tár gyá ban a ha tá lyos ma gyar jog sza -
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bá lyok sze rint nem tart ha tó nép sza va zás. Mi vel az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a kér dés ben nem tart ha -
tó nép sza va zás, ezért a kér dés egy ér tel mû sé gé nek vizs gá -
la tát mel lõz te.

3. Az Al kot mány bí ró ság az Eu ró pai Unió alap ve tõ nor -
má it il le tõ en az el múlt évek ben több elvi élû meg ál la pí tást
tett. Az 1053/E/2005. AB ha tá ro za tá ban arra mu ta tott rá,
hogy „szer zõ dé si ere de tük da cá ra, az Eu ró pai Unió ala pí tó 
és mó do sí tó szer zõ dé se it nem nem zet kö zi szer zõ dés ként
kí ván ja ke zel ni” (ABH 2006, 1824, 1828.). Ezt köve tõen
egy má sik ha tá ro za tá ban pe dig azt hang sú lyoz ta, hogy az
„Al kot mány bí ró ság az 1053/E/2005. AB ha tá ro za tá ban
meg ál la pí tot ta, hogy az Eu ró pai Kö zös sé gek ala pí tó és
mó do sí tó szer zõ dé sei az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré nek
szem pont já ból nem nem zet kö zi szer zõ dé sek (ABK 2006.
jú ni us 498, 500.), e szer zõ dé sek, mint el sõd le ges jog for rá -
sok és az Irány elv, mint má sod la gos jog for rás kö zös sé gi
jog ként a bel sõ jog ré szei, mi vel a Ma gyar Köz tár sa ság
2004. má jus 1-jé tõl az Eu ró pai Unió tag ja. Az Al kot mány -
bí ró ság ha tás kö ré nek szem pont já ból a kö zös sé gi jog nem
mi nõ sül az Al kot mány 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott nem zet kö zi jog nak” [72/2006. (XII. 15.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2006, 819, 861.].

Az Al kot mány bí ró ság eze ket az elvi élû meg jegy zé se it
azok ra a szer zõ dé sek re vo nat koz tat ta, ame lyek a kö zös sé -
gi jog rend szer ben e ha tá ro za tai meg ho za ta la kor már ha tá -
lyo sak vol tak. A je len eset azon ban et tõl kü lön bö zik, hi -
szen a Lissza bo ni Szer zõ dés még nem ha tá lyos nem zet kö -
zi szer zõ dés.

Aho gyan az Al kot mány bí ró ság már a 32/2008. (III. 12.) 
AB ha tá ro za tá ban (MK 2008, 40. szám, 1954.; 1963. o.) is
idéz te, a Lissza bo ni Szer zõ dés 6. cikk (2) be kez dé se úgy
ren del ke zik, hogy „E szer zõ dés 2009. ja nu ár 1-jén lép ha -
tály ba, fel té ve, hogy va la mennyi meg erõ sí tõ ok ira tot le tét -
be he lyez ték, il let ve en nek hi á nyá ban az azt kö ve tõ hó nap
elsõ nap ján, hogy az utol só alá író ál lam is le tét be he lyez te
meg erõ sí tõ ok ira tát”.

Ad dig, amíg a ha tály ba lé pés hez a ma gá ban a szer zõ dés -
ben meg kö ve telt fel té te lek nem tel je sül nek, az Al kot -
mány bí ró ság az Eu ró pai Kö zös sé gek ala pí tó és mó do sí tó
szer zõ dé sei, mint el sõd le ges jog for rá sok mó do sí tá sá ra irá -
nyu ló, de még nem ha tá lyo sult újabb szer zõ dést csak a
nem zet kö zi jogi ere de té re fi gye lem mel tud ja ér té kel ni,
ezért vo nat koz tat hat ja rá az Al kot mány nak és az
Abtv.-nek a nem zet kö zi szer zõ dé se ket érin tõ sza bá lya it.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a 300/2007.
(VIII. 23.) OVB ha tá ro za tot, az ab ban fog lalt kér dést tar -
tal ma zó alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sát – a
je len ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint – 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: 1049/H/2007.

Az Al kot mány bí ró ság
62/2008. (IV. 29.) AB

ha tá ro za ta

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 
472/2007. (XI. 12.) 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. A Ma gyar Szo ci á lis Zöld Párt alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz (a to váb bi ak ban: OVB) az zal, hogy or szá gos nép sza -
va zást kí ván kez de mé nyez ni a kö vet ke zõ kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk nek csak a bi zony lat tal alá tá masz tott el szá mol ha tó
 kiadásai után jár hat költ ség té rí tés?”

2. Az OVB el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta, hogy az alá -
írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai elõ írá -
sok nak, és a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel kap cso -
la tos tar tal mi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel. Erre te kin tet tel
az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát és az azon sze -
rep lõ kér dést az ügy ben meg ho zott 472/2007. (XI. 12.)
OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te.

3. A tör vé nyes ha tár idõn be lül két ki fo gás ér ke zett az
Al kot mány bí ró ság ra. 

3.1. Az egyik ki fo gás sze rint a most vizs gált kér dés sel
azo nos tar tal mú kér dést hi te le sí tett az OVB, és ezt a dön -
tést a 97/2007. (XI. 29.) AB ha tá ro zat hely ben hagy ta.
Azo nos kér dés ben vi szont újabb nép sza va zás nem kez de -
mé nyez he tõ. Az in dít vány sze rint a kér dés az egy ér tel mû -
ség kö ve tel mé nyé nek sem fe lel meg, mert a „bi zony lat”
fo gal ma több fé le kép pen ér tel mez he tõ, a „jár hat” ki fe je zés
pe dig sér ti az Al kot mány azon ren del ke zé sét, amely sze -
rint költ ség té rí tés jár a kép vi se lõk nek. Vé gül az in dít vá -
nyo zó sze rint a kér dés nem ha tá roz za meg az el szá mol tat -
ha tó ság kri té ri u mát, ezért nem egy ér tel mû, hogy egy ered -
mé nyes nép sza va zás mi lyen jog al ko tá si kö te le zett ség gel
jár na.

3.2. A má sik ki fo gás sze rint a kér dés nem fe lel meg az
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert a kér dés ér tel mez -
he tõ úgy, mint ha a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint az
 országgyûlési kép vi se lõk nek most is csak a bi zony lat tal
alá tá masz tott el szá mol ha tó ki adá sai után jár na költségté -
rítés. A ki fo gást elõ ter jesz tõ az ér te lem za va ró hi bát a „jár -
hat” fo ga lom hasz ná la tá ban lát ja.

A ki fo gás sze rint az ered mé nyes nép sza va zás azt je len -
te né, hogy az Or szág gyû lés nek a bi zony lat tal tör té nõ
 elszámolási kö te le zett ség mel let ti költ ség té rí tés rend sze -
rét kel le ne be ve zet nie. Ez kor lá toz za a kép vi se lõi mun ka
sza bad sá gát. Rá adá sul, a fel me rült költ sé gek rõl szó ló
 bizonylatokat va la mi lyen in téz mény nek el len õriz nie kel -
le ne. Ez egy részt ki vi te lez he tet len, mert fel me rül het nek
szám lá val nem iga zol ha tó költ sé gek, ilye nek ként em lí ti az
in dít vány a vá lasz tó ke rü le ti mun ká val kap cso la tos sze mé -
lyi költ sé ge ket és az ál lam pol gá rok kal, ci vil szer ve ze tek -
kel való ta lál ko zá sok költ sé ge it. Más részt a ki fo gást
 benyújtó sze rint in do kolt, hogy egy el len õr zõ szer ve zet ne
be fo lyá sol ja a kép vi se lõt a köz ér de ké ben vég zett te vé -

keny sé gé ben a bi zony la to lás for mai sza bá lya i nak fo lya -
ma tos szá mon ké ré sé vel.

Az in dít vá nyo zó ezért úgy véli, az Al kot mány 20. §
(2) be kez dé sé bõl és 20/A. § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ
sza bad man dá tum el vét és a kép vi se lõi füg get len sé get sér -
te né, ha a kép vi se lõk költ sé ge i nek el szá mo lá sát va la mi -
lyen szerv el len õriz né. A kér dés ben tar tott ered mé nyes
nép sza va zást kö ve tõ en az Or szág gyû lés ezért csak al kot -
mány mó do sí tás út ján tud ná a rá há ru ló kö te le zett sé get tel -
je sí te ni. Az Or szág gyû lés nek mó do sí ta nia kel le ne az
 Alkotmányt azért is, mert az ered mé nyes nép sza va zás
 veszélyeztetné „a kép vi se lõk költ sé ge i nek az Al kot mány
20. § (4) be kez dé sé ben ga ran tált fe de zé sét”.

A ki fo gást be nyúj tók a fen ti ek alap ján azt kér ték, hogy
az Al kot mány bí ró ság a 472/2007. (XI. 12.) OVB ha tá ro za -
tot sem mi sít se meg, és uta sít sa az OVB-t új el já rás le foly -
ta tá sá ra.

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.)
28. § (1) be kez dé se alap ján az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá -
so kat egye sí tet te, és egy el já rás ban bí rál ta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat 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 váb bi ak ban: Nsztv.), va la mint
a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Ve.) aláb bi ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

Al kot mány
20. § „(2) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk te vé keny sé gü -

ket a köz ér de ké ben vég zik.
(3) Az or szág gyû lé si kép vi se lõt – az or szág gyû lé si kép -

vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló tör vény ben sza bá lyo zot tak sze -
rint – men tel mi jog il le ti meg.

(4) Az or szág gyû lé si kép vi se lõt a füg get len sé gét biz to -
sí tó tisz te let díj, to váb bá meg ha tá ro zott ked vez mé nyek és
költ sé ge i nek fe de zé sé re költ ség té rí tés il le tik meg. A tisz -
te let díj és a költ ség té rí tés össze gé rõl, va la mint a ked vez -
mé nyek kö ré rõl 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.”

„20/A. § (1) Az or szág gyû lé si kép vi se lõ meg bí za tá sa
meg szû nik:

a) az Or szág gyû lés mû kö dé sé nek be fe je zé sé vel,
b) a kép vi se lõ ha lá lá val,
c) az össze fér he tet len ség ki mon dá sá val,
d) le mon dás sal,
e) a vá lasz tó jog el vesz té sé vel.”

Nsztv.
„13. § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
 válaszolni.”
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Ve.
„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
 benyújtani. (...)

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989. évi
XXXII. tör vény 1. § h) pont já ban fog lal tak nak megfele -
lõen a Ve. 130. §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság -
nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott el já rá sa jog or vos la ti el já -
rás. En nek so rán az Al kot mány bí ró ság – al kot má nyos jog -
ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban – a be ér ke zett
 kifogás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ
ív és a nép sza va zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog sza bá -
lyi fel té te lek nek, és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív, va la -
mint a konk rét kér dés hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás ban az
Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek meg fe le lõ en
járt-e el.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként a nép sza va zás ra
 bocsátandó kér dés egy ér tel mû sé gét vizs gál ta. Az egyik
 kifogás sze rint a nép sza va zá si kér dés ben fog lalt „bi zony -
lat” fo ga lom nem ér tel mez he tõ. 

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta alap ján nem fel té te le
a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gé nek,
hogy a kér dés a jog sza bá lyok fo ga lom kész le tét hasz nál ja.
Az Nsztv. 13. § (1) be kez dé se ugyan is „nem tá maszt olyan
kö ve tel ményt a nép sza va zás kez de mé nye zõ i vel szem ben,
hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor az egyes jog ágak ki fe -
je zés kész le tét, a jog sza bá lyok ban meg lé võ fo gal ma kat,
 illetve az egyes tu do mány ágak, szak te rü le tek ter mi nus
tech ni cu sa it ve gyék ala pul” [elõ ször: 51/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.]. 

A „bi zony lat” ki fe je zés azon ban több jog sza bály ban is
meg ta lál ha tó. Az adó zás rend jé rõl szó ló 2003. évi
XCII. tör vény 14. § (1) be kez dés e) pont ja alap ján az
 adózó az adó és a költ ség ve té si tá mo ga tás meg ál la pí tá sa,
meg fi ze té se (ki uta lás) ér de ké ben kö te les tör vény ben vagy
e tör vény ben elõ írt bi zony lat ki ál lí tá sá ra és meg õr zé sé re.
A 45. § és a 46. § a bi zony lat és iga zo lás ki ál lí tá sá nak rész -
le tes sza bá lya it tar tal maz za. Az egy sze rû sí tett vál lal ko zói
adó ról szó ló 2002. évi XLIII. tör vény mel lék le té nek
I. pont ja pe dig meg ha tá roz za, mi mi nõ sül bi zony lat nak.
Nem ál la pít ha tó meg te hát, hogy az or szá gos nép sza va zást 

kez de mé nye zõ ál tal hasz nált „bi zony lat” ki fe je zés a
 választópolgárok szá má ra fel is mer he tet len tar tal mat hor -
doz na.

3.1. Mind két in dít vá nyo zó ki fo gá sol ja, hogy a nép sza -
va zást kez de mé nye zõ a „jár hat” szót hasz nál ja a vizs gált
kér dés ben. Az egyik ki fo gás sze rint a „jár hat” fo ga lom
hasz ná la ta mi att a kér dés úgy is ér tel mez he tõ, mint ha a
 hatályos sza bá lyok sze rint a kép vi se lõk nek most is csak a
bi zony lat tal iga zolt ki adá sai után jár na költ ség té rí tés.

Aho gyan azt a 97/2007. (XI. 29.) AB ha tá ro zat is hang -
sú lyoz ta, „az or szág gyû lé si kép vi se lõk költ ség té rí té sé re
vo nat ko zó sza bá lyok és azok mó do sí tá sá nak szükséges -
sége je len leg par la men ti vita és en nek nyo mán nyil vá nos
dis kur zus tár gya”. Eb bõl kö vet ke zõ en nem két sé ges, hogy
ön ma gá ban a „jár hat” szó hasz ná la ta a köz ügyek ben já ra -
tos vá lasz tó pol gárt nem ké pes meg té vesz te ni. 

3.2. A má sik ki fo gás sze rint a „jár hat” ki fe je zés hasz ná -
la ta sér ti az Al kot mány 20. § (4) be kez dé sét.

Az Al kot mány 20. § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
alap ján az or szág gyû lé si kép vi se lõt a füg get len sé gét biz to -
sí tó tisz te let díj, to váb bá meg ha tá ro zott ked vez mé nyek és
költ sé ge i nek fe de zé sé re költ ség té rí tés il le tik meg. A költ -
ség té rí tés mér té ké nek és a ked vez mé nyek kö ré nek meg ha -
tá ro zá sa az Al kot mány 20. § (4) be kez dés má so dik mon -
data alap ján a tör vény ho zó fel ada ta. Az or szág gyû lé si
kép viselõk tisz te let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és ked vez -
mé nye i rõl szó ló 1990. évi LVI. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Tv.) en nek meg fe le lõ en sza bá lyoz za az or szág gyû lé si 
kép vi se lõk költ ség té rí té sét. A költ ség té rí tés re vo nat ko zó
el szá mo lá si sza bályt a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló
1995. évi CXVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjatv.) tar tal -
maz, amely nek 27. § b) pont ja alap ján a nem ön ál ló te vé -
keny ség bõl szár ma zó be vé tel bõl a jö ve de lem meg ál la pí tá -
sa so rán – leg fel jebb a költ ség té rí tés cí mén ka pott be vé tel
mér té ké ig – le von ha tó az Szjatv. 3. szá mú mel lék let ren -
del ke zé sei sze rint el is mert költ ség. Az Szjatv. 3. szá mú
mel lék let II. 2. pont ja az iga zo lás nél kül el szá mol ha tó
költ sé gek kö zött em lí ti az or szág gyû lé si kép vi se lõk
Tv.-ben meg ál la pí tott költ ség té rí té sét. A Tv. nem kö ve te li
meg, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõ a te vé keny sé ge
 során fel me rü lõ szük sé ges költ sé gét szám lá val iga zol ja.
Ezért van az, hogy je len leg a par la men ti kép vi se lõk iga zo -
lás nél kül szá mol hat nak el tel jes költ sé gük rõl. [Lásd
97/2007. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. no vem ber,
1072.]

A most vizs gált nép sza va zá si kér dés a par la men ti kép -
vi se lõk költ ség el szá mo lá sá nak mód sze ré re vo nat ko zik.
Nem a költ ség té rí tés léte te hát a nép sza va zás tár gya,
 hanem az a mód, aho gyan az or szág gyû lé si kép vi se lõk
a költ sé ge ik rõl a rá juk vo nat ko zó Tv. ren del ke zé sei alap -
ján szá mot ad nak.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a kér dés ben meg tar tott ered mé nyes nép sza va zás nem 
je len te né az Al kot mány 20. § (4) be kez dé sé nek bur kolt
mó do sí tá sát.
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4. Az in dít vá nyo zó sze rint nem egy ér tel mû, hogy egy
ered mé nyes nép sza va zást kö ve tõ en mi lyen jog al ko tá si
 kötelezettség ter hel né az Or szág gyû lést, mert a kér dés
nem ha tá roz za meg az el szá mol tat ha tó ság kri té ri u ma it.

Az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, a vá lasz tó pol gá -
rok egy ér tel mû en ál lást tud nak fog lal ni a kér dés rõl, és
ered mé nyes nép sza va zás ese tén az Or szág gyû lés meg
 tudja ál la pí ta ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség.
A kér dés alap ján az Or szág gyû lés kö te les sé ge, hogy pon -
to san meg ha tá roz za az or szág gyû lé si kép vi se lõk köz ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge so rán in do kol tan fel me rü lõ
költ sé gek el szá mo lá sá val kap cso la tos el já rá si fel té te le ket.

5. Az egyik ki fo gás be nyúj tó ja sze rint a most vizs gált
kér dés sel azo nos tar tal mú kér dést hi te le sí tett ko ráb ban
a 133/2007. (V. 8.) OVB ha tá ro zat, és azt a 97/2007.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat jó vá hagy ta. Az OVB-nek ezért je -
len ügy ben a meg elõ zés el vét kel lett vol na al kal maz nia.

A 97/2007. (XI. 29.) AB ha tá ro zat alap ján az aláb bi kér -
dés bo csát ha tó nép sza va zás ra: „Akar ja-e Ön, hogy az
 Országgyûlés tör vényt al kos son ar ról, hogy a kép vi se lõk
szám lá val le gye nek kö te le sek el szá mol ni költ ség té rí té -
sük rõl?”

A 472/2007. (XI. 12.) OVB ha tá ro zat ál tal hi te le sí tett
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán a kö vet ke zõ kér dés sze re -
pel: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk nek csak a bi zony lat tal alá tá masz tott el szá mol ha tó
 kiadásai után jár hat költ ség té rí tés?”.

A 102/2007. (XII. 12.) AB ha tá ro zat alap ján „az Nsztv.
12. §-ában meg fo gal ma zott ti la lom csak arra az eset re
 vonatkozik, ha az azo nos tár gyú nép sza va zá si kér dést már
hi te le sí tet ték [va gyis a Ve. 118. § (1) be kez dé se alap ján
azt az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ve ze tõ je hi te le sí té si zá ra -
dék kal lát ta el, lásd 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 809, 815.]. A Ve. 117. § (1) be kez dé se alap ján
az OVB 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 kö te les hi te le sí te ni. Sem az Nsztv., sem a Ve.
nem ren del ke zik azon ban ar ról az eset rõl, ha az újabb nép -
sza va zá si kez de mé nye zést az elõ zõ hi te le sí té se elõtt nyúj -
tot ták be. Az OVB – csak úgy, mint az Al kot mány bí ró ság – 
ki zá ró lag azt vizs gál hat ja te hát, hogy a konk rét kér dés
meg fe lel-e az al kot má nyi és tör vé nyi fel té te lek nek. Tör vé -
nyi sza bá lyo zás hi á nyá ban az OVB az OVBh.-val el bí rált
kér dés ese té ben nem al kal maz hat ta a meg elõ zés el vét.”
(ABK 2007. de cem ber, 1230, 1234.)

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta azt
a ki fo gást, amely a 472/2007. (XI. 12.) OVB ha tá ro za tot
ami att kér te meg sem mi sí te ni, mert az OVB a meg egye zõ
tár gyú kér dé sek hi te le sí té sé nek ese té ben nem al kal maz ta
a meg elõ zés el vét.

6. Vé gül azt a ki fo gást vizs gál ta az Al kot mány bí ró ság,
amely sze rint az Al kot mány 20. § (2) be kez dé sé bõl és
20/A. § (1) be kez dé sé bõl le ve ze tett kép vi se lõi füg get len -
sé get sér te né, ha a kép vi se lõk költ sé ge i rõl szó ló iga zo lá so -
kat ál la mi in téz mény el len õriz het né.

A kép vi se lõi füg get len ség az al kot mány bí ró sá gi gya -
kor lat ban a kép vi se lõi man dá tum sza bad sá gát je len ti.
[2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 33, 38.;
27/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 197,
200–201.; 34/2004. (IX. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2004,
490, 496.] A sza bad man dá tu mot min de nek elõtt a men tel -
mi jog [Al kot mány 20. § (3) be kez dés], az össze fér he tet -
len ség jog in téz mé nye [Al kot mány 20. § (5) be kez dés] és
az or szág gyû lé si kép vi se lõk anya gi füg get len sé ge [Al kot -
mány 20. § (4) be kez dés] biz to sít ja. Ez utób bi azt je len ti,
hogy a tör vény ho zó nak úgy kell ki ala kí ta nia a kép vi se lõ -
ket meg il le tõ jut ta tá sok rend sze rét, hogy a kép vi se lõ anya -
gi lag va ló ban füg get len le gyen, ugyan ak kor a kép vi se lõ -
sé get az ál la mi sza bá lyo zás ne for mál ja hasz not haj tó fog -
lal ko zás sá.

Az Al kot mány 20. § (2) be kez dé se elõ ír ja, hogy az
 országgyûlési kép vi se lõk te vé keny sé gü ket a köz ér de ké -
ben kö te le sek vé gez ni. Az Al kot mány 20. § (4) be kez dé se
alap ján a kép vi se lõ ket „költ sé ge ik fe de zé sé re költ ség té rí -
tés” il le ti meg. A két al kot má nyos ren del ke zés együt tes ér -
tel me zé se alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az ál lam a kép -
viselõknek a po li ti kai kö zös ség ér de ké ben vég zett te vé -
keny sé gük so rán in do kol tan fel me rü lõ költ sé ge it té rí ti
meg. Ezt az ál la mi kö te le zett sé get a nép sza va zás ra bo csá -
tan dó kér dés nem érin ti, az ugyan is a költ sé gek el szá mo lá -
sá nak mód já ra vo nat ko zik. 

A kér dés ben ki írt nép sza va zás ered mé nyes sé ge ese tén
az Or szág gyû lés tud olyan tör vényt al kot ni, amely anél kül, 
hogy a kép vi se lõ anya gi füg get len sé gét kor lá toz ná, le he -
tõ vé te szi az Al kot mány 20. § (2) és (4) be kez dé sét sér tõ,
jo go su lat lan költ ség té rí tés re vo nat ko zó igé nyek ki szû ré -
sét. Ezért az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta azt a ki fo gást,
amely a kép vi se lõi füg get len ség re hi vat koz va kér te a nép -
sza va zá si kér dés hi te le sí té sé nek meg sem mi sí té sét.

Az Al kot mány bí ró ság – a fen ti ek ben fel so rolt in do kok
alap ján – a 472/2007. (XI. 12.) OVB ha tá ro za tot 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.,
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: 1405/H/2007.
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A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
115/2008. (IV. 29.) KE

határozata

miniszteri és államtitkári megbízatások lemondás
miatti megszûnésének megállapításáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény (Kát.) 36.  § (2) be kez dé se alap ján a
 miniszterelnök elõ ter jesz tésére megállapítom, hogy

dr. Fo dor Gá bor kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz -
ter nek,

dr. Ká ko sy Csa ba gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter -
nek

e meg bí za tá sa 2008. áp ri lis 30-ai ha tállyal meg szû nik.

A Kát. 48.  § (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök elõ -
ter jesz tésére meg ál la pí tom to váb bá, hogy

Di ós sy Gá bor nak, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um ál lam tit ká rá nak,

Horn Gá bor nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká -
rá nak,

dr. Kin cses Gyu lá nak, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
ál lam tit ká rá nak,

Ko vács Kál mán nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá nak,

dr. Ma gyar Bál int nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam -
tit ká rá nak

e meg bí za tá sa 2008. áp ri lis 30-ai ha tállyal meg szû nik.

Bu da pest, 2008. áp ri lis 28.

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-2/02336/2008.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1025/2008. (IV. 29.) Korm.

határozata

a Kormány ügyrendjérõl  szóló 
1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat és egyes más

kormányhatározatok módosításáról

1. A Kor mány ügy rend jé rõl  szóló 1088/1994. (IX. 20.)
Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: H.) 18. pont c) al pont já -
nak elsõ mon da ta, 19. pont a) al pont já ban az „a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká -
rá nak,” szö veg rész, 19. pont já nak utol só mon da ta,
53. pont já ban a „vagy a Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü -
let” szö veg rész, 58. pont já ban a „ , vagy a Fej lesz tés po li ti -
kai Irá nyí tó Tes tü let” szö veg rész és az „ , il let ve a Fej lesz -
tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü le tet” szö veg rész, 76. pont ja,
84. pont já ban az „a ko a lí ci ós egyet ér té si jo got gya kor ló
kor mány tag esetleges ellenvéleményére való utalást,”
szövegrész, valamint 88. pontja hatályát veszti.

2. A H. 17. pont já ban a „kell ki ad ni” szö veg rész he lyé -
be a „kell ki ad ni, il let ve ha együt te sen vagy egyet ér tés ben
kell elõ ter jesz tést ten ni,” szö veg, 18. pont d) al pont já ban a
„tá jé koz tat ja” szö veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus úton
tá jé koz tat ja” szö veg, 34. pont já ban az „– a Kor mány tag -
jain kí vül – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós ko or di ná -
ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká ra,” szö veg rész he lyé be az „a Kor -
mány tag ja,” szö veg, 35. pont já ban a „het ven öt pél dány -
ban – to váb bi egy pél dányt” szö veg rész he lyé be az „a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott 
pél dány szám ban – egy pél dányt” szö veg, 36. pont já ban az
„is be nyújt ha tók” szö veg rész he lyé be az „a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter en ge dé lyé vel nyújt ha tó ak be”
szö veg, 50. pont já ban az „– a fej lesz tés po li ti ka irá nyí tá sá -
ban köz re mû kö dõ ál lam tit ká rok ki vé te lé vel – a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rai” szö veg rész he lyé be az „a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal ki je lölt ál lam tit ká rai” szö veg,
51. pont já ban az „a mi nisz té ri um szak ál lam tit ká ra, ka bi -
net fõ nö ke csak ki vé te le sen, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter en ge dé lyé vel” szö veg rész he lyé be az „a mi -
nisz té ri um nak a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban ek -
ként ki je lölt szak ál lam tit ká ra vagy ka bi net fõ nö ke” szö -
veg, 61. pont a) al pont já ban az „a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
ál lam tit ká rai (a fej lesz tés po li ti ka irá nyí tá sá ban köz re mû -
kö dõ ál lam tit ká rok, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter feladat -
körében köz re mû kö dõ ál lam tit kár ki vé te lé vel)” szö veg -
rész he lyé be az „a mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ke, a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal ál ta lá nos ál lam tit ká ra, va la mint jogi
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és közigazgatási államtitkára” szöveg, 64. pontjában az
„az államtitkár, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
minisztert az általa rendeletben kijelölt államtitkár”
szövegrész helyébe az „az erre kijelölt államtitkár”
szöveg, 99. pontjában az „és a Gazdasági Ka bi net”
szövegrész helyébe az „ , a Kormánykabinet és a
Gazdasági Kabinet” szöveg lép.

3. A H. 39/A. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„39/A. a) A nem a Kor mány ál tal be nyúj tott, tárgy so ro -
zat ba vett tör vényjavaslatokkal és or szág gyû lé si ha tá ro za -
ti ja vas la tok kal, va la mint a tör vényjavaslatokhoz és az or -
szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas la tok hoz be nyúj tott mó do sí tó
és kap cso ló dó mó do sí tó ja vas la tok kal kap cso la tos kor -
mány za ti ál lás pont ról – a mi nisz ter el nök el té rõ dön té se
 hiányában – a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel együt te sen a szak -
ma po li ti kai mun ka cso port ülésére elõ ter jesz tést nyújt be,
amelyet a Kormány a következõ ülésén megtárgyal.

b) Az Or szág gyû lés bi zott sá gá nak ülé se in a fel adat kör -
rel ren del ke zõ mi nisz ter – a Kor mány a) pont sze rin ti dön -
té sé ig – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
való egyez te tés alap ján képviseli a Kormány álláspontját.

c) A tör vényjavaslatokhoz és az or szág gyû lé si ha tá ro -
za ti ja vas la tok hoz be nyúj tott mó do sí tó és kap cso ló dó mó -
do sí tó ja vas la tok kal kap cso la tos kor mány za ti ál lás pont ról
az or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por tok ve ze tõ it a Mi nisz ter -
el nö ki Hivatalt vezetõ miniszter tájékoztatja.

d) A zá ró sza va zás elõt ti mó do sí tó ja vas la tok kal kap -
cso la tos kor mány za ti ál lás pon tot a fel adat kör rel ren del ke -
zõ mi nisz ter – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter -
rel való egyeztetés alapján – képviseli.”

4. A Ki tün te té si Bi zott ság ról és az ál la mi ki tün te té sek
ado má nyo zá sá nak rend jé rõl  szóló 1130/2002. (VII. 24.)
Korm. ha tá ro zat 2. pont já ban ha tá lyát vesz ti az „a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit -
ká ra” szö veg rész.

5. A Nem ze ti Fej lesz té si Ta nács lét re ho zá sá ról  szóló
1064/2006. (VI. 29.) Korm. ha tá ro zat 2. pont já ban az
„ , aki a Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü let al el nö ki fel -
ada ta it is el lát ja” szö veg rész, va la mint az „ , il let ve a Fej -
lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü let tag jai” szö veg rész ha tá -
lyát vesz ti.

6. A fej lesz tés po li ti ka meg va ló sí tá sá val össze füg gõ
egyes szer ve ze ti kér dé sek rõl  szóló 1065/2006. (VI. 29.)
Korm. ha tá ro zat 1–4. pont ja, 6. pont já ban a „ , to váb bá a
FIT ál tal de le gált FIT tag” szö veg rész, 8. pont já ban a
„mint a FIT tag ja a FIT ál tal meg ha tá ro zott bel sõ mun ka -
meg osz tás sze rint” szö veg rész, va la mint 9–11. pont ja ha -

tá lyát vesz ti, to váb bá 5. pont já ban az „az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si” szö veg rész he lyé be az „a fej lesz tés -
po li ti ká ért fe le lõs” szö veg lép.

7. A köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada tok kor mány za ti
ko or di ná ci ó já ról  szóló 1026/2007. (IV. 11.) Korm. ha tá ro -
zat 6. pont b) al pont já ban ha tá lyát vesz ti az „ , a Ko a lí ci ós
Ko or di ná ci ó ért Fe le lõs Ál lam tit kár ság” szö veg rész, va la -
mint 6. pont b) al pont já ban az „a Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí -
tó Tes tü let a köz igaz ga tás-fej lesz té sét fel ügye lõ tag ja, va -
la mint az Ál lam re form Bi zott ság Tit kár sá ga,” szö veg rész
he lyé be az „a köz igaz ga tás-fej lesz tés sel össze füg gõ ope -
ra tív prog ram vég re haj tá sát nyo mon kö ve tõ mo ni tor ing
bi zott ság el nö ke, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter,” szöveg lép.

8. A Kor mány ka bi net rõl  szóló 1044/2007. (VII. 1.)
Korm. ha tá ro zat 3. pont e) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Kor mány ka bi net)

„e) meg hí vott ja: az Or szág gyû lés kor mány pár ti kép vi -
se lõ cso port já nak vezetõje.”

9. Ez a ha tá ro zat 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba, és az
azt kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

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

A Kormány
1026/2008. (IV. 29.) Korm.

határozata

az informatikáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl 
és feladatairól

1. A Kor mány az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg -
gõ kor mány za ti te vé keny ség irá nyí tá sá ra – két éves idõ tar -
tam ra – Baja Fe renc ál lam tit kár urat kor mány biz tos sá ne -
ve zi ki.

2. A kor mány biz tos

a) fel adat kör ében elõ ter jesz téseket ké szít a Kor mány
ré szé re,

b) elõ ké szí ti az in for má ci ós tár sa da lom ki tel je sí té sé -
hez, va la mint az in fo kom mu ni ká ci ós szek tor fej lesz té sé -
hez kap cso ló dó stra té gi á kat,

c) gon dos ko dik a b) pont ban meg ha tá ro zott stra té gi ák -
hoz kap cso ló dó prog ra mok vég re haj tá sá ról, kü lö nö sen
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ca) a szé les sá vú inf ra struk tú ra fej lesz té sé hez szük sé -
ges kor mány za ti in téz ke dé sek meg té te lé rõl, kez de mé nye -
zé sé rõl,

cb) az in ter ne tes tar ta lom kí ná lat bõ ví té sé hez, kor sze rû -
sí té sé hez szük sé ges kor mány za ti in téz ke dé sek meg té te lé -
rõl, kezdeményezésérõl,

cc) a di gi tá lis sza ka dék fel szá mo lá sá hoz, a di gi tá lis
írás tu dás el ter jesz té sé hez szük sé ges kor mány za ti in téz ke -
dé sek meg té te lé rõl és kez de mé nye zé sé rõl, kü lö nö sen a
kö zös sé gi in ter net-hoz zá fé ré si pon tok ki ala kí tá sá val és
mû köd te té sé vel, il let ve az in ter net hasz ná la tot nép sze rû sí -
tõ mo ti vá ci ós prog ra mok elõ ké szí té sé vel és vég re haj tá sá -
val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa ré vén,

cd) az e-gaz da ság ha zai fej lesz té sé hez szük sé ges kor -
mány za ti in téz ke dé sek meg té te lé rõl, kez de mé nye zé sé rõl,

d) in téz ke dé se ket tesz az in fo kom mu ni ká ci ós esz kö -
zök és al kal ma zá sok gaz da ság ban tör té nõ fel hasz ná lá sá -
nak ösztönzése érdekében,

e) köz re mû kö dik a köz igaz ga tá si in for ma ti ká val össze -
füg gõ, így kü lö nö sen a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azo no -
sí tá si és fi ze té si el já rá sok ról, va la mint a köz igaz ga tá si
adat bá zi sok és nyil ván tar tá sok szab vá nyo sí tá sá ról  szóló
jogszabályok elõkészítésében,

f) össze han gol ja a köz igaz ga tá si por tá lok és hon la pok
egy sé ges aka dály men tes ki dol go zá sát és fo lya ma tos
karbantartását,

g) össze han gol ja a költ ség ve tés vég re haj tá sá val kap -
cso la tos köz igaz ga tá si in for ma ti kai feladatokat,

h) elõ ze tesen vé le mé nye zi a köz igaz ga tá si in for ma ti -
kai tár gyú elõ ter jesz tések ter ve ze te it,

i) elõ ké szí ti a szol gál ta tó ál lam ki ala kí tá sá hoz szük sé -
ges köz igaz ga tá si in for ma ti ka stra té gi á ját és össze han gol -
ja a stratégia végrehajtását,

j) össze han gol ja az egy sé ges köz igaz ga tá si elekt ro ni -
kus fej lesz té si és szol gál ta tá si po li ti ka ki ala kí tá sát és
megvalósítását,

k) fel ügye li a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend -
szert és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott zárt cé lú
hálózatokat,

l) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azo no sí tá -
si és fi ze té si el já rá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok vég re haj -

tá sá ról, össze han gol ja a Kor mány irá nyí tá sa alá tar to zó
köz pon ti ál lam igaz ga tás szervek ezzel összefüggõ
tevékenységét,

m) gon dos ko dik a köz pon ti és a te rü le ti köz igaz ga tás
in for ma ti kai együtt mû kö dé sé rõl, a köz pon ti elekt ro ni kus
szol gál ta tó rend szer, az ága za ti és az ön kor mány za ti al -
rend sze rek együtt mû kö dé sé rõl, a nem zet kö zi köz igaz ga -
tá si in for ma ti kai rend sze rek hez tör té nõ csatlakozásról és
az azokkal való együttmûködésrõl,

n) össze han gol ja az elekt ro ni kus köz igaz ga tás fej lesz -
té sé re irá nyu ló pénz esz kö zök felhasználását,

o) meg ha tá roz za, szer ve zi, il let ve vég re hajt ja a vé de -
lem szer ve zés köz igaz ga tá si szer ve ket érin tõ in for ma ti kai
feladatait,

p) fel ada tai kö ré ben a mi nisz té ri u mok tól, il let ve a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, in for má ci ó kat,
elemzéseket szerez be,

q) el lát ja a Köz igaz ga tá si In for ma ti kai Bi zott ság (KIB) 
el nö ki feladatait,

r) ko or di nál ja az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv köz -
lõ-rend szer rel (EDR) és az Egy sé ges Eu ró pai Sür gõs sé gi
Hí vó szám ra (112) ala po zott Eu ró pai Se gély hí vó Rend -
szer rel (ESR) kapcsolatos feladatokat,

s) az ügy fél ba rát köz igaz ga tás meg te rem té se ér de ké -
ben ja vas la tot tesz a fel adat kör rel ren del ke zõ szer vek szá -
má ra a köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok kor sze rû sí té sé re,
éssze rû sí té sé re, va la mint a köz szol gál ta tá si fo lya ma tok
egy sze rû sí té sé re,

t) az érin tett mi nisz te rek kel együtt mû köd ve elõ se gí ti a
köz igaz ga tás ban in for ma ti kai esz kö zök kel nyil ván tar tott
köz ér de kû ada tok tár sa dal mi el ér he tõ sé gé nek és
felhasználásának szabályozását.

3. Ez a ha tá ro zat 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba.

4. A köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz -
tos ki ne ve zé sé rõl és fel ada ta i ról  szóló 1007/2008. (II. 19.)
Korm. ha tá ro zat 1–3. és 5. pontja hatályát veszti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Miniszterelnök
2/2008. (MK 68.) ME

utasítása

a Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról  szóló 
1/2008. (MK 57.) ME utasítás módosításáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi
LVII. tör vény 30.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben a kö vet ke zõ utasítást adom ki:

1.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló 1/2008. (MK 57.) ME uta sí tás mel lék le té -
nek (a továb biak ban: Sza bály zat) 4.  § (3) be kez dés c) pont ja, 6.  § (1) be kez dés d) pont ja, 10.  §-a az azt meg elõ zõ al cím -
mel együtt, 31.  § (4) be kez dés c) pont ja, 34.  § (2) be kez dé sé ben az „a ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár,” szö -
veg rész, 38.  § (1) be kez dé sé ben az „a ko a lí ci ós ko or di ná ci ó ért fe le lõs ál lam tit kár,” szö veg rész, 1. számú függelék
13. pont ja, 2. számú függelék 13. pontja hatályát veszti.

(2) A Sza bály zat 4.  § (6) be kez dé sé ben az „53” szö veg rész he lyé be az „54” szö veg, 8.  § (6) be kez dé sé ben a „46” szö -
veg rész he lyé be a „48” szö veg, 9.  § (4) be kez dé sé ben a „75” szö veg rész he lyé be a „77” szö veg, 21.  § (4) be kez dé sé ben
az „a Köz szol gá la ti Fõ osz tály” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány za ti Sze mély ügyi Fejlesztési Programok Fõosztály”
szöveg lép.

(3) A Sza bály zat 4.  § (3) be kez dés d) pont já ban, 6.  § (1) be kez dés e) pont já ban, 11.  § (7) be kez dé sé ben, 20.  § (3) be -
kez dé sé ben, 22.  § (1) be kez dés b) pont já ban, 28.  § (2) be kez dé sé ben, 31.  § (4) be kez dés d) pont já ban, 36.  § (2) be kez dé -
sé ben, 2. szá mú füg ge lék 14.2. pont n) al pont já ban az „a köz igaz ga tá si” szö veg rész he lyé be az „az” szö veg, 14.2. pont
f) al pont já ban a „köz igaz ga tá si” szö veg rész he lyé be az „az” szö veg, 11.  §-t meg elõ zõ al cí mé ben, 11.  § (1)–(2) be kez dé -
sé ben, (4)–(6) be kez dé sé ben, 1. szá mú füg ge lék 14. pont já ban az „A köz igaz ga tá si” szö veg rész he lyé be az „Az” szö veg, 
2. szá mú füg ge lék 14. pont já ban az „A KÖZIGAZGATÁSI” szö veg rész he lyé be az „AZ” szö veg lép.

(4) A Sza bály zat 4.  § (3) be kez dés e) pont ja, 6.  § (1) be kez dés f) pont ja, 12.  §-a az azt meg elõ zõ al cím mel együtt, 31.  §
(5) be kez dé sé ben a „kor mány za ti fej lesz tés po li ti ká ban köz re mû kö dõ ál lam tit ká rok, va la mint – a köz igaz ga tá si in for ma -
ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos ki vé te lé vel – a” szö veg rész ha tá lyát vesz ti, to váb bá 11.  § (4) be kez dé sé ben az „irá nyít ja a
Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta lát” szö veg rész he lyé be az „irá nyít ja a Köz igaz ga tá si
és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta lát és a Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fejlesztési Intézetet”
szöveg, 11.  § (7) bekezdésében a „20” szövegrész helybe a „23” szöveg lép.

2.  §

(1) A Sza bály zat az 5.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ új al cím mel és 5/A.  §-sal egé szül ki:

„A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter

5/A.  § (1) A ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter mun ká ját tit kár ság se gí ti, ame lyet a tár ca nél kü li mi -
nisz ter kabinetfõnöke vezet.

(2) A ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter irá nyít ja a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hivatalt.

(3) A ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter tit kár sá gá nak lét szá ma leg fel jebb hat fõ le het.”

3958 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/68. szám



(2) A Sza bály zat 6.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új h) pont tal egé szül ki:
(A Hi va tal ban)
„h) a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé gé ben közremûködõ”

(ál lam tit kár mû kö dik.)

(3) A Sza bály zat a 13.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ új al cím mel és 13/A.  §-sal egé szül ki:

„A kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli miniszter tevékenységében közremûködõ államtitkár

13/A.  § (1) A Hi va tal ban a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ ál lam -
tit kár mû kö dik, aki a tár ca nél kü li mi nisz tert he lyet te sí tõ jog kö ré ben a tár ca nél kü li miniszter utasításai szerint jár el.

(2) A ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ ál lam tit kár mun ká ját leg fel -
jebb fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ál tal ve ze tett tit kár ság se gí ti, amely nek létszáma legfeljebb öt fõ lehet.”

(4) A Sza bály zat 1. szá mú füg ge lé ke a kö vet ke zõ új 2A. pont tal egé szül ki:
„2A. A ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter irá nyí tá sá val
2A.1. Mi nisz te ri Tit kár ság”

(5) A Sza bály zat 1. szá mú füg ge lé ke a kö vet ke zõ új 13A. pont tal egé szül ki:
„13A. A ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ ál lam tit kár irányításával
13A.1. Ál lam tit ká ri Tit kár ság”

(6) A Sza bály zat 4.  § (5) be kez dé sé ben az „a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a tár ca nél kü li mi nisz ter, a te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ ál lam tit kár” szö veg, 5.  § (2)–(3) be -
kez dé sé ben a „tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél -
kü li mi nisz ter” szö veg, 36.  § (2) be kez dé sé ben az „A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be az „A tár ca nél kü li mi nisz ter, a te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ ál lam tit kár” szö veg lép,
valamint 5.  § (1) bekezdésében hatályát veszti az „(a továb biak ban: tárca nélküli miniszter)” szövegrész.

3.  §

Ez az uta sí tás 2008. má jus 1-jén lép ha tály ba, és az azt kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak

szervezésére történõ jogosultság elnyerésére

Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: ÖTM) a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi
LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szt.) 13. § (1) be kez dé se, va la mint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re való  jogosultság fel -
té te le i rõl szó ló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) alap ján pá lyá za tot hir det szak kép zést foly ta -
tó jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ  intézmények, egyé ni vál lal ko zók ré szé re, szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult -
ság el nye ré se cél já ból.

Pá lyá za tot ad hat be az a szak kép zést foly ta tó in téz mény, amely:
a) jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik vagy egyé ni vál lal ko zó,
b) sze re pel a fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény (a to váb bi ak ban: Fktv.) 8. §-ában meg ha tá ro zott fel nõtt kép -

zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban, és nyil ván tar tás ba vé te le óta leg alább 2 év el telt,
c) ele get tett az Fktv. 9. § (5) be kez dé se sze rin ti – a te vé keny sé gé rõl szó ló – két éves be szá mo ló ké szí té si köte -

lezettségének,
d) nincs az il le té kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to zá sa,
e) nem áll csõd-, vég el szá mo lá si, il let ve fel szá mo lá si el já rás alatt,
f) az Fktv. sze rint akk re di tált, il le tõ leg akk re di tá ci ó ja a pá lyá zat be adá sá nak idõ pont já ig si ke re sen le zá rult.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell (ki töl té si út mu ta tó alap ján):
a) azon szak ké pe sí té sek meg ne ve zé sét, az Or szá gos Kép zé si Jegy zék (a to váb bi ak ban: OKJ) 1. mel lék le té ben ta lál -

ha tó azo no sí tó szá mát, va la mint pá lyá za ti kód ját, ame lyek re a vizs ga szer ve zé si jo got meg kí ván ja sze rez ni.
A meg pá lyáz ha tó szak ké pe sí té sek az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel 

és tör lés el já rá si rend jé rõl szó ló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let 1. szá mú mel lék le te alap ján:

Sor-
szám

Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben sze rep lõ ada tai
Pá lyá za ti kód

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 61 582 01 0000 00 00 Épí té si mû sza ki el len õr I. I.

0100 52 01 Rész szak ké pe sí tés:
Épí té si mû sza ki el len õr II.

I/1.

2. 61 521 01 Fel vo nó- és moz gó lép csõ el len õr II.

0010 61 01 El ága zás:
Fel vo nó el len õr

II/1.

0010 61 02 El ága zás:
Moz gó lép csõ el len õr

II/2.

3. 52 341 03 0000 00 00 In gat lan köz ve tí tõ III/1.

0001 54 01 Rá épü lés:
In gat lan va gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ

III/2.

4. 33 814 01 0000 00 00 Kéményvizsgáló IV.

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ké mény sep rõ

IV/1.

5. 52 861 05 0000 00 00 Pol gá ri vé del mi elõ adó V/1.

0001 54 01 Rá épü lés:
Ka taszt ró fa vé del mi és pol gá ri vé del -
mi fõ elõ adó

V/2.

3960 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/68. szám



Sor-
szám

Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben sze rep lõ ada tai
Pá lyá za ti kód

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

6. 52 813 01 Sport edzõ (sport ág meg je lö lé sé vel) VI.

0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Sport ok ta tó (sport ág meg je lö lé sé vel)

VI/1.

0010 52 01 El ága zás:
Fitt ness-well ness asszisz tens

VI/2.

0010 52 02 El ága zás:
Sport edzõ (sport ág meg je lö lé sé vel)

VI/3.

0001 54 01 Rá épü lés:
Rek re á ci ós moz gás prog ram-ve ze tõ
(a szak irány meg je lö lé sé vel)

VI/4.

7. 52 813 02 0000 00 00 Sport szer ve zõ, -me ne dzser VII.

8. 52 814 01 0000 00 00 Tár sas ház ke ze lõ VIII/1.

0001 54 01 Rá épü lés:
In gat lan ke ze lõ

VIII/2.

9. 51 853 01 0000 00 00 Te met ke zé si szol gál ta tó IX.

0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Te met ke zé si asszisz tens

IX/1.

0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Te me tõi mun kás

IX/2.

10. 51 861 01 0000 00 00 Tûz ol tó X/1.

0001 54 01 Rá épü lés:
Tûz ol tó tech ni kus

X/2.

11. 52 861 07 0000 00 00 Tûz vé del mi elõ adó XI/1.

0001 54 01 Rá épü lés:
Tûz vé del mi fõ elõ adó

XI/2.

b) azon  ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió(k) meg ne ve zé sét, amely ben a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kí ván ja lát ni,
c)  azt, hogy ár be vé te lé ben mi lyen arányt kép vi sel a szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny ség,
d) szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek ér de mi ada to kat tar tal ma zó be mu ta tá sát, il let ve akik ko ráb ban nem

ren del kez tek vizs gáz ta tá si jog gal, az er rõl szó ló nyi lat ko za tot,
e) az ál ta la al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le írá sát, amennyi ben mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vánnyal ren del -

ke zik, an nak má so la tát is,
f) a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta tá sát (a szer ve zet ben el fog lalt he lyét, irá nyí tá sát, az e cél ra

 rendelkezésre álló sze mé lyi, tár gyi – kü lö nös te kin tet tel az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó – fel -
té te le ket),

g) a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül fe le lõs sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai gya kor -
la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te té sét,

h) a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak mód ját,
és rész le tes be mu ta tá sát,

i) a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ, jog sza bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sá ra, va la mint
a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos vég zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell (a ki töl té si út mu ta tó alap ján):

a) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi IV. tör vény ha tá lya alá tar to zó pá lyá zók ese té ben (ide ért ve a köz hasz nú
tár sa sá got is) az il le té kes cég bí ró ság ál tal ki bo csá tott, a pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ 30 nap nál nem ré geb bi cég kivonatot,
egyéb pá lyá zók ese té ben – a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 1. mel lék le té ben ne ve sí tett fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek ki vé te lé vel – a pá lyá zó egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát (ala pí tó ok ira tát, alap sza bá -
lyát), egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te les má so la tát és a nyil ván tar tá suk ra te kin tet tel az il le té kes
ön kor mány zat 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát ar ról, hogy a vál lal ko zó a nyil ván tar tá suk ban sze re pel,

b) az Fktv. 8. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a nyil ván tar tás ba vé tel té nyét iga zo ló ta nú sít vány má so la tát,
c) az Fktv. 9. § (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett és a nyil ván tar tást ve ze tõ nek meg kül dött, a két éves te vé keny ség rõl

szó ló be szá mo ló má so la tát,
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d) an nak iga zo lá sát, hogy a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek
ren del ke zés re áll nak,

e) a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let (FAT) ál tal ki adott akk re di tá ció má so la tát, il let ve an nak iga zo lá sát, hogy
az akk re di tá ci ós el já rás si ke re sen le zá rult,

f) gaz da sá gi tár sa ság, il le tõ leg egyé ni vál lal ko zó ese tén a te rü le ti leg il le té kes gaz da sá gi ka ma ra, il le tõ leg – ahol
a szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra il le té kes sé gé be – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt, az
Szt. 14. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak mai szer ve zet iga zo lá sát ar ról, hogy a gya kor la ti vizs ga rész le bo nyo lí tá -
sá hoz szük sé ges, ren del ke zés re álló tár gyi fel té te lek a jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mi nõ sé gû ek,

g) an nak iga zo lá sát, hogy a pá lyá zó nak nincs adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott tar to zá sa, vagy le járt köztar -
tozása,

h) amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról szó ló 1991. évi XLIX. tör vény, il let ve a cég nyil -
vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról szó ló 2006. évi V. tör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve zet, arra
vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy nem fo lyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás, va la mint

i) a Ren de let ben elõ írt ré gi ón kén ti hu szon hat ezer fo rint bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló ban ki át uta lás iga zo ló lap ját.

A pá lyá za ti ki írás hoz csa tol ha tó do ku men tu mok:

a) kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé vel kap cso la tos re fe ren ci ák,
b) a vizs ga szer ve zés le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs ve ze tõ EU irány el vek nek meg fe le lõ szer ke ze tû szak mai ön élet raj za

(a for ma a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet hon lap já ról le tölt he tõ).

A pá lyá zat be nyúj tá sá val össze füg gõ egyéb tud ni va lók:

A pá lyá zat ki zá ró lag az ÖTM hon lap já ról (www.bm.hu) le tölt he tõ „Pá lyá za ti do ku men tá ció” for má tu má ban
 fogadható el, amely a ki töl té si út mu ta tó sze rint ke rült el ké szí tés re.

Amennyi ben a pá lyá zó a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get több ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió te rü le tén is el kí ván ja lát ni,
mind egyik ré gió vo nat ko zá sá ban kü lön pá lyá za tot kell be nyúj ta nia, és va la mennyi pá lyá za ton fel kell tün tet nie az össze -
sen be nyúj tott pá lyá za tai szá mát. Eb ben az eset ben a köz hi te les mel lék le te ket csak az egyik pá lyá zat hoz kell csa tol nia.
A töb bi pá lyá zat hoz a mel lék le tek fény má so lat ban is csa tol ha tók, azon ban a pá lyá za ton fel kell tün tet ni, hogy mely
 régióra be nyúj tott pá lyá zat hoz csa tol ta a köz hi te les mel lék le te ket.

A pá lyá zó csak olyan – az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó – OKJ szak ké pe sí té sek
vo nat ko zá sá ban nyújt hat be vizs ga szer ve zé si jo go sult ság meg szer zé sé re irá nyu ló pá lyá za tot, me lyek re a nyil ván tar tá si
ta nú sít vány alap ján kép zés re jo go sult.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra,
a Fel nõtt kép zõk Szö vet sé ge, va la mint az ÖTM kép vi se lõ i bõl álló bí rá ló bi zott sá got hoz lét re, és gon dos ko dik an nak
 mûködtetésérõl.

A szak mai vizs ga szer ve zé sé re tör té nõ jo go sult ság el nye ré sé re be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sa az 1. és 2. szá mú mel -
lék let alap ján tör té nik, me lyek le tölt he tõk az elõ zõ ek ben kö zölt hon lap ról, .doc for má tum ban.

A pá lyá za tok ban va lót lan ada tok, in for má ci ók köz lé se meg té vesz tés nek mi nõ sül és au to ma ti kus ki zá rást ered mé nyez.
A pá lyá za ti ki írás ban elõ írt do ku men tu mok te kin te té ben hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség.
A pá lyá zat for mai okok ból ke rül el uta sí tás ra, amennyi ben a „For mai kö ve tel mé nyek” kö zül bár me lyik re „nem”, vagy

„nincs” a vá lasz.
A for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pá lyá zók kö zül azok nyer nek vizs ga szer ve zé si jo go sult sá got, ame lyek

a 2. mel lék let sze rin ti ér té ke lés ben leg alább 75 pon tot el ér nek.
A szak mai vizs ga szer ve zõ jé nek fel ada ta it a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl szó ló

20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let ha tá roz za meg.

Kap cso lat fel vé tel:

A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ció kér he tõ az aláb bi el ér he tõ sé ge ken:
– az ÖTM Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tá lyá tól a hu man.fo@otm.gov.hu, va la mint a

raczgy@bm.gov.hu e-ma il cí me ken, to váb bá a 06-1-441-1000/13353, il let ve a 06-20-259-49-60 te le fon szá mo kon.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je (a pos tá ra adás idõ pont ja) a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott

60. nap.
A pá lyá zat tal el nyer he tõ vizs ga szer ve zé si jo go sult ság a ki hir de tés nap já tól 5 évig ér vé nyes.
A pá lyá za to kat meg pá lyá zott sta tisz ti kai ré gi ón ként 5 pél dány ban – mely bõl leg alább egy pél dá nyon ere de ti, cég -

szerû alá írás sze re pel, és min den ol dal szig nál va van – kell be nyúj ta ni az ÖTM Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti
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 Fõosztály cí mé re (1903 Bu da pest, Pf. 314). A bo rí té kon fel kell tün tet ni a „VIZSGASZERVEZÉS ÖTM 2008” meg ne -
ve zést. Ha tár idõ után pos tá ra adott pá lyá za tok nem ke rül nek ér té ke lés re.

A sta tisz ti kai ter ve zé si ré gi ón ként be fi ze ten dõ hu szon hat ezer fo rint bí rá la ti dí jat az ÖTM 10023002-01451014-
00000000 szá mú igaz ga tá si bank szám lá já ra kell ban ki át uta lás sal be fi zet ni. Az át uta lá son köz le mény ként fel kell tün tet -
ni: „VIZSGASZERVEZÉS ÖTM 2008”.

A pá lyá za ti ki írás ban nem érin tett kér dé sek ben Ren de let elõ írá sa it kell irány mu ta tó nak te kin te ni.
A pá lyá zat ered mé nyé rõl, a szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek, szer ve ze tek az ön kor mány za ti és

te rü let fej lesz té si mi nisz ter ren de le té bõl ér te sül het nek, ame lyet a Ma gyar Köz löny ben, va la mint a Bel ügyi Köz löny ben
kell meg je len tet ni.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um pá lyá za tot ír ki a szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör -
vény 13. § (1) be kez dé se, va la mint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság fel té te le i rõl szó ló 34/2003. (XII. 21.)
OM ren de let alap ján szak kép zést foly ta tó jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ in téz mé nyek, egyé ni vál lal ko zók ré szé re az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ha tás kö ré be tar tozó szak ké pe sí té sek szak mai vizs gá i nak szer ve zé sé re való
jo go sult ság el nye ré se cél já ból.

A pá lyá zat ki író ja:

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: ÖTM).

A pá lyá zat le bo nyo lí tó ja:

ÖTM Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tály.

A pá lyá zat cél ja:

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai vizs gá i nak szer ve zé sé -
re tör té nõ jo go sult ság pá lyá za ti úton tör té nõ oda íté lé se.

A meg pá lyáz ha tó szak ké pe sí té sek az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel 
és tör lés el já rá si rend jé rõl szó ló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let 1. szá mú mel lék le te alap ján:

Sor-
szám

Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben sze rep lõ ada tai
Pá lyá za ti kód

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

1. 61 582 01 0000 00 00 Épí té si mû sza ki el len õr I. I.

0100 52 01 Rész szak ké pe sí tés:
Épí té si mû sza ki el len õr II.

I/1.

2. 61 521 01 Fel vo nó- és moz gó lép csõ el len õr II.

0010 61 01 El ága zás:
Fel vo nó el len õr

II/1.

0010 61 02 El ága zás:
Moz gó lép csõ el len õr

II/2.

3. 52 341 03 0000 00 00 In gat lan köz ve tí tõ III/1.

0001 54 01 Rá épü lés:
In gat lan va gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ

III/2.

4. 33 814 01 0000 00 00 Kéményvizsgáló IV.

0100 31 01 Rész szak ké pe sí tés:
Ké mény sep rõ

IV/1.

5. 52 861 05 0000 00 00 Pol gá ri vé del mi elõ adó V/1.

0001 54 01 Rá épü lés:
Ka taszt ró fa vé del mi és pol gá ri vé del -
mi fõ elõ adó

V/2.
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Sor-
szám

Szak ké pe sí tés 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben sze rep lõ ada tai
Pá lyá za ti kód

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

6. 52 813 01 Sport edzõ (sport ág meg je lö lé sé vel) VI.

0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Sport ok ta tó (sport ág meg je lö lé sé vel)

VI/1.

0010 52 01 El ága zás:
Fitt ness-well ness asszisz tens

VI/2.

0010 52 02 El ága zás:
Sport edzõ (sport ág meg je lö lé sé vel)

VI/3.

0001 54 01 Rá épü lés:
Rek re á ci ós moz gás prog ram-ve ze tõ
(a szak irány meg je lö lé sé vel)

VI/4.

7. 52 813 02 0000 00 00 Sport szer ve zõ, -me ne dzser VII.

8. 52 814 01 0000 00 00 Tár sas ház ke ze lõ VIII/1.

0001 54 01 Rá épü lés:
In gat lan ke ze lõ

VIII/2.

9. 51 853 01 0000 00 00 Te met ke zé si szol gál ta tó IX.

0100 33 01 Rész szak ké pe sí tés:
Te met ke zé si asszisz tens

IX/1.

0100 21 01 Rész szak ké pe sí tés:
Te me tõi mun kás

IX/2.

10. 51 861 01 0000 00 00 Tûz ol tó X/1.

0001 54 01 Rá épü lés:
Tûz ol tó tech ni kus

X/2.

11. 52 861 07 0000 00 00 Tûz vé del mi elõ adó XI/1.

0001 54 01 Rá épü lés:
Tûz vé del mi fõ elõ adó

XI/2.

A pá lyá zat tal el nyer he tõ vizs ga szer ve zé si jo go sult ság 2013. de cem ber 31-ig ér vé nyes.

A pá lyá zók köre:

Pá lyá za tot nyújt hat nak be szak kép zést foly ta tó jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ in téz mé nyek, egyé ni vál lal ko zók.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei:

Pá lyá za tot ad hat be az a szak kép zést foly ta tó in téz mény, amely:
a) jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik vagy egyé ni vál lal ko zó,
b) sze re pel a fel nõtt kép zés rõl szó ló 2001. évi CI. tör vény (a to váb bi ak ban: Fktv.) 8. §-ában meg ha tá ro zott fel nõtt kép -

zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban, és nyil ván tar tás ba vé te le óta leg alább 2 év el telt,
c) ele get tett az Fktv. 9. § (5) be kez dé se sze rin ti – a te vé keny sé gé rõl szó ló két éves – be szá mo ló ké szí té si kötelezett -

ségének,
d) nincs az il le té kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to zá sa,
e) nem áll csõd-, vég el szá mo lá si, il let ve fel szá mo lá si el já rás alatt,
f) az Fktv. sze rint akk re di tált, vagy akk re di tá ci ó ja fo lya mat ban van.

Ér vény te len a pá lyá za ta an nak a pá lyá zó nak:

– aki nek le járt ha tár ide jû köz tar to zá sa van (a köz tar to zás de fi ní ci ó ját az adó zás rend jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör -
vény 178. § 20. pont ja ha tá roz za meg), to váb bá

– aki csõd el já rás, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt áll.

Ér vé nyes pá lyá zat nak csak az a ha tár idõ re be ér ke zett pá lyá zat te kint he tõ, ame lyet a je len ki írás hoz tar to zó „Pá lyá za ti
do ku men tá ció” be szer zé sé vel és az ab ban fog lal tak alap ján ké szí tet tek el, és mel lék let ként tar tal maz za az elõ írt nyi lat -
ko za to kat, iga zo lá so kat és egyéb do ku men tu mo kat.
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A pá lyá zat ré szei, tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek

Tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek
 A pá lyá zat tud ni va ló it a pá lyá za ti do ku men tá ció is mer te ti, amely tar tal maz za a pá lyá za ti ki írást, a kö te le zõ en ki töl -

ten dõ do ku men tá ci ót, a ki töl té si út mu ta tót, a for ma nyom tat vá nyo kat, va la mint a csa to lan dó és csa tol ha tó mel lék le tek
lis tá ját.

A pá lyá za ti do ku men tá ció be sze rez he tõ az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um Hu mán erõ for rás és
 Civilkapcsolati Fõ osz tá lyán sze mé lye sen (címe: Bu da pest, V., Jó zsef At ti la u. 2–4.), vagy le tölt he tõ a kö vet ke zõ hon lap -
ról: www.bm.hu).

 A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ció kér he tõ az aláb bi el ér he tõ sé ge ken:
– az ÖTM Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tá lyá tól a hu man.fo@otm.gov.hu, va la mint a

raczgy@bm.gov.hu e-ma il cí me ken, a 06-1-441-1000/13353, il let ve a 06-20-259-49-60 te le fon szá mo kon.
A pá lyá zat nak nyom ta tott for má ban az aláb bi, a pá lyá za ti do ku men tá ció to váb bi fe je ze te i ben be mu ta tott ré sze ket kell

tar tal maz nia a kö vet ke zõ sor rend ben: 1. Elõ lap, 2. Az út mu ta tó sze rint ki töl tött pá lyá za ti adat lap, 3. Kö te le zõ en csa to -
lan dó mel lék le tek, 4. Nem kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek.

1. Elõ lap
A pá lyá za tot Elõ lap pal kell el lát ni, és azon fel kell tün tet ni a kö vet ke zõ ket:
– A pá lyá zat té má ja.
– A pá lyá zó neve.
– A pá lyá zó szék hely sze rin ti címe.
– A pá lyá zat tal érin tett ré gió meg ne ve zé se.
Az Elõ lap min tá ját a pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal maz za.

2. Pá lyá za ti adat lap meg fe le lõ en ki tölt ve.

3. Kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek.

4. Nem kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek.

A pá lyá za tok be nyúj tá sa

A pá lyá zat csak a pá lyá za ti do ku men tá ció alap ján nyújt ha tó be.
A pá lyá za tot 5, egyen ként össze fû zött, nyom ta tott pél dány ban kell el ké szí te ni és be nyúj ta ni, mely bõl leg alább egy

pél dá nyon ere de ti cég sze rû alá írá sok sze re pel nek, és min den ol dal szig nál va van.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak he lye:
– sze mé lye sen az ÖTM Ügy fél szol gá la ti Iro dá ján, Bu da pest, V., Ná dor u. 2., mun ka na po kon 8.00–16.30 kö zött, leg -

ké sõbb a Ma gyar Köz löny ben tör tént meg je le nést kö ve tõ 60. na pon 16.30 órá ig,
– pos tán az ÖTM Hu mán erõ for rás és Ci vil kap cso la ti Fõ osz tály, 1903 Bu da pest, Pf. 314 cím re, pos tai úton fel adott

pá lyá zat ese tén a pos ta bé lyeg zõ dá tu má nak kell meg fe lel nie (leg ké sõbb) a ha tár idõ nap já nak.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni a „VIZSGASZERVEZÉS ÖTM 2008” meg ne ve zést. A ha tár idõ után le adott, il let ve pos -

tá ra adott pá lyá za tok nem ke rül nek ér té ke lés re.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Ma gyar Köz löny ben tör tént meg je le nést kö ve tõ 60. nap.

A pá lyá za tok ér té ke lé se

A pá lyá za tok for mai és tar tal mi szem pon tok alap ján ke rül nek ér té ke lés re.
A kés ve be nyúj tott, a pá lyá za ti ki írás nak nem meg fe le lõ, a Pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé -

nyek tõl el té rõ en el ké szí tett, hi á nyo san be nyúj tott pá lyá za tok for ma i lag nem fe lel nek meg, ezért nem ke rül nek tar tal mi
ér té ke lés re.

A szak kép zést foly ta tó in téz mény ál tal be nyúj tott pá lyá zat for mai okok ból ke rül el uta sí tás ra, amennyi ben a „For mai
kö ve tel mé nyek” kö zül bár me lyik re „nem”, vagy „nincs” a vá lasz. 

A for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pá lyá zók kö zül azok nyer nek vizs ga szer ve zé si jo go sult sá got, ame lyek a
2. mel lék let sze rin ti ér té ke lés ben leg alább 75 pon tot el ér nek.

A be nyúj tott pá lyá za tok hi ány pót lá sá ra nincs le he tõ ség.
A pá lyá za tok ban va lót lan ada tok, in for má ci ók köz lé se meg té vesz tés nek mi nõ sül, és au to ma ti kus ki zá rást ered mé -

nyez.
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A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak mód ja

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra, a
Fel nõtt kép zõk Szö vet sé ge, va la mint az ÖTM kép vi se lõ i bõl álló bí rá ló bi zott sá got hoz lét re, és gon dos ko dik an nak mû -
köd te té sé rõl.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl tör té nõ tá jé koz ta tás mód ja, ha tár ide je

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók – kü lön ér te sí tés nél kül – az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ren de -
le té bõl ér te sül het nek, amely a Ma gyar Köz löny ben, va la mint a Bel ügyi Köz löny ben je le nik meg.

Bí rá la ti díj

A pá lyá zat be nyúj tá sa kor bí rá la ti dí jat kell fi zet ni. A sta tisz ti kai ter ve zé si ré gi ón ként be fi ze ten dõ hu szon hat ezer fo rint 
bí rá la ti dí jat az ÖTM 10023002-01451014-00000000 szá mú igaz ga tá si bank szám lá já ra kell ban ki át uta lás sal be fi zet ni.
Az át uta lá son köz le mény ként fel kell tün tet ni: „VIZSGASZERVEZÉS ÖTM 2008”.

Az ÖTM a be fi ze tett bí rá la ti díj ról szám vi te li bi zony la tot ál lít ki a be fi ze tõ ré szé re.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ók

A szak mai vizs ga szer ve zõ jé nek a fel ada ta it a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé rõl szó ló
20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let ha tá roz za meg.

A pá lyá za ti ki írás ban nem érin tett kér dé sek ben a szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság fel té te le i rõl szó ló
34/2003. (XII. 21.) OM ren de let elõ írá sa it kell irány mu ta tó nak te kin te ni.

1. Elõ lap

ELÕLAP

A pá lyá zat azo no sí tó sor szá ma:......................................... (az ÖTM töl ti ki)

PÁLYÁZAT

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek szak mai vizs gá i nak szer ve zé sé re való jo go sult ság el nye ré se cél já ból

 A pá lyá zó neve: 

 A pá lyá zó szék hely sze rin ti címe: ..................................................................................................................................

Pá lyá zott ré gió(k) meg ne ve zé se:

Dá tum:

3966 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/68. szám



2. Adat lap

PÁLYÁZATI ADATLAP

(a pá lyá zó ra vo nat ko zó ada to kat kell ér te lem sze rû en ki töl te ni)

1. A pá lyá zó ada tai

A pá lyá zó cég sze rû meg ne ve zé se:

Címe (szék he lye)                                     irá nyí tó szám:                  me gye:                                     

vá ros:                                                     utca/út:                                                          ház szám:           eme let, ajtó:

A pá lyá zó nak a meg pá lyá zott ré gi ó ban mû kö dõ te lep he lyé nek címe (ha van ilyen):

A pá lyá zó in téz mé nyi kód ja/tí pu sa:

Te le fon szá ma:

Adó ha tó ság nak be je len tett bank szám la szá ma:

Szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve:

Adó igaz ga tá si azo no sí tó szá ma (11 szám jegy):

Sta tisz ti kai szám je le (KSH szá ma, 17 szám jegy):

A pá lyá zó tör vé nyes kép vi se lõ jé nek neve, be osz tá sa:

Pá lyá zott ré gió neve:

Köz hi te les mel lék le te ket tar tal ma zó pá lyá zat ré gi ó já nak meg ne ve zé se:

Kel te zés: ........................................

P. H.

.........................................

cég sze rû alá írás
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3. A pá lyá zat hoz kö te le zõ en ki töl ten dõ ro va tok, nyi lat ko za tok,  csa to lan dó mel lék le tek, iga zo lá sok

a) A szak ké pe sí té sek meg ne ve zé se és OKJ azo no sí tó szá ma az 1/2006. (XII. 27.) OM ren de let sze rint, ame lyek re a
vizs ga szer ve zé si jo got meg kí ván ja sze rez ni. (A táb lá zat so rai kor lát nél kül bõ vít he tõ ek.)

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
OKJ szá ma, va la mint a pá lyá za ti anyag ban

 sze rep lõ kód szá ma

Az adott szak ké pe sí tés re ko ráb ban már 
ren del ke zett vizs ga szer ve zé si jo go sult ság gal

(igen/nem), mettõl meddig

b) Azon  ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió(k) meg ne ve zé se, amely ben je len pá lyá zat alap ján a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé -
get el kí ván ja lát ni.

Ré gió neve:

Azon to váb bi ré gi ók meg ne ve zé se, me lyek ben pá lyá za tot nyúj tott be:

c) Szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé ge ada to kon ala pu ló be mu ta tá sa.

A szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny ség be mu ta tá sa so rán adja meg az aláb bi ada to kat:

– Mi ó ta fog lal ko zik szak kép zés sel?

– Mu tas sa be mi lyen arányt, súlyt kép vi selt te vé keny sé gük ben a szak kép zé si te vé keny ség az el múlt öt év ben!

– Mu tas sa be a kép zé sek ben részt ve võk szá mát az el múlt öt év ben!

– Hány szak ké pe sí tés ben foly ta tott kép zést az el múlt öt év ben?

– A szak kép zés ben részt ve võk kö zül ho gyan ala kult az is ko la rend sze rû és az is ko la rend sze ren kí vü li kép zés ben ta -
nu lók ará nya?

– Adja meg a szak kép zés ben részt ve võ ta nu lók je len le gi összes lét szá mát (fõ)!

d) Szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek ér de mi ada to kat tar tal ma zó be mu ta tá sa, vagy azok ré szé rõl, akik ko -
ráb ban nem ren del kez tek vizs gáz ta tá si jog gal, az er rõl szó ló nyi lat ko zat.

– Mi ó ta fog lal ko zik vizs gáz ta tás sal és mi lyen for má ban (ala nyi jo gon vagy vizs ga szer ve zé si jo go sult ság alap ján)

– Az utób bi öt év évre vo nat koz tat va mu tas sa be a kö vet ke zõ ket szak ké pe sí té sen kén ti bon tás ban:

= Szer ve zett vizs gák szá ma össze sen, va la mint az adott ré gi ó ban 

= Vizs gá zók szá ma össze sen és az adott ré gi ó ban

= Vizs gá zók kö zül mi lyen arányt kép vi sel a sa ját ta nu lók vizs gáz ta tá sa, il let ve a más in téz mény ta nu ló i nak vizs gáz -
ta tá sa?

VAGY

NYILATKOZAT

Alul írott..............................................................a pá lyá zó tör vé nyes kép vi se lõ je (cég sze rû alá írás ra jo go sult sze mély) 
nyi lat ko zom, hogy je len pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ en pá lyá za ton el nyert vizs ga szer ve zé si jo go sult ság gal nem ren -
del kez tem.

Tu do má sul ve szem, hogy a meg té vesz tõ vagy va lót lan adat szol gál ta tás és a kö te le zett sé gek el tit ko lá sa a pá lyá zat ból
való ki zá rást ered mé nye zi.

Kel te zés: .........................

P. H.

....................................................

cég sze rû alá írás

3968 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/68. szám



e) A pá lyá zó ál tal al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le írá sa, amennyi ben mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vánnyal
ren del ke zik, an nak má so la ta is.

A pá lyá zó ál tal al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be mu ta tá sa, kü lö nös te kin tet tel a vizs ga szer ve zé si te vé keny -
ség re vo nat ko zó mi nõ ség biz to sí tá si fo lya ma tok ra.

Amennyi ben ren del ke zik mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vánnyal, e lap he lyé re csa tol ja be an nak má so la tát.

f) A szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta tá sa (a szer ve zet ben el fog lalt he lye, irá nyí tá sa, az e cél ra ren del -
ke zés re álló sze mé lyi, tár gyi, kü lö nös te kin tet tel az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó fel té te lek).

A vizs ga szer ve zõ egy ség szer ve zet ben el fog lalt he lye:

A vizs ga szer ve zõ egy ség irá nyí tá sa:

A vizs ga szer ve zé si te vé keny ség hez ren del ke zés re álló sze mé lyi fel té te lek:

A vizs ga szer ve zé si te vé keny ség hez ren del ke zés re álló tár gyi fel té te lek:

Az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó fel té te lek:

g) A szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül fe le lõs sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai gya kor -
la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te té se (a so rok szá ma, va la mint a cel lák mé re te szük ség sze rint bõ vít he tõ).

Név Mun ka kör
Is ko lai és szak mai 

vég zett ség
Szak mai gya kor lat

Vizs ga szer ve zés ben 
be töl tött sze re pe, 
fe le lõs sé gi köre

h) A szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek meg lé te, va la mint a biz to -
sí tás mód ja.

A táb lá zat ki töl té sé vel an nak be mu ta tá sa szak ké pe sí té sen ként, hogy a gya kor la ti vizs ga le bo nyo lí tá sá nak tár gyi esz -
kö zei mi lyen arány ban ké pe zik a pá lyá zó sa ját tu laj do nát, vagy azok meg ál la po dás alap ján ke rül nek biz to sí tás ra (a táb lá -
zat so rai kor lát nél kül bõ vít he tõk).

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se

Gya kor la ti vizs ga le bo nyo lí tá sá hoz
ren del ke zés re álló tár gyi esz kö zök,

inf ra struk tú ra

A tár gyi fel té te lek 
biz to sí tá sá nak mód ja

A tár gyi fel té te lek 
biz to sí tá sá nak he lye

i) A szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ, jog sza bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sá ra, va la mint a
szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos vég zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás.
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KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Alul írott .............................................................................................................................................., mint a pá lyá zó
........................................................................................... in téz mény ré szé rõl kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mély
nyi lat ko zom, hogy:

– a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket is mer jük és meg tart juk,
– és kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny sé get a vizs ga szer ve zé si jog el nye ré se ese tén 

fo lya ma to san fog juk vé gez ni.

Kel te zés: ..............................

P. H.

...........................................
cég sze rû alá írás

j) A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi IV. tör vény ha tá lya alá tar to zó pá lyá zók ese té ben (ide ért ve a köz hasz nú
tár sa sá got is) az il le té kes cég bí ró ság ál tal ki bo csá tott, a pá lyá zat ki írá sá tól szá mí tott 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na -
tot, egyéb pá lyá zók ese té ben – a fel sõ ok ta tás ról szó ló  2005. évi CXXXIX. tör vény 1. mel lék le té ben ne ve sí tett fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek ki vé te lé vel – a pá lyá zó egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát (ala pí tó ok ira tát, alap -
sza bá lyát), egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te les má so la tát és a nyil ván tar tá suk ra il le té kes ön kor -
mány zat 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát  ar ról,  hogy a vál lal ko zó a nyil ván tar tá suk ban sze re pel.

E lap he lyé re csa tol ja be a j) pont sze rint vo nat ko zó do ku men tum(ok)at.

k) Az Fktv. 8. § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a nyil ván tar tás ba vé tel té nyét iga zo ló ta nú sít vány(ok) má so la ta.

E lap he lyé re csa tol ja be a k) pont sze rint vo nat ko zó do ku men tum(ok)at.

l) Az Fktv. 9. § (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett és a nyil ván tar tást ve ze tõ nek meg kül dött, a két éves te vé keny ség rõl
szó ló be szá mo ló má so la ta.

E lap he lyé re csa tol ja be az l) pont sze rint vo nat ko zó do ku men tum(ok)at.

m) An nak iga zo lá sa, hogy a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek a
vizs gák idõ pont já ban fel té tel nél kül ren del ke zés re áll nak.

Amennyi ben a meg pá lyá zott szak ké pe sí té sek ese té ben a gya kor la ti vizs gá hoz szük sé ges tár gyi esz kö zök sa ját tu laj -
don ban van nak, tölt se ki az 1. nyi lat ko za tot.

1. nyi lat ko zat

IGAZOLÁS A TÁRGYI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Alul írott ..............................................................................................., mint a pá lyá zó ré szé rõl kö te le zett ség vál la lás ra
jo go sult sze mély iga zo lom, hogy a .................... szak ké pe sí té sek ese tén, a gya kor la ti vizs ga le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges
tár gyi fel té te lek sa ját tu laj don ban van nak, azok a vizs gák idõ pont já ban fel té tel nél kül ren del ke zés re áll nak.

Kel te zés: ..............................

P. H.

...........................................
cég sze rû alá írás
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Amennyi ben a gya kor la ti vizs ga le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te le ket meg ál la po dás alap ján más szer ve zet
biz to sít ja, ak kor csa tol ja be az esz kö zö ket meg ál la po dás alap ján biz to sí tó szer ve zet ve ze tõ je ál tal alá írt 2. nyi lat ko za tot.

2. nyi lat ko zat

IGAZOLÁS A TÁRGYI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL 

(meg ál la po dás ese tén)

Alul írott ..............................................................................................., mint a ................................................ ré szé rõl
kö te le zett ség vál la lás ra jo go sult sze mély iga zo lom, hogy a .................................. szak ké pe sí té sek ese tén a gya kor la ti
vizs ga le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te le ket a(z) ................................ pá lyá zó ré szé re meg ál la po dás alap ján
biz to sí tom, azok a vizs gák idõ pont já ban fel té tel nél kül ren del ke zés re áll nak.

Kel te zés: ..............................

P. H.

...........................................

cég sze rû alá írás

n) Gaz da sá gi tár sa ság, il le tõ leg egyé ni vál lal ko zó ese tén a te rü le ti leg il le té kes gaz da sá gi ka ma ra, il le tõ leg – ahol a
szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra il le té kes sé gé be – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt, a szak -
kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 14. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak mai szer ve zet iga zo lá sát, hogy a
meg pá lyá zott szak ké pe sí té sek ese té ben a gya kor la ti vizs ga rész le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges, ren del ke zés re álló tár gyi
fel té te lek a jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mi nõ sé gû ek.

E lap he lyé re csa tol ja be az n) pont sze rint vo nat ko zó do ku men tum(ok)at.

o) An nak iga zo lá sa, hogy a pá lyá zó nak nincs az il le té kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott tar to zá sa, vagy le járt
köz tar to zá sa.

NYILATKOZAT

köz tar to zás ról

Alul írott ........................................................, mint a pá lyá zó tör vé nyes kép vi se lõ je (cég sze rû alá írás ra jo go sult sze -
mély) bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy nincs le járt ha tár ide jû köz tar to zá sunk. Tu do má sul ve szem,
hogy a tar to zás el tit ko lá sa a pá lyá zat ból való ki zá rást ered mé nye zi.

Kel te zés: ..............................

P. H.

...........................................

cég sze rû alá írás
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A nyi lat ko zat alá írá sán túl a kö vet ke zõ iga zo lá so kat kell mel lé kel ni:

Vám- és Pénz ügy õr ség iga zo lá sa

Adó hi va tal iga zo lá sa

E lap he lyé re csa tol ja be a Vám- és Pénz ügy õr ség, va la mint az Adó ha tó ság iga zo lá sát.

p) Amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról szó ló 1991. évi XLIX. tör vény, il let ve a cég nyil -
vá nos ság ról szó ló 2006. évi V. tör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve zet, arra vo nat ko zó nyi lat ko zat, hogy nem fo lyik el le ne
csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás.

NYILATKOZAT

csõd-, fel szá mo lá si és vég el szá mo lá si el já rás ról

Alul írott ........................................................, mint a pá lyá zó tör vé nyes kép vi se lõ je (cég sze rû alá írás ra jo go sult sze -
mély) bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy nem ál lunk csõd el já rás, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
el já rás alatt.

Tu do má sul ve szem, hogy az el já rás el tit ko lá sa a pá lyá zat ból való ki zá rást ered mé nye zi.

Kel te zés: ..............................

P. H.

...........................................

cég sze rû alá írás

q) A szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság fel té te le i rõl szó ló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let ben elõ írt
 régiónkénti hu szon hat ezer fo rint bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló do ku men tum má so la ta.

E lap he lyé re csa tol ja be a be fi ze tést iga zo ló do ku men tum (át uta lá si meg bí zás) má so la tát. Ne fe lejt se el, hogy a köz le -
mény ro vat ban fel kell tün tet ni a  „VIZSGASZERVEZÉS ÖTM 2008” szö ve get!

4. Nem kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek lis tá ja

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni le het a kö vet ke zõ do ku men tu mo kat:

a) Kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé vel kap cso la tos re fe ren ci ák

b) A vizs ga szer ve zés le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs ve ze tõ EU irány el vek nek meg fe le lõ szer ke ze tû szak mai ön élet raj za
(a for ma az NSZFI hon lap já ról le tölt he tõ)
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Ki töl té si út mu ta tó

A pá lyá zat be nyúj tá sá hoz szük sé ges összes in for má ci ót és for ma nyom tat ványt a je len Pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal -
maz za. Pá lyáz ni csak a Pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban köz zé tett ro va tok ki töl té sé vel, for ma nyom tat vá nyok al kal ma zá sá -
val, il let ve az ott meg adott mel lék le tek csa to lá sá val le het.

A for ma nyom tat vá nyok ki tölt he tõk szá mí tó gép pel vagy író gép pel.

A pá lyá zat nak nyom ta tott for má ban az aláb bi ré sze ket, fe je ze te ket kell tar tal maz nia a kö vet ke zõ sor rend ben: 1. Elõ -
lap, 2. Az út mu ta tó sze rint ki töl tött pá lyá za ti adat lap, 3. Kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek, 4. Nem kö te le zõ en csa to lan -
dó mel lék le tek.

1. Elõ lap

A pá lyá za tot elõ lap pal kell el lát ni, és azon fel kell tün tet ni a kö vet ke zõ ket:

A pá lyá zat azo no sí tó sor szá ma: a pá lyá zat le bo nyo lí tó ja, az ÖTM töl ti ki.

A pá lyá zat tal érin tett ré gió kód ja:

Ré gió neve Ré gi ó ba tar to zó me gyék, il le tõ leg Bu da pest Ré gió kód ja

Nyu gat-du nán tú li ré gió Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas me gye, Zala me gye ND

Kö zép-du nán tú li ré gió Veszp rém me gye, Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter gom me gye KD

Dél-du nán tú li ré gió Ba ra nya me gye, So mogy me gye, Tol na me gye DD

Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió Bu da pest, Pest me gye KM

Észak-ma gyar or szá gi ré gió He ves me gye, Nóg rád me gye, Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye ÉM

Észak-al föl di ré gió Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, Haj dú-Bi har me gye, Sza bolcs-
Szat már-Be reg me gye

ÉA

Dél-al föl di ré gió Bács-Kis kun me gye, Bé kés me gye, Csong rád me gye DA

2. Pá lyá za ti adat lap

A pá lyá zó kód ja

A pá lyá zó kód ja a pá lyá zat ered mé nyé nek sta tisz ti kai adat fel dol go zá sát se gí ti elõ.
A meg fe le lõ kó dot az aláb bi táb lá zat ból kell ki ke res ni.

Pá lyá zó tí pu sa Kód

Ön kor mány zat vagy költ ség ve té si szerv ál tal fenn tar tott szak kép zõ is ko la 1

Nem ön kor mány zat vagy költ ség ve té si szerv ál tal fenn tar tott szak kép zõ is ko la 2

Gaz da sá gi tár sa ság 3

Egye sü let 4

Fel sõ ok ta tá si in téz mény 5

Egyéb 6

A sta tisz ti kai szám jel (KSH szá ma, 17 szám jegy) az aláb bi ka rak te rek bõl épül fel:

1–8 szám jegy:  Törzs szám

9–12 szám jegy:  Szak ága za ti kód

13–15 szám jegy:  Gaz dál ko dá si for ma kód

16–17 szám jegy:  Te rü le ti (me gye) kód

Pá lyá zott ré gió:

Lásd: elõ lap/ré gió kód ja
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3. A pá lyá zat hoz kö te le zõ en ki töl ten dõ ro va tok, nyi lat ko za tok, csa to lan dó mel lék le tek, iga zo lá sok

b) Azon  ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne ve zé se, amely ben je len pá lyá zat alap ján a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get
el kí ván ja lát ni.

Ré gió neve: Lásd: elõ lap/ré gió kód ja

Azon to váb bi ré gi ók meg ne ve zé se, me lyek ben pá lyá za tot nyúj tott be: Lásd: elõ lap/ré gió kód ja

d) Szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek ér de mi ada to kat tar tal ma zó be mu ta tá sát, il let ve akik ko ráb ban nem
ren del kez tek vizs gáz ta tá si jog gal, az er rõl szó ló nyi lat ko za tot.

Vagy a vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sá ra, vagy a nyi lat ko zat alá írá sá ra ke rül jön sor.

e) A pá lyá zó ál tal al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le írá sa, amennyi ben mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vánnyal
ren del ke zik, an nak má so la ta is.

Ke rül jön be mu ta tás ra a pá lyá zó ál tal al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer, kü lön ki emel ve a vizs ga szer ve zé si te -
vé keny ség re vo nat ko zó mi nõ ség biz to sí tá si fo lya ma to kat. Ha van ta nú sít vány, az is csa tol ha tó, de a ta nú sít vány csa to lá sa 
ön ma gá ban nem vált ja ki a rend szer le írá sát!

f) A szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta tá sa (a szer ve zet ben el fog lalt he lyét, irá nyí tá sát, az e cél ra ren -
del ke zés re álló sze mé lyi, tár gyi, kü lö nös te kin tet tel  az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó fel té te le -
ket).

A vizs ga szer ve zõ egy ség szer ve zet ben el fog lalt he lyét be mu tat hat ja szö ve ge sen vagy il luszt rál hat ja szer ve ze ti
 ábrával.

h) A szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek meg lé te, va la mint a biz to -
sí tás mód ja.

A „tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak mód ja” osz lop ban ke rül jön fel tün te tés re az, hogy az adott tár gyi esz kö zök a pá lyá -
zó sa ját tu laj do nát ké pe zik-e, vagy azo kat meg ál la po dás alap ján biz to sít ják.

Amennyi ben a meg pá lyá zott szak ké pe sí tés nek nincs gya kor la ti vizs ga ré sze, a 2. osz lop ba kér jük a „nincs gya kor la ti
vizs ga rész” szö ve get fel tün tet ni.

A tár gyi esz kö zök, inf ra struk tú ra fel so ro lá sa kor az esz kö zö ket le het össze fog la ló an fel tün tet ni (pl. ügy vi te li tan iro da)
nem szük sé ges azo kat té te le sen fel so rol ni, amennyi ben ez ér te lem sze rû.

Kü lön szö ve ges rész ben meg tör tén het az esz kö zök rész le te sebb be mu ta tá sa.

n) Gaz da sá gi tár sa ság, il le tõ leg egyé ni vál lal ko zó ese tén a te rü le ti leg il le té kes gaz da sá gi ka ma ra, il le tõ leg – ahol a
szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra il le té kes sé gé be – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt, a szak -
kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 14. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak mai szer ve zet iga zo lá sát, hogy a
meg pá lyá zott szak ké pe sí té sek ese té ben a gya kor la ti vizs ga rész le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges, ren del ke zés re álló tár gyi
fel té te lek a jog sza bá lyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mi nõ sé gû ek.

Amennyi ben a meg pá lyá zott szak ké pe sí té sek nél nincs gya kor la ti vizs ga rész, az iga zo lás nem szük sé ges. Ez eset ben
kér jük az adott szak ké pe sí té sek re vo nat ko zó an a kö vet ke zõ szö ve get fel tün tet ni: „nincs gya kor la ti vizs ga rész”.

Amennyi ben a pá lyá zó olyan szak ké pe sí té sek re pá lyá zik, me lyek kö zül né hány nál van gya kor la ti vizs ga rész, né hány -
nál nincs, ak kor „ve gye sen” kell el jár ni:

– fel kell so rol ni azo kat a szak ké pe sí té se ket, ahol nincs gya kor la ti vizs ga rész, ezek re a fen ti be kez dés ér vé nyes,

– azok nál a szak ké pe sí té sek nél, ahol van gya kor la ti vizs ga rész, szük sé ges a ka ma ra vagy szak mai szer ve zet iga zo lá sa.

Amennyi ben nincs a hi vat ko zott jog sza bály alap ján meg ha tá ro zott, ki je lölt szak mai szer ve zet, ab ban az eset ben az
adott szak ké pe sí tés vo nat ko zá sá ban érin tett, be jegy zett szak mai szer ve zet iga zo lá sa be nyújt ha tó.

4. Nem kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek lis tá ja

a) Kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé vel kap cso la tos re fe ren ci ák

Fel hív juk a fi gyel met, hogy re fe ren ci ák ese té ben csak az adott ré gi ó ra ér vé nyes re fe ren ci ák ve he tõk fi gye lem be.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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1. mel lék let

For mai kö ve tel mé nyek el len õr zõ lap

Pá lyá zat szá ma:

van nincs

a) Pá lyá zott szak ké pe sí té sek meg ne ve zé se, OKJ szá ma
b) Pá lyá zott ré gi ók meg ne ve zé se

c) Szak kép zé si te vé keny ség be mu ta tá sa
d) Szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sa, vagy nyi lat ko zat ar ról, 

hogy ko ráb ban erre nem volt fel jo go sít va
e) Mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be mu ta tá sa
f) Vizs ga szer ve zõ egy ség be mu ta tá sa
g) Szak mai vizs ga szer ve zé sé ért fe le lõs sze mé lyek is ko lai és szak mai vég -

zett sé gé nek szak mai gya kor la tá nak is mer te té se
h) A gya kor la ti vizs ga rész tár gyi fel té te le i nek be mu ta tá sa 
i) A vizs ga szer ve zé si jog sza bá lyi elõ írá sok meg tar tá sá ra irá nyu ló kö te le zett -

ség vál la lás

A pá lyá zat kö te le zõ mel lék le tei:

van nincs

a) Cég ki vo nat, cég be jegy zés, lé te sí tõ ok irat vagy vál lal ko zói iga zol vány má -
so la ta

b) Fel nõtt kép zé si nyil ván tar tás ba vé te li ta nú sít vány má so la ta
c) FAT ta nú sít vány, vagy an nak iga zo lá sa, hogy az akk re di tá ció fo lya mat ban 

van
d) Kép zé si te vé keny ség rõl szó ló két éves be szá mo ló má so la ta
e) Gya kor la ti vizs ga fel té te le i nek meg lé té rõl szó ló iga zo lás 
f)  Ka ma rai (adott eset ben szak mai szer ve ze ti) iga zo lás ar ról, hogy a gya kor -

la ti vizs ga tár gyi fel té te lei a jog sza bály ban elõ ír tak nak meg fe lel nek
g) Iga zo lá sok ar ról, hogy nincs adó-, vám- és le járt köz tar to zá sa
h) Ha az 1991. évi XLIX. tör vény ha tá lya alá tar to zik, nyi lat ko zat ar ról, hogy

nem áll fel szá mo lá si vagy csõd el já rás alatt*
i) Bí rá la ti díj be fi ze té sé nek iga zo lá sa

* A tör vény ha tá lya alá nem tar to zó in téz mé nyek nél a van osz lop ba kell je löl ni.

2. mel lék let

Értékelõ lap

Pá lyá zat szá ma:

Ér té ke lé si csoport
Ma xi má li san ad ha tó

pontszám
El ért pontszám

Te vé keny sé gé ben a szak kép zés súlya 10

Szak kép zés sel kap cso la tos szak mai múlt a pá lyá zat ban sze rep lõ szak ké pe sí -
té sek vonatkozásában

25

Vizs ga szer ve zé si gyakorlat 10

Re fe ren ci ák ból meg ál la pít ha tó szak kép zé si és vizs ga szer ve zé si tevékenység 5
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Ér té ke lé si csoport
Ma xi má li san ad ha tó

pontszám
El ért pontszám

A vizs gáz ta tás hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek:
– mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vány meg lé te
– a vizs ga szer ve zõ egy ség ve ze tõ jé nek, dol go zó i nak szak mai fel ké szült sé ge
– az irat tá ro zás, tit ko sí tás, õr zés fel té te lei
– gya kor la ti vizs ga tár gyi fel té te lei, mi nõ sé ge
– ren del ke zik-e a pá lyá zott ré gió egé szé re ki ter je dõ há ló zat tal
– a vizs gáz ta tás hoz szük sé ges sze mé lyi, tár gyi fel té te lek va la mennyi hely -
szí nen biz to sí tot tak-e

10
10
5

15
5

5

Össze sen: 100

200     hó    nap

Ér té kel te:           El len õriz te:

Felhívás
a Fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek jo ga i ról szó ló Egyez mény és az ah hoz kap cso ló dó Fa kul ta tív Jegy zõ könyv

aka dály men te sí tett vál to za tá nak köz zé té te lé rõl

2008. má jus 3-án nem zet kö zi jogi ér te lem ben is ha tály ba lép a Fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek jo ga i ról szó ló
ENSZ-Egyez mény, il let ve az ah hoz kap cso ló dó Fa kul ta tív Jegy zõ könyv.

A Ma gyar Köz tár sa ság a vi lá gon az elsõ ál lam volt, amely mind két nem zet kö zi do ku men tu mot ra ti fi kál ta. A Fo gya té -
kos ság gal élõ sze mé lyek jo ga i ról szó ló Egyez mény és az ah hoz kap cso ló dó Fa kul ta tív Jegy zõ könyv  kihirdetésérõl szó ló 
2007. évi XCII. tör vény 4. §-a a szo ciális és mun ka ügyi mi nisz ter kö te le zett sé gé vé te szi, hogy az Egyez ményt és a Fa -
kul ta tív Jegy zõ köny vet aka dály men tes for má tu mok ban is köz zé te gye a Ma gyar Köz löny ben.

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um a spe ci á lis for má tu mo kat az érin tett ér dek vé del mi szer ve ze tek köz re mû kö -
dé sé vel el ké szít tet te.

Öröm mel ér te sít jük tisz telt elõ fi ze tõ in ket, hogy a  Magyar Köz löny 2008. má jus 30-án meg je le nõ szá ma  mellé meg -
ren del he tõ az Egyez mény és a Jegy zõ könyv

– vak és gyen gén lá tó em be rek szá má ra ké szült Bra il le- for má tu ma,
– a si ket és na gyot hal ló em be rek szá má ra ké szült jel nyel vi for má tu ma DVD-n, va la mint
– az ol va sá si és meg ér té si ne héz ség gel élõ em be rek szá má ra ké szült ún. könnyen ért he tõ for má tu ma.
Az aka dály men tes for má tu mo kat a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál ren del he tik meg an nak meg je lö lé sé vel,

hogy a fent fel so rol tak kö zül me lyik for má tum ra tar ta nak igényt. A ki ad vá nyo kat a Köz löny ki adó a Ma gyar Köz löny
meg je le né sé vel egy ide jû leg, kü lön kül de mény ként kéz be sí ti a meg ren de lõk nek. Egy elõ fi ze tõ kü lön bö zõ for má tu mú ki -
ad vá nyok ra is le ad hat ja meg ren de lé sét, de egy tí pu sú ki ad vány ból elõ fi ze tõn ként csak egy pél dányt áll mó dunk ban meg -
kül de ni.

Az aka dály men tes for má tu mo kat in gyen bo csát juk a meg ren de lõk ren del ke zé sé re!

Meg ren de lé se i ket 2008. má jus 23-ig vár juk az aláb bi cím re: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó, 1085 Bu da pest,
So mo gyi Béla utca 6.

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás



3980 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/68. szám

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük. Ûr lap ki töl tõ prog ra munk a gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá val, mû kö dé sé vel kap cso la tos forma-
nyomtatványok ki töl té sé re és tá ro lá sá ra alkalmas.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ere jé hez mér ten
hoz zá kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csön ös meg is me ré se te rén. Az új sze rû
és  hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
ellenõrzési referens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– jogász szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség;
egyéb egyetemi vagy fõiskolai végzettség, és felsõfokú
pénzügyi, vagy mérlegképes könyvelõi, vagy költségveté-
si ellenõri, vagy közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési
szakértõi, vagy okleveles könyvvizsgálói, vagy okleveles
pénzügyi revizori szakképesítés, vagy közoktatási szakér-
tõi szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– költségvetési, szociális, oktatási intézményben, ön-

kormányzatnál szerzett pénzügyi gazdálkodási, ellenõr-
zési gyakorlat,

– közigazgatási szakvizsga,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– Az önkormányzatok állami támogatásának igénylé-

sével összefüggõ feladatmutatók vizsgálata, felülvizsgála-
ti eljárás lefolytatása, helyszíni ellenõrzés keretében a tá-
mogatási összegek jogosságának vizsgálata.

– A nem állami humán szolgáltatást végzõ intézmé-
nyeknél az állami támogatás jogszerû igénylésének és fel-
használásának helyszíni ellenõrzése.

– Jogász szakképzettség esetén az ellenõrzéssel kap-
csolatos határozatok, fellebbezések, vitás jogi ügyek ren-
dezése.

A munkavégzés helye: Kecskemét.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló doku-

mentumok fénymásolatát,
– esetleg referenciamegjelölést, ajánlólevelet,
– 1 db arcfényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. május 13-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Re-
gionális Igazgatóságra. Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

A pályázatok elbírálására 2008. május 26-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül írásban
értesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad: Herczeg Józsefné a (76) 416-871-es telefonszámon.

A Magyar Államkincstár
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
számlavezetési elõadó munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
– közgazdasági középiskolai végzettség és az OKJ sze-

rint: mérlegképes könyvelõ, banki szakügyintézõ vagy
pénzügyi szakügyintézõ szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek.

Elõnyt jelent:
– hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A Magyar Államkincstár Szervezeti és mûködési sza-

bályzatában foglaltak szerint ellátja a kincstári körbe tar-
tozó intézmények és pénzforgalmi számlatulajdonosok
számláinak vezetésével, valamint a számlaforgalomhoz
kapcsolódó készpénzforgalmi feladatokkal kapcsolatban
rábízott tevékenységeket.
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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 tör-
ténik.

A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Észak-
magyarországi Regionális Igazgatóság, Miskolc, Hõsök
tere 3.

A pályázati anyagot

2008. május 13-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Észak-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóságra. Postacím: 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.

A pályázatok elbírálására 2008. május 31-ig kerül sor, az
álláshely a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos további információkról
Baksa Sándorné humánpolitikai ügyintézõ [telefon: 06
(32) 620-134] ad felvilágosítást.

A Magyar Államkincstár
Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
pályázatos referens munkakörök betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség, felhasználói szintû szá-
mítógépes ismeretek.

Elõnyt jelent:
– pályázatos tevékenységben szerzett szakmai tapasz-

talat,
– közigazgatási szervnél szerzett szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– pályázatok befogadása, állami támogatásból megva-

lósult projektek finanszírozása, dokumentum alapú és
helyszíni ellenõrzések végzése.

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 tör-
ténik.

A munkavégzés helye: Magyar Államkincstár Észak-
magyarországi Regionális Igazgatóság,

Salgótarján, Eger, Miskolc.

A pályázati anyagot

2008. május 13-ig

kérjük megküldeni a Magyar Államkincstár Észak-ma-
gyarországi Regionális Igazgatóságra. Postacím: 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.

A pályázatok elbírálására 2008. május 31-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.

A Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
humánpolitikai ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség;

vagy közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzett-
ség; fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazga-
tási, munkavállalási tanácsadó, munkaügyi kapcsolatok
vagy személyügyi szervezõ, humánszervezõ, vagy humán-
erõforrás-menedzser szakképzettség; egyetemi vagy fõis-
kolai szintû végzettség és munkaügyi, társadalombiztosí-
tási, személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy szakirá-
nyú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazga-
tás-szervezõ szakképzettség, vagy

– közgazdasági szakközépiskolai szakképzettség; kö-
zépiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely közép-
fokú (ügyintézõi szintû) pénzügyi-számviteli, általános
gazdasági és statisztikai ügyintézõ, igazgatási ügyinté-
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zõ-ügykezelõ, jogi asszisztens, ügyvitelszervezõi és rend-
szerszervezõi szakképesítés,

– számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel).

Ellátandó munkaköri feladatok:
– A régióban foglalkoztatottak vonatkozásában ellátja

a jogviszony létesítésével, fennállásával és megszünteté-
sével összefüggõ adminisztrációs feladatokat.

– Adatot szolgáltat az oktatással, képzéssel, szociális
és jóléti juttatásokkal összefüggésben.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló doku-

mentumok fénymásolatát,
– 1 db arcfényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. május 13-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Észak-alföldi
Regionális Igazgatóság, Koordinációs osztálya részére.
Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 114.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg.

A pályázatok elbírálására a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 15 napon belül kerül sor.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatos további információt az alábbi

elérhetõségen kérhetnek:
Kemény Andrea koordinációs osztályvezetõ, telefon:

(56) 512-943.

A Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

pályázatot hirdet
az Informatikai Irodán

rendszergazda munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû informatikai szakon

szerzett szakképzettség,

– Windows 2003 rendszer-adminisztrátori ismeretek,
– számítógépes hálózatok magas szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– Linux/Unix operációs rendszerek ismerete,
– Oracle adatbázis-kezelõ ismerete,
– HP Itanium alapú szerverek ismerete,
– rendszergazdai gyakorlat,
– Switch, router konfigurálási ismeretek,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

Ellátandó munkaköri feladatok:
– Windows 2003 domain adminisztrátori feladatok,
– felhasználói támogatás nyújtása.

A munkavégzés helye: Kecskemét.

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 arcfényképet.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. május 13-ig

kérjük benyújtani a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Re-
gionális Igazgatóság részére. Postacím: 6001 Kecskemét,
Pf. 373.

A pályázatok elbírálására 2008. május 26-ig kerül sor.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjá-
ra vonatkozó általános tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre. A
döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül írásban ér-
tesítjük.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
ad Galla Mihály a (20) 938-1233-as telefonszámon.
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A Magyar Államkincstár Központja
pályázatot hirdet

mûszaki fenntartási, fejlesztési feladatkör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû mûszaki felsõoktatás-

ban szerzett (villamosmérnöki) szakképzettség,
– B kategóriás vezetõi engedély,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel),
– épületek üzemeltetésében szerzett tapasztalat,
– nagy munkabírás, szorgalom,
– jó kommunikációs készség.

Ellátandó munkaköri feladatok:
A Kincstár kezelésében lévõ ingatlanok, erõsáramú vil-

lamos berendezéseinek (világítási és erõátviteli hálózatok,
szünetmentes áramellátás, szükségáramforrás, túlfeszült-
ség-védelmi berendezések, épületfelügyeleti berendezé-
sek stb.) üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával,
bõvítésével kapcsolatos feladatok koordinálása.

Munkavégzés helye:
Központ: 1054 Budapest, Hold u. 4.

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok máso-

latait,
– esetleg referenciamegjelölést.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és
a Magyar Államkincstár belsõ szabályzatai alapján tör-
ténik.

A pályázati anyagokat

2008. május 13-ig

kérjük „Mûszaki fenntartási, fejlesztési feladatkör” jeligé-
re az alábbi postacímekre megküldeni: Központ: 1054 Bu-
dapest, Hold u. 4., Humánpolitikai fõosztály.

Felvilágosítást ad: Parrag Dénes, tel.: 327-3424.

A pályázati kiírásnak megfelelõ pályázókat a munkál-
tató által kijelölt bizottság hallgatja meg. Az álláshely a
pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Nádudvar Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

fizetés nélküli szabadság igénybevétele miatt
megüresedett

titkársági ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 22. pontja alapján,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– jogi szakvizsga vagy közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
– hivatástudat,
– jó együttmûködési, alkalmazkodási és kommuniká-

ciós készség,
– felelõsség, megbízhatóság,
– jó szóbeli és írásbeli kifejezõkészség, pontosság.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát.

Ellátandó feladatok: titkársági, képviselõ-testületi, va-
lamint a polgármester munkájával kapcsolatos feladatok.

A kinevezés határozott idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. május 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 30.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokat zárt borítékban „Titkársági ügyintézõi

pályázat” jelige feltüntetésével kell beküldeni. Cím: Nád-
udvar Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 4181
Nádudvar, Fõ út 119.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kér-
hetõ Kovács Lászlóné irodavezetõtõl a 06 (54) 528-554-es
telefonon.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát
fenntartja.
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Nádudvar Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

fizetés nélküli szabadság igénybevétele miatt
megüresedett

ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja alapján,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szervnél szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát.

Ellátandó feladatok: belügyi igazgatási feladatok.
A kinevezés határozott idõre szól, hat hónap próbaidõ

kikötésével.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. május 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 30.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatokat zárt borítékban „Ügyintézõi pályázat”

jelige feltüntetésével kell beküldeni. Cím: Nádudvar
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 4181 Nád-
udvar, Fõ út 119.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kér-
hetõ Kovács Lászlóné irodavezetõtõl a 06 (54) 528-554-es
telefonon.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát
fenntartja.

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése
hivatalánál a jegyzõi álláshely betöltése, valamint a feladat
ellátása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

törvény, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvényben foglaltak alapján kerül meg-
határozásra.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnök-
sége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsí-
tett tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan idõre szól, az illetmény és juttatások megállapítása
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény, a köztisztviselõket megilletõ szociális, jóléti, kultu-
rális, egészségügyi juttatásokról szóló helyi önkormányza-
ti rendelet és az Egységes közszolgálati szabályzat alapján
történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenéstõl (2008. áp-
rilis 28–30.) számított 15. nap.

A pályázat tartalmazzon:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (illet-

ve megkérésérõl szóló igazolást),
– végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképze-

léseket,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vál-

lalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes ada-

tainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megisme-
réséhez hozzájárul.

A pályázatot Gyõr Megyei Jogú Város Polgármeste-
réhez kérjük benyújtani (9021 Gyõr, Városház tér l.),
„Pályázat jegyzõi álláshelyre” felirattal kell ellátni.

A pályázatot 12 tagú elõkészítõ bizottság értékeli.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ elsõ

képviselõ-testületi üléskor történik.

Az állás a testület döntése után azonnal betölthetõ.
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Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatala
(Tiszakécske, Kõrösi út 1.)

pályázatot hirdet
határozatlan idejû közszolgálati kinevezéssel

könyvelõ munkakör betöltésére

Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Gazdálko-
dási osztály, Tiszakécske, Kõrösi út 2.

Munkaköri feladatok: a pénzügyi, számviteli, beszámo-
lási kötelezettség teljesítéséhez szükséges feladatok.

Kiemelten:
– bizonylatok által tükrözött gazdasági események és

elõirányzatok kontírozása,
– pénzforgalom nélküli tételek, állományváltozások

kontírozása és rögzítése a fõkönyvi könyvelésben,
– fõkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyil-

vántartások vezetése,
– a költségvetés és beszámolók összeállításában aktív

részvétel.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középfokú végzettség,
– könyvelõi vagy mérlegképes könyvelõi végzettség,
– Word, Excel felhasználói ismerete,
– megbízhatóság, pontos, gyors munkavégzés, nagy te-

herbírás és stressztûrõ képesség.

Illetményre vonatkozó tájékoztatás: a foglalkoztatási
jogviszonyra és az illetmény megállapítására a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A pályázatokat zárt borítékban – dr. Kovács Jenõ jegy-
zõ részére címezve – az alábbi postacímre kérjük eljuttat-
ni: Polgármesteri Hivatal, 6060 Tiszakécske, Kõrösi út 2.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– érettségi bizonyítvány, könyvelõi végzettséget tanú-

sító bizonyítvány másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Hivatalos Ér-
tesítõben való közzétételtõl számított 10. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
30 napon belül.

A pályázatok elbírálásának módja:
A pályázatok értékelését 3 tagú elõkészítõ bizottság

végzi, a nyertes pályázatról a munkáltatói jogkör gya-
korlója dönt.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázat el-
bírálását követõen, írásban értesítjük.

A munkakör az elbírálást követõen megegyezés szerint
kerül betöltésre.

Szigetmonostor Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

építéshatósági-mûszaki ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség vagy fõiskolai szintû településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzettség,

– legalább felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Ellátandó feladatok:
– érdemi döntéshez teljes körû építéshatósági eljárás

lefolytatása,
– építésügyi nyilvántartások vezetése, jelentések készí-

tése,
– építésügyi, mûszaki és településfejlesztési körbe tar-

tozó önkormányzati feladatok ellátása.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– építéshatóság területén szerzett közigazgatási gya-

korlat,
– gépjármû-vezetõi engedély.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

A pályázó pályázatában adja meg (mobil) telefon-
számát.

Illetmény és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak szerint.

A pályázat beérkezésének határideje:

2008. június 16.

Elbírálási határidõ: 2008. június 30.
A munkakör eredményes pályázat esetén a kiválasztást

követõen azonnal betölthetõ.
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A kinevezés határozatlan idõre szól, a próbaidõ négy
hónap.

A pályázatot zárt borítékban „Építéshatósági-mûszaki
ügyintézõi pályázat” megjelöléssel Szigetmonostor Köz-
ség Önkormányzatának jegyzõjéhez lehet benyújtani:
2015 Szigetmonostor, Fõ u 26.

Sajópetri Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori, vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés, továbbá

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves közigazgatási szervnél szerzett szak-

mai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A jegyzõ az 1992. évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekez-
dése alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (az eredeti

okiratok bemutatása személyes találkozáskor szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázat anyagát.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. június 1.

Az álláshely 2008. július 1. napjától betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ

kikötésével.
A pályázatot Debreczeni Balázs polgármesternél lehet

benyújtani.
Cím: 3573 Sajópetri, Dózsa György utca 66.
A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-

nek nyilvánítani.

Sajópetri Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
mûvelõdésszervezõi állás betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség (mûvelõdésszer-

vezõ–könyvtáros szakosok elõnyben),
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat ezen a területen.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (az eredeti

okiratok bemutatása személyes találkozáskor szükséges),
– részletes szakmai programot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázat anyagát.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2008. július 1.

Az álláshely a pályázat elbírálását követõen 2008.
augusztus 1. napjától betölthetõ.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

A pályázatot Debreczeni Balázs polgármesternél lehet
benyújtani.

Cím: 3573 Sajópetri, Dózsa György utca 66.
A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-

nek nyilvánítani.

Baja Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

közterület-felügyelet intézményvezetõi munkakörének
betöltésére

Feladatkör meghatározása: a közterület jogszerû hasz-
nálatának ellenõrzése, valamint annak rendjét megbontó
jogsértések hatékony megelõzése, megakadályozása,
szankcionálása, az önkormányzati vagyon, a közterület
rendjének és tisztaságának védelme.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv.) szereplõ
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általános alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgár-
ság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet).

Képesítési feltételek:
– fõiskolai szintû rendvédelmi felsõoktatásban szerzett

szaknyomozó vagy szervezõ szakképzettség vagy
– egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási

intézményben szerzett határrendészeti és -védelmi veze-
tõi, illetve azzal egyenértékû szakképzettség vagy

– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és rendõr-
tiszti fõiskolán szerzett szakképesítés vagy

– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és közterü-
let-felügyelõi vizsga, továbbá igazgatási vagy rendészeti
szerveknél eltöltött legalább 2 év szakmai gyakorlat.

A képességi, illetve alkalmassági vizsga lefolytatására a
közterület-felügyelõk egészségi, fizikai és pszichikai al-
kalmassági követelményeirõl szóló 78/1999. (XII. 29.)
EüM–BM együttes rendelet vonatkozó szabályai kerülnek
alkalmazásra.

A benyújtott pályázathoz csatolni kell:
– a végzettséget igazoló okirat másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– részletes szakmai programot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos koncepciót,
– nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt vevõk

megismerhetik a pályázatot.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a Ktv. szerinti va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kinevezése ese-
tén eleget tesz.

Az intézményvezetõ a Ktv. szerinti fõosztályvezetõ-he-
lyettesi besorolású köztisztviselõ.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. szerint.
Az állás 2008. május 1-jétõl betölthetõ. A kinevezés ha-

tározatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötése mellett.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2008. április 17.) számított
30. nap.

A pályázatról Baja Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete a benyújtásra nyitva álló határidõt követõ elsõ
ülésén dönt.

A pályázatokat Baja város polgármesterének címezve,
6500 Baja, Szentháromság tér 1. címre kell eljuttatni.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-
gát fenntartja.

Baktalórántháza Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító oklevél közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– szakvizsgát igazoló oklevél közjegyzõ által hitelesí-

tett másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2008. április 17.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 30 napon belül.

Az állás betöltése: a pályázat elbírálását követõ hónap
elsõ napjától.

A pályázat benyújtásának címe: Nagy Lajos, Bakta-
lórántháza város polgármestere 4561 Baktalórántháza,
Köztársaság tér 8. Tel./fax: (42) 550-032.

Balkány Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) alapján kerül sor.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) el-
nöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõ-
sített tudományos fokozat alapján adott mentesítés [vagy a
Ktv. 8. § (4) bekezdése szerint a képviselõ-testület köz-
igazgatási szakvizsgával nem rendelkezõ pályázót is kine-
vezhet, feltéve hogy a kinevezéstõl számított egy éven be-
lül jogi vagy közigazgatási szakvizsgát vagy a szakvizsga
alól az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási
jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott
mentesítést megszerzi],

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– szakvizsgát igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített

másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

vagy annak megkérését igazoló dokumentumot,
– a szakmai gyakorlat igazolását,
– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szak-

mai elképzeléseit.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.
szabályai szerint történik.

A munkakör a képviselõ-testület döntését követõen
azonnal betölthetõ.

A pályázatokat Marjánné Rinyu Ilona polgármesternek
címezve (Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Bal-
kány, Rákóczi u. 8.) kell benyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje: a pályázati fel-
hívásnak a Belügyi Közlönyben való közzétételétõl (2008.
április 17.) számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a beérkezési határ-
idõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a (42) 561-000-s telefonszámon.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

A pályázat feltételei:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,

– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-
tori képesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesí-

tett másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet,
– hozzájárulási nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat el-

bírálásában részt vevõ személyek a teljes pályázati irat-
anyagba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenés napját (2008. április 17.) követõ
naptól számított 30. nap.

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek meg-
felelõ pályázók személyes meghallgatását követõen kerül
sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.
Az állás a képviselõ-testület döntését követõen azonnal

betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes

munkaidõben kell ellátni. Az aljegyzõ vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott feladatok.

Az illetményre és egyéb juttatások megállapítására a
köztisztviselõk jogállásáról szóló – többször módosított –
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és a Budapest Fõváros
XVII. Kerület Önkormányzatának egységes közszolgálati
szabályzata alapján kerül sor.

A pályázatot zárt borítékban Budapest Fõváros XVII.
Kerület Rákosmente Önkormányzata jegyzõjének címez-
ve, postai úton kell eljuttatni vagy a polgármesteri hivatal
iktatójában munkaidõben személyesen kell benyújtani
(1173 Budapest, Pesti út 165.). A borítékra kérjük ráírni:
„Aljegyzõi pályázat”.

Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hivatalában közszolgálati
jogviszonnyal nem rendelkezõ pályázó kinevezése esetén
a képviselõ-testület hat hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

2450 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/18. szám



Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
Gazdasági iroda

irodavezetõi állásának betöltésére

Ellátandó feladatok:
– az önkormányzatot megilletõ bevételek beszedése és

a feladatok ellátása során jelentkezõ kiadások (készpénz-
ben és átutalással történõ) teljesítése, az önkormányzati
gazdálkodás alapját képzõ éves költségvetés számszaki
összeállítása,

– a számviteli törvény hatálya alá tartozó beszámolási
és könyvvezetési kötelezettség teljesítése, a beszámoló
összeállítása, a zárszámadás elkészítése, adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítése, statisztikai jelentések elkészítése,
a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel történõ
adategyeztetés, leltárellenõrként részvétel az intézmények
leltározásában, közremûködés a selejtezési bizottságban,
tárgyieszköz-nyilvántartás vezetése, készletnyilvántartás
vezetése,

– az adók kivetése, az adók módjára behajtandó köztar-
tozások nyilvántartása, a beérkezett pénzösszegek megfe-
lelõ számlára történõ könyvelése, ezek utalása, a kinnlévõ-
ségek behajtása, az adóigazolások kiadása, a vagyoni hely-
zet igazolása, az adó- és értékbizonyítványok kiadása,

– az iroda feladatköréhez kapcsolódó bizottsági, képvi-
selõ-testületi elõterjesztések készítése, döntések végrehaj-
tása,

– a gazdasági iroda irányítása, az iroda munkájának
szervezése, képviselete.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben elõírtak szerint: egyetemi vagy fõisko-
lai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakkép-
zettség,

– 3 év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– kinevezés esetén a köztisztviselõk jogállásáról szóló,

többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent: közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény-

ben, valamint a polgármesteri hivatal egységes közszolgá-
lati szabályzatában foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenés napját (2008. április 17.) kö-
vetõ naptól számított 30. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Budapest Fõváros XVII.
Kerület Rákosmente Önkormányzata jegyzõjének címez-
ve, postai úton kell eljuttatni vagy a polgármesteri hivatal
iktatójában, munkaidõben személyesen kell benyújtani
(1173 Budapest, Pesti út 165.).

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Gazdasági iroda iro-
davezetõi munkakörének betöltésére”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázat elbírálására
a benyújtási határidõ lejártát követõ 15 napon belül – a
polgármester egyetértésével – kerül sor.

A polgármester és a jegyzõ valamennyi érvényes pályá-
zatot benyújtó pályázót meghallgatja személyes meghall-
gatás keretében. Személyes meghallgatáson az iskolai
végzettséget igazoló eredeti okmányokat be kell mutatni.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

Az állás betölthetõ a pályázatok elbírálását követõen
azonnal.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákosmente Önkor-

mányzata Polgármesteri Hivatalában közszolgálati jogvi-
szonnyal nem rendelkezõ pályázó eredményes pályázata
esetén a munkáltató 6 hónapos próbaidõt köt ki.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: dr. Rúzsa
Ágnes jegyzõnél a 253-3319-es telefonszámon.

Kistelek Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
aljegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogtudományi egyetemi végzettség,
– jogi szakvizsga,
– közigazgatásban eltöltött legalább ötéves szakmai

gyakorlat,
– legalább 3 év vezetõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes, részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség teljesítésének vállalásáról,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában
részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2008. április 17.) követõ
60. nap.

A pályázat elbírálása: a határidõ lejárta utáni elsõ zárt
képviselõ-testületi ülés.

A pályázatot Kistelek Város Képviselõ-testületéhez,
Nagy Sándor polgármesternek címezve (6760 Kistelek,
Árpád u. 1–3.) lehet benyújtani.

Nagymaros Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
aljegyzõi álláshely betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése
alapján kerül meghirdetésre.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) el-
nöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– fenti feltételek teljesülése mellett legalább kétévi
közigazgatási gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– legalább 1 év vezetõi gyakorlat,
– általános igazgatási, hatósági, okmányirodai felada-

tok végzésében való jártasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelé-

seket,
– a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pá-

lyázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevõk meg-
ismerhetik,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség teljesítésének vállalásáról,

– nyilatkozatot arról, hogy pályázatát a képviselõ-tes-
tület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.-ben szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek is (magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, összeférhetetlenség
hiánya).

Illetmény, juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. szerint.

Az aljegyzõi kinevezés határozatlan idõre szól. A kine-
vezett aljegyzõ belsõ szervezeti egységet is vezethet.

Pályázati eljárás:
A pályázatot a pályázati felhívásnak a Belügyi Közlöny-

ben történõ megjelenését (2008. április 17.) követõ 30 na-
pon belül lehet benyújtani Nagymaros város jegyzõjéhez
(2626 Nagymaros, Fõ tér 5.) postán vagy személyesen.
A pályázatokra kérjük feltüntetni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
10. §-ának elõírásai szerint történik.

Az álláshely az elbírálást követõen – illetõleg meg-
egyezés szerint – betölthetõ.

Az állással kapcsolatos bõvebb felvilágosítást Hutter
Jánosné jegyzõnél a (27) 595-118-as telefonszámon vagy
személyesen lehet kérni.

Pálháza Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört 4 órás
munkaidõben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény
megállapítása az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) szerint
történik.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
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– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– a feladat ellátására vonatkozó szakmai elképzelést.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hir-
detménynek a Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl
(2008. április 17.) számított 30. nap.

A pályázat elbírálója: Pálháza Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete.

A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés. A képvise-
lõ-testület fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás
eredménytelennek nyilvánítására.

Az állás betölthetõ: 2008. július 1.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban „Aljegy-
zõi pályázat” megjelöléssel Pálháza város jegyzõjének,
Csató Szabolcsnak (3994 Pálháza, Dózsa Gy. u. 151.) cí-
mezve kell benyújtani.

További felvilágosítás kérhetõ: Csató Szabolcs jegyzõ-
tõl, telefon: 06 (47) 370-001.

Szervezeti hírek

TÁRSADALMI SZERVEZET MEGSZÛNÉSE

Közzététel
önsegélyezõ pénztár megszûnésérõl

A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önsegélyezõ Pénz-
tára (elõzõ elnevezése: Országos Nyugdíjbiztosítási Fõ-
igazgatóság Munkahelyi Önsegélyezõ Pénztára, szék-
helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49., adószáma:
18102444-1-41, nyilvántartásba vétele: Fõvárosi Bíróság
16. Pk. 60.051/2001., 231. sorszám, tevékenységi enge-
dély száma: PSZÁF/IV/128/2001., képviselõje: dr. Dor-
mán Gyula) küldöttközgyûlése a pénztár végelszámolással
történõ jogutód nélküli

megszûnését

határozta el.

A küldöttközgyûlési határozat kelte: 2007. 12. 17.
A végelszámolás kezdõ idõpontja: 2008. 04. 01.
A végelszámoló neve, címe: Tiszai Dorottya, 1066 Bu-

dapest, Zichy J. u. 3. II/2.
A pénztár végelszámolását, valamint az eddigi képvi-

selõ, dr. Dormán Gyula képviseleti jogának megszûnését
és Tiszai Dorottya végelszámoló képviseleti jogának be-
jegyzését a Fõvárosi Bíróság a 16. Pk. 60.051/2001/22. sz.
végzésében elrendelte.

A pénztár felhívja hitelezõit, hogy követeléseiket e köz-
zétételtõl számított negyven napon belül a végelszámoló-
nak jelentsék be.
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a gazdaságfejlesztés állami eszközrendszere mûködésének ellenõrzésérõl (0802)

A gazdaságfejlesztés fogalmát jogszabály nem definiálja. Nem körülhatárolt az állam, a Kormány gazdaságfejlesztési
feladata, a gazdaságfejlesztési célú források köre. Jelen ellenõrzésünk során a gazdaságfejlesztés állami eszközrendszere
alatt a fejlesztéspolitikai célokat és az azokhoz rendelt pénzügyi eszközöket értettük, azon belül kiemelten a fejlesztési
jellegû támogatásokat, a társasági és helyi iparûzési adókedvezményeket ellenõriztük.

A Magyar Köztársaság éves költségvetési törvényei az elmúlt években anélkül irányoztak/irányoznak elõ közel
1500 Mrd Ft összegben gazdaságfejlesztési jellegû államháztartási kiadásokat, hogy meghatározták volna hazánk kö-
zép- és hosszú távú társadalmi-gazdasági fejlesztésének átfogó stratégiáját. A kormányzati ciklusokon átívelõ hosszú
stratégia hiányában a koncepcióváltások eredményeként a fejlesztési meglódulások, megtorpanások és azok szakadásai
váltogatták egymást. A stratégiai megközelítés hiánya az adórendszerben is megmutatkozott. A vizsgált idõszakban hi-
ányzott a hosszú távú, a fejlesztési célokat támogató átfogó adóstratégia is, miközben az EU-n belüli összehasonlításban
– különösen a szomszédos EU-országokhoz viszonyítva – az adóterhek magasak.

Az elkészített ágazati és egyéb részstratégiák nem a kívánatos sorrendben készültek el. A 25–50 évre szóló Nemzeti
Fenntartható Fejlõdési Stratégia kormányzati szintû elfogadása nélkül készültek el pl. az Új Magyarország Fejlesztési
Terv, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv, a második Nemzeti Környezetvédelmi Program. A törvényi
elõírás ellenére a középtávú agrár- és vidékfejlesztési stratégia ellenõrzésünk idõpontjáig nem került elfogadásra.
A részstratégiák közötti összhangot nem teremtették meg, mivel azok más célhierarchiával készültek, egymástól eltérõ
mutatókat alkalmazva, így az egyes eszközök (pl. támogatások, adókedvezmények, foglalkoztatáshoz kapcsolódó ked-
vezmények, szakoktatási támogatások stb.) harmonizációja sem volt teljes körû.

A magyar gazdaság, és különösen a közszektor az uniós tagsággal egy hétéves periódusokra tervezett környezetbe ke-
rült. A meghirdetett és végrehajtott jogharmonizációs törekvések és eredmények ellenére a mai napig nem épült be tel-
jeskörûen a hazai tervezési módszertanba az uniós tervezés követelményrendszere és gyakorlata. A tervezés törvényi
szintû szabályozásának szükségességére már az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról (OFK) szóló 96/2005.
(XII. 25.) OGY-határozat is rámutatott. Ennek hiányára vezethetõ vissza, hogy nem megoldott a fejlesztési célú erõforrá-
sok összhangja, teljes körû számbavétele, felhasználásának értékelése. Nem vált általánossá a fejlesztéseket megalapo-
zó, hatástanulmányokra és azon belül különösen a fejlesztést követõ fenntartási és mûködtetési költségekre irányuló
elemzési tevékenység. Nem valósult meg a gazdaságfejlesztés területére irányuló állami eszközök és erõforrások fel-
használásának szabályozott harmonizációja, nincs mód haszonmaximalizálásra.

Az IMD World Competitiveness Yearbook, 2000–2007. Lausanne adatai alapján a világgazdasági versenyben elfog-
lalt helyünk szerint, Magyarország a világ versenyképességi rangsorában 2007-ben 8 hellyel kedvezõtlenebb pozícióval
rendelkezett, mint 2000-ben, és ugyanezen idõszak alatt a 27 európai ország között is 3 hellyel csúszott lejjebb, miköz-
ben az EU Bizottság 2006. évre kiadott jelentése szerint Magyarország, Málta és Litvánia mögött a harmadik helyet fog-
lalta el, a tagállamok által nyújtott állami támogatások GDP-hez mért aránya alapján.

A gazdaságfejlesztési célú állami források hasznosulásának eredményességét kedvezõtlenül befolyásolta a makrogaz-
daságban kialakult helyzet, amelyben az uniós források hasznosítása mellett az addicionalitás követelményébõl adódó
hazai forrású fejlesztési követelményt kellett a konvergenciaprogrammal összehangolni. Az aktualizált konvergencia-
program makrogazdasági célkitûzései és intézkedései, valamint a gazdaságfejlesztésre fordított uniós és hazai források
céljai, a GDP-re gyakorolt hatásuk tekintetében nem voltak koherensek.

A fejlesztési jellegû államháztartási kiadások a 2004–2006 közötti idõszakban elérték összesen a 4603,5 Mrd Ft-ot,
amelynek szektorok szerinti megoszlását az 1. sz. ábra szemlélteti.
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1. sz. ábra

A fejlesztési összegek az államháztartási kiadásoknak a 14,8–15,7%-át tették ki a 2004–2006-os években. A kiadások
forrását tekintve az összes fejlesztési forráson belül 2004 és 2005 években még alacsony volt az uniós támogatás aránya.
Pénzforgalmi szemléletben, az elszámolt kiadásokat figyelembe véve 2004-ben a kiadások 3,4%-a, 2005-ben 12,4%-a
származott uniós forrásból. 2006-tól az egyes években jelentõsen emelkedett az uniós fejlesztési források aránya az
összes fejlesztési forráson belül. 2006-ban a kiadások 26,8%-a, 2007-ben 30,2%-a és 2008-ra a kiadások 41,4%-a szár-
mazik uniós forrásból a tervek szerint.

A fejlesztési jellegû források szektorok szerinti hasznosulását részletesen értékeli a jelentés. Az alap infrastruktúrafej-
lesztésen belül az autópálya-fejlesztések esetében, a megépítésre kerülõ útszakaszokra nem készültek a megvalósításhoz
rendelt finanszírozási tervek, amelyben rögzítették volna a források megoszlását, azon belül az állami hozzájárulás mér-
tékét, a szükséges hitelek és az esetleges egyéb források bevonásának nagyságát. A finanszírozási formák változása a
költségvetés mindenkori helyzetével és az autópálya-fejlesztések elhatározott ütemével volt összefüggésben. Ugyanak-
kor kedvezõ, hogy 2002–2006-ban összesen 484,7 km gyorsforgalmi utat helyeztek forgalomba.

Az emberi erõforrás átfogó fejlesztése az ország versenyképessége javításának, a társadalmi szintû esélyteremtésnek
nélkülözhetetlen és hatékony eszköze. Kedvezõtlen, hogy sem a hazai, sem pedig az uniós pályázatos támogatási rend-
szerben nem kellõen érvényesültek a tartósan leszakadó és periférikus térségek esélyegyenlõségi szempontjai, sõt a pá-
lyáztatási rendszer esetenként mélyítette, illetve konzerválta a kialakult területi egyenlõtlenségeket. A makrogazdasági
mutatók nem igazolják vissza a források eredményes hasznosulását a foglalkoztatási helyzet alakulásában. A vizsgált
idõszakban 261 Mrd Ft-ot, álláskeresõk, munkanélküliek támogatására pedig 250,8 Mrd Ft-ot fordítottak. A foglalkozta-
tottak száma összesen átlag 9 ezer fõvel nõtt a vizsgált idõszakban (az uniós források felhasználása elõtti utolsó, 2003.
évben 3897 ezer fõ, 2006. évben 3906 ezer fõ volt a foglalkoztatottak száma). A különféle forrásokból származó támoga-
tások felhasználása eredményességének nemzetgazdasági szintû értékelése elmaradt.

A termelõszektor fejlesztésének támogatására az egyedi kormánydöntésen alapuló támogatási szerzõdésekben
9475 M Ft és 34 531 M Ft értékhatárok között vállaltak támogatási kötelezettséget a 2004–2007-es idõszakban. Ezen tá-
mogatások szinergia hatását rontja, hogy a szerzõdések nem tartalmaztak hazai beszállítói hányad megkötésére vonat-
kozó elõírást. Ennek elõírását a WTO tiltja és ezt nem sikerült feloldani. Ez is szerepet játszott abban, hogy a külföldi
multinacionális vállalatok hazai gazdaságba való beágyazódása alacsony és így nem váltak a hazai kis- és középvállalko-
zások (KKV) fejlesztésének motorjává.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény a területi, ágazati gazdaságfejlesztési célok elérését az adóked-
vezményekkel segíti elõ. Ezek teljesülését a PM átfogóan nem értékelte, és az értékeléshez szükséges adatok beszerzésé-
re nem intézkedett. Az igénybe vett társaságiadó-kedvezményekrõl nem tudható, hogy milyen mértékben járultak hozzá
a bruttó hazai össztermék (GDP) növekedéséhez, a vállalkozásoknál a foglalkoztatottság alakulásához. A vizsgált idõ-
szakban a társasági adóalanyok száma viszonylag állandó volt (309 444–316 498 cég), amelynek közel 99%-a volt KKV.
Adókedvezményt az adózók nem egész 2%-a érvényesített, ezen belül a KKV-k évrõl évre csökkenõ (2004-ben 2,1%,
2005-ben 1,9%, 2006-ban 1,5%), míg a nagyvállalkozások folyamatosan növekvõ (2004-ben 0,9%, 2005-ben 1,1%,
2006-ban 1,4%) arányban. Az adókedvezményt igénybevevõk 92–95%-a volt KKV, de az általuk igénybe vett adóked-
vezmény aránya az összes kedvezményen belül a 2004–2006-os idõszakban 5,1%-ról 2,1%-ra csökkent.

A helyi iparûzési adó kedvezményekkel elérni kívánt célkitûzései megvalósulását a kedvezményt megállapítók nem
vizsgálták, annak mérésére nem alakították ki a megfelelõ adatszolgáltatási, beszámolási és értékelési rendszert. Kedve-
zõtlenül befolyásolta az adómorált, hogy az adónem jövõjét tekintve a jogalkotónak nem volt egységes és következetes
szándéka, valamint az uniós csatlakozásunkat követõen jogvita folyt az adónem fenntarthatóságát illetõen.

A számos intézményi átalakulás következtében az intézményi feltételrendszerben jogi, szabályozási és értelmezési bi-
zonytalanság mutatkozott az átfogó gazdaságfejlesztési stratégiák elõkészítésének, kialakításának és felügyeletének in-
tézményi felelõssége területén. Az uniós és hazai támogatási források tervezésének és felhasználásának harmonizációs
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hiányosságát mutatja, hogy több forrás esetében elkülönült, párhuzamos intézményrendszerek alakultak ki, csökkentve a
támogatásközvetítõ folyamatok gazdaságosságát.

Az átláthatóság, nyilvánosság és partnerség uniós követelményei lassan épülnek be a hazai forrású támogatások és
adókedvezmények rendszerébe. Mindez annak ellenére vett hosszú idõt igénybe és alkalmazott gyakorlata még ma is
alakulóban van, hogy ezen követelmények teljesítésének szükségességére már 2005-ben az OFK is rámutatott.

A tisztán hazai forrású támogatások monitoring rendszereinek kiépítése elmaradt az uniós támogatásokétól. Az ága-
zati, területi feladatokat ellátó szervezetek éves beszámolóinak pénzügyi értékelése a nem egységes értékelési elvek mi-
att nehezen összesíthetõek, ellentétben az uniós támogatások egységes értékelésével. Az uniós forrásból származó támo-
gatások monitoring és ellenõrzési rendszere megfelel az Európai Bizottság elvárásainak. Ugyanakkor ez nem adhat okot
arra, hogy lebecsüljük a rendszer mûködésében rejlõ kockázatokat. Az ellenõrzéshez kapcsolódóan a támogatásokat
igénylõk, igénybe vevõk körében végzett önkéntes alapú felmérésünk is azt jelzi, hogy a hazai viszonyok között is a köz-
gondolkozás része a korrupciós veszély.

Javasoltuk a Kormánynak, hogy készítse elõ az – Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló 96/2005. (XII. 25.)
OGY-határozattal összhangban – az állami fejlesztési feladatok tervezésének erõsítését célzó átfogó törvényi szabályo-
zást, amely magában foglalja a hazai és uniós források egységes tervezési módszertanát. Készíttesse el és terjessze az Or-
szággyûlés elé a már elfogadott programokra (részstratégiákra) épülõ közép- és hosszú távú átfogó társadalmi-gazdasági
fejlesztés stratégiáját, különös tekintettel a különbözõ forrású (hazai és uniós) támogatások és – az adóstratégiával alátá-
masztott – kedvezmények összehangolására. Alakíttassa ki, az uniós források kezelésében szerzett tapasztalatokat
hasznosítva, a hazai és az uniós támogatások egységes elvû monitoring, ellenõrzési és értékelési rendszerét.

Javasoltuk a pénzügyminiszternek, hogy kezdeményezze a jogi szabályozás továbbfejlesztésével – a megbízható
pénzügyi menedzsment uniós elvének megfelelõen – a költségvetés kiadási tételeinek pénzügyi tervezése mellett az
azokhoz kapcsolódó teljesítménycélok és -mutatók tervezését és alkalmazását. Fejlessze tovább az államháztartás infor-
mációs rendszerét a fejlesztési jellegû kiadások nyilvántartása és nyomon követése érdekében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közleménye

az Országos szakoktatási szakértõi és vizsgáztatási névjegyzékének kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelõen közzéteszem a 2007. évben benyújtott pályázatok
alapján – a bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével – 2008. február 1-jei hatállyal elfogadott,

„a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó
mezõgazdasági és élelmiszer-ipari szakképesítésekre vonatkozó szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket”

és a
„a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó

mezõgazdasági és élelmiszer-ipari szakmacsoportokra vonatkozó szakoktatási szakmai szakértõi névjegyzéket.”

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. §-ának (6) bekezdése szerint a névjegyzékbe való felvétel az elsõ alkalommal öt évre szól, amely ismétel-
ten meghosszabbítható.

Budapest, 2008. február 1.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Az FVM Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzéke az élelmiszer-ipari szakmacsoportban

Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám

Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható
szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Bedõné Vida Anikó
Okleveles tartósítóipari üzemmérnök,

Sütõ szakmunkás
üzemigazgató

COOP GYÕR ZRT.

06-96/415-720

9154
Mosonszetnmiklós,

Vasút u. 19/A

06-96/360-286

31 5212 10 Pék

33 5212 02 Pék-cukrász
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám

Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható
szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Böcskey Imre
Okleveles élelmiszer-ipari üzemmérnök,

Fõiskolai szakmérnök minõségügyi szakon
minõségirányítási

igazgató

Csilibo Bt.

06-72/466-020

7720
Pécsvárad,

Gesztenyési u. 39.
06-30/901-10-77

31 5212 10 Pék

33 5212 02 Pék-cukrász

Dobrai Lászlóné
(Lipták Erzsébet)

Cukrász,
Anyag- és áruforgalmi vezetõ,

Panzióvezetõ,
Vendéglátó,

Pedagógia szakos nevelõtanár
Szakvizsgázott pedagógus

szakoktató

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Óvoda, Általános

Iskola, Szakiskola és
Diákotthon

06-59/503-144

5300
Karcag,

Kisújszállási út 146.
06-70/314-70-71

33 5212 02 Pék-cukrász

Dr. Bicsérdy Gyula

Állatorvosdoktor,
Okleveles mezõgazdasági szakmérnök,

Okleveles állathigiénikus szakállatorvos,
Állatorvos-tudományok kandidátusa

nyugdíjas

6800
Hódmezõvásárhely,

Liget sor 41.
06-62/245-642

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás

31 5212 07 Húsipari szakmunkás

31 5212 17 Sajtkészítõ

21 5212 14 Tejkezelõ

31 5212 15 Tejtermékgyártó

Dr. habil Véha Antal

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,
Mezõgazdasági mûszaki doktor,

Mezõgazdasági tudományok kandidátusa,
Habilitált doktor, EU-ismeretek szakértõ

dékán,
intézetvezetõ,

egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Kar

06-62/546-003

6725
Szeged,

Szél u. 33.
06-62/441-838

31 5212 04 Édesiparitermék-gyártó

55 6222 01
Élelmiszer-ipari menedzser
(a szakirány megjelölésével)

52 6222 13
Élelmiszer-ipari technikus (Édesipar,
Keveréktakarmány-gyártás,
Malomipar, Sütõipar)

31 5212 08 Keksz- és ostyagyártó

31 5212 09 Molnár

31 5212 10 Pék

33 5212 02 Pék-cukrász

52 6222 10 Sütõ- és cukrásztechnikus

21 5212 04 Sütõipari munkás

21 5212 05 Száraztészta-készítõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám

Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható
szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Fekete Szûcs Erzsébet
Okleveles élelmiszer-ipari /konzervipari/

szaktechnikus
Élelmiszer-ipari üzemmérnök

nyugdíjas

1174
Budapest,

Melczer u. 37.
06-30/240-93-23

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás

52 6222 05 Élelmiszer-analitikus technikus

52 7862 01 Élelmiszer-bemutató asszisztens

33 5282 01 Élelmiszer-ipari laboráns

55 6222 01
Élelmiszer-ipari menedzser
(a szakirány megjelölésével)

51 5282 02
Élelmiszer-ipari mikrobiológiai
laboráns

52 6222 13
Élelmiszer-ipari technikus
(tartósítóipar)

52 6222 14 Élelmiszer-minõsítõ technikus

31 5212 10 Pék

33 5212 02 Pék-cukrász

31 5212 11 Savanyító

21 5212 05 Száraztészta-készítõ

31 5212 13 Tartósítóipari szakmunkás

21 5212 14 Tejkezelõ

31 5212 15 Tejtermékgyártó

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

Györgyné Kovács
Gyöngyi

Közegészségügyi-járványügyi felügyelõ
közegészségügyi-

járványügyi felügyelõ

ÁNTSZ Kisvárdai
Kistérségi Intézete

06-45/415-170

4600
Kisvárda,

Akácfa u. 22.
06-30/219-08-77

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás

31 5212 07 Húsipari szakmunkás

Horváth István

Okleveles mezõgazdasági gépészeti
szaktechnikus,

Mezõgazdasági gépész üzemmérnök,
Okleveles mezõgazdasági gépész szakos

mûszaki tanár,
Közoktatási vezetõ

címzetes igazgató
nyugdíjas

8900
Zalaegerszeg,

Hegyoldal u. 3.
06-92/318-557

06-30/235-57-35

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás

52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (sütõipar)

52 6222 13
Élelmiszer-ipari technikus
(tartósítóipar)

31 5212 05 Gyümölcspálinka-gyártó

31 5212 06 Hentes és mészáros

31 5212 07 Húsipari szakmunkás

31 5212 10 Pék

Huszti Zoltán Okleveles kertészmérnök titkár

Baranya Megyei Területi
Agrárkamara

06-72/211-110

7635
Pécs,

Fenyves sor 26.
06-72/210-634

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám

Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható
szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Kovács Gábor

Okleveles tartósítóipari üzemmérnök,
Okleveles tartósítóipari mérnök,

Okleveles élemiszergazd. marketing
szakmérnök

ügyvezetõ igazgató
GEORGIKON ÁFÉSZ

06-83/515-657

8360
Keszthely,
Fodor u. 2.

06-30/324-67-94
06-83/315-603

31 5212 01 Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás

52 7862 01 Élelmiszer-bemutató asszisztens

55 6222 01
Élelmiszer-ipari menedzser
(a szakirány megjelölésével)

52 6222 13
Élelmiszer-ipari technikus (hús-
és baromfiipar)

53 6222 13
Élelmiszer-ipari technikus
(tartósítóipar)

54 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (tejipar)

31 5212 06 Hentes és mészáros

31 5212 07 Húsipari szakmunkás

31 5212 17 Sajtkészítõ

31 5212 11 Savanyító

32 5212 03 Szárazáru-készítõ

31 5212 13 Tartósítóipari szakmunkás

21 5212 14 Tejkezelõ

31 5212 15 Tejtermékgyártó

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

Kriston-Pócsik Józsefné
(Jakab Éva Márta)

Okleveles tartósítóipari üzemmérnök,
Okleveles élelmiszer-ipari mérnök,

Okleveles mérnöktanár,
Szakvizsgázott pedagógus

(Szakértõi képesítés,
Minõségbiztosítási képesítés,

Kistérségi tanügyigazgatási szakértõ)

tanár

József Attila
Szakközépiskola és

Kollégium

06-37/311-857

3000
Hatvan,

Tabán út 27.
06-20/531-80-04

33 5282 01 Élelmiszer-ipari laboráns

52 6222 13
Élelmiszer-ipari technikus
(a szakterület megjelölésével)

31 5212 06 Hentes és mészáros

31 5212 07 Húsipari szakmunkás

31 5212 09 Molnár

31 5212 10 Pék

33 5212 02 Pék-cukrász

31 5212 17 Sajtkészítõ

52 6222 10 Sütõ- és cukrásztechnikus

21 5212 04 Sütõipari munkás

32 5212 03 Szárazáru-készítõ

21 5212 05 Száraztészta-készítõ

31 5212 13 Tartósítóipari szakmunkás

21 5212 14 Tejkezelõ

31 5212 15 Tejtermékgyártó

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

2460
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2008/18.szám



Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám

Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható
szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Nagy Ákosné dr.
(Fodor Ilona)

Okleveles tartósítóipari mérnök,
Okleveles borászati és italtechnológus

szakmérnök,
Német nyelvbõl mezõgazdasági és

élelmezésügyi szakmai nyelvi anyaggal
bõvített állami nyelvvizsga,

Mezõgazdasági tudományok kandidátusa

egyetemi adjunktus

Budapesti Corvinus
Egyetem

Élelmiszertudományi Kar,
Borászati Tanszék

06-1/482-63-47

1239
Budapest,

Grassalkovich u. 195.
06-1/287-01-28

06-20/254-19-86

33 5212 01 Borász

52 6222 13
Élelmiszer-ipari technikus (bor-
és üdítõital-ipar)

Oláh Péter
Okleveles mezõgazdasági gépész

üzemmérnök
ügyvezetõ

Nyírség-Agro 97 Kft.

06-70/380-68-31

4080
Hajdúnánás,

Kossuth u. 33/A
06-70/380-68-27

31 5212 16 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

33 5242 01 Élelmiszer-ipari gépész

52 6222 15 Élelmiszer-ipari gépésztechnikus

Panyik Gáborné dr.
(Lánszki Ilona, Piroska)

Okleveles vegyész egyetemi adjunktus

Budapesti Corvinus
Egyetem

Élelmiszertudományi Kar,
Sör- és Szeszipari Tanszék

06-1/482-62-14

2038
Sóskút,

Mártírok útja 19.
06-30/280-37-51

31 5212 05 Gyümölcspálinka-gyártó

Szabó Edina
Pék,

Agrármérnök,
Agrármérnök-mérnöktanár

ügyvezetõ

Tarnamérai Szabó
Sütõipari Kft.

06-36/479-153

3284
Tarnaméra,
Margit út 5.

06-20/942-90-21

31 5212 04 Édesiparitermék-gyártó

31 5212 10 Pék

33 5212 02 Pék-cukrász

21 5212 04 Sütõipari munkás

Szlovicsák Gábor
Húsipari szakmunkás,

Tartósító- és húsipari technikus,
Okleveles vegyészmérnök

ügyvezetõ Robor Bt.

1104
Budapest,

Harmat u. 73/F II/9.
06-20/982-92-10
06-1/260-16-14

52 6222 13
Élelmiszer-ipari technikus (hús- és
baromfiipar)

53 6222 13
Élelmiszer-ipari technikus
(élelmiszer-biztonság és -higiénia)

52 6222 14 Élelmiszer-minõsítõ technikus

31 5212 06 Hentes és mészáros

31 5212 07 Húsipari szakmunkás
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Az FVM Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzéke a mezõgazdasági szakmacsoportban

Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Dr. Bicsérdy Gyula

Állatorvosdoktor,
Okleveles mezõgazdasági szakmérnök,

Okleveles állathigiénikus szakállatorvos,
Állatorvos-tudományok kandidátusa,
Alapfokú állami német nyelvvizsga

nyugdíjas

6800
Hódmezõvásárhely,

Liget sor 41.
06-62/245-642

21 6203 01 Állatgondozó

21 6280 04 Állattenyésztési gépkezelõ (fejõgép)

31 6203 02
Állattenyésztõ (az állatfaj
megjelölésével)

52 6203 01
Állattenyésztõ és állat-egészségügyi
technikus

31 6203 10 Általános állattenyésztõ

32 6201 01 Aranykalászos gazda

53 6203 01
Baromfi- és kisállattenyésztõ
szaktechnikus

55 6203 01
Baromfitenyésztõ és -termék-elõállító
technológus

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

33 6201 01 Gazda

31 6203 05 Lótenyésztõ

53 6203 04 Sertéstenyésztõ szaktechnikus

53 6203 05
Szarvasmarha-tenyésztõ
szaktechnikus

52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus

Csiszár József

Okleveles mezõgazdasági gépész
üzemmérnök,

Okleveles mûszaki tanár,
Közoktatási vezetõ és pedagógus

szakvizsga

gyakorlati
oktatásvezetõ

Bársony István
Mezõgazdasági

Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium a Csongrádi

Oktatási Központ
Tagintézménye

06-63/570-820

6640
Csongrád,

Fõ u. 5.
06-30/432-47-79

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész

52 5452 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus

31 6280 07 Növénytermesztõ gépész
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Czetnerné Kócsa Márta

Okleveles kertészmérnök,
Adótanácsadói szakvizsga,

Mezõgazdasági szaktanácsadó
szakmérnök,

Közigazgatási szakvizsga

igazgató

Fejér Megyei MgSzH
Földmûvelésügyi

Igazgatóság
06-22/511-270

8000
Székesfehérvár,

Nyitai u. 45.
06-30/240-24-31

32 6201 01 Aranykalászos gazda

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ

33 6207 01 Dísznövénykertész

21 6207 01 Dísznövénytermelõ

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító

21 6207 02 Faiskola-kezelõ

21 6206 01 Gombatermelõ

21 6206 02 Gyógynövényismerõ és -termelõ

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

33 6207 03 Kertész

21 6207 04 Kerti munkás

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ
(meliorációs és parképítõ gép )

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

31 6206 02 Növényvédõ és méregraktár-kezelõ

21 6207 05 Parkgondozó

21 6207 06 Szõlõtermelõ

21 7862 01 Virágkötõ

Dudás Erzsébet
Okleveles agrármérnök,

Okleveles növényvédelmi szakmérnök
Dudás Ker. Szolg. Bt.

06-46/391-059

3433
Nyékládháza,

Hunyadi J. u. 33.
06-46/391-059

06-30/209-08-41

53 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda

32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 6206 01 Biotermesztõ

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

33 6201 01 Gazda

31 6206 01
Gyógynövénytermesztõ és
-feldolgozó

21 6207 04 Kerti munkás

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

52 6206 01
Növénytermesztõ és növényvédelmi
technikus

21 6207 08 Zöldség- és fûszernövény-termelõ

Erdélyi Károly Mihály
Okleveles agrármérnök,

Okleveles növényvédelmi és agrokémiai
szakmérnök

körzeti
növényvédelmi

felügyelõ

Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Növény- és

Talajvédelmi Szolgálat

06-96/529-330

9082
Nyúl,

Széchenyi u. 9.

06-20/411-04-62

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

31 6206 02 Növényvédõ és méregraktár-kezelõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Erdõsi Bálint

Kertész üzemmérnök,
Mezõgazdasági szaktanácsadó,

Mezõgazdasági környezet-gazdálkodási
szakmérnök

minõsített kertészeti
szaktanácsadó,

kertészeti tervezõ,
környezetvédelmi

szaktanácsadó,
felnõttoktató,
gazdaképzõ,

kertészeti rovatvezetõ

egyéni vállalkozó

4400
Nyíregyháza

Északi krt. 10. 1/5.
06-42/433-511

06-20/371-44-32

32 6201 01 Aranykalászos gazda

Fábiánné Zombori
Mária

Okleveles kertészmérnök,
Okleveles talajerõ-gazdálkodási

szakmérnök,
Okleveles kertészmérnök tanár,

Közoktatási vezetõ és pedagógus
szakvizsga

tanár

Bereczki Máté Kertészeti,
Élelmiszeripari és

Mezõgazdasági-Gépészeti
Szakképzõ Iskola

06-79/425-619

6500
Baja,

Ady E. u. 11.
06-79/321-429

34 6206 01 Biotermesztõ

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ

33 6207 01 Dísznövénykertész

21 6207 01 Dísznövénytermelõ

53 6207 01 Dísznövénytermesztõ szaktechnikus

32 6207 01 Faiskolai szaporítóanyag-elõállító

21 6207 02 Faiskola-kezelõ

21 6206 02 Gyógynövényismerõ és -termelõ

31 6206 01
Gyógynövénytermesztõ és
-feldolgozó

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

53 6207 02
Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus

33 6207 03 Kertész

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus

21 6207 04 Kerti munkás

21 6207 05 Parkgondozó

53 6207 03 Szõlész-borász szaktechnikus

31 6207 02 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ

21 6207 06 Szõlõtermelõ

34 6206 02 Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ

21 7862 01 Virágkötõ

21 6207 08 Zöldség- és fûszernövény-termelõ

53 6207 05
Zöldségtermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Fekete Zoltán
Okleveles mezõgazdasági gépészeti

szaktechnikus,
Munkavédelmi üzemmérnök

munkabiztonsági
tanácsadó/szakértõ

UNILEVER Magyarország
Gyártó Kft. Nyírbátori Gyár

06-42/510-601

4300
Nyírbátor,

Alkotmány u. 13.
06-42/282-662

06-20/554-00-83

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész

52 5452 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus

34 6280 04
Mezõgazdasági gépjavító
(a tevékenység megjelölésével)

53 5452 01
Mezõgazdasági gépjavító
szaktechnikus

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

53 5452 02
Mezõgazdasági gépüzemeltetõ
szaktechnikus

31 6280 07 Növénytermesztõ gépész

Fülöp Attiláné
(Demeter Erzsébet)

Okleveles agrármérnök,
Vadgazdálkodási szakmérnök

vadászati és halászati
osztályvezetõ

Heves Megyei FM Hivatal
Vadászati és Halászati

Felügyelõség

06-36/510-775

3373
Besenyõtelek,
Ady E. u. 25.

06-30/564-68-55

33 6203 02 Vadász, vadtenyésztõ

52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus

Gábor Ferenc
Okleveles agrármérnök,

Okleveles agrármérnök tanár
nyugdíjas

4440
Tiszavasvári,

Rajk László u. 1/A
06-42/275-926

06-30/677-95-59

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Dr. Gyollainé Merényi
Alexandra

Okleveles kertészmérnök
szaktanácsadó,

szakmai újságíró

Permixtus Bt.

06-20/351-86-80

1223
Budapest,

Miklósvár u. 8.
06-20/351-86-80

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ

33 6207 01 Dísznövénykertész

21 6207 01 Dísznövénytermelõ

53 6207 01 Dísznövénytermesztõ szaktechnikus

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító

21 6207 02 Faiskola-kezelõ

21 6206 02 Gyógynövényismerõ és -termelõ

31 6206 01
Gyógynövénytermesztõ és
-feldolgozó

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

53 6207 02
Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus

51 6207 01 Kertépítõ és -fenntartó

33 6207 03 Kertész

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus

34 6280 03 Kertészeti gépész

21 6207 04 Kerti munkás

32 6206 04 Mikroszaporító

52 6207 02 Parképítõ és -fenntartó technikus

21 6207 05 Parkgondozó

31 6207 02 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ

21 6207 06 Szõlõtermelõ

21 6207 07 Szövettenyésztõ

21 7862 01 Virágkötõ

21 6207 08 Zöldség- és fûszernövény-termelõ

Dr. Hagymási László
Okleveles mezõgazdasági mérnök,

Okleveles mezõgazdasági tanár,
Mezõgazdaság-tudományi doktor

nyugdíjas

5900
Orosháza,

Szent István út 4.

06-20/977-51-89

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus

33 6203 02 Vadász, vadtenyésztõ

52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus

55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus

Dr. Hercsel György

Állatorvosdoktor,
Okleveles szarvasmarha-egészségügyi

szakállatorvos,
Igazgatási és járványügyi szakállatorvos

igazgatóhelyettes-
fõállatorvos

Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Állategészségügyi

és Élelmiszer Ellenõrzõ
Állomás

06-96/511-750

9086
Töltéstava,

Erzsébet u. 6/A

06-30/300-34-64

52 6203 01 Állattenyésztõ és állat-egészségügyi
technikus

31 6203 05 Lótenyésztõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Horváth Gyõzõ

Középfokú állami angol nyelvvizsga,
Okleveles kertészmérnök,
Okleveles mérnöktanár,

Felsõfokú állami német nyelvvizsga

szaktanár

Varga Márton Kertészeti
és Földmérési Szakképzõ
Iskola, Kollégium, FVM

Gyakorlóiskola

06-1/273-27-41

1147
Budapest,

Ilosvai S. u. 159.
06-1/363-55-09

06-20/200-30-48

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ

33 6207 01 Dísznövénykertész

21 6207 01 Dísznövénytermelõ

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító

21 6207 02 Faiskola-kezelõ

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

51 6207 01 Kertépítõ és -fenntartó

33 6207 03 Kertész

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus

21 6207 04 Kerti munkás

32 6206 04 Mikroszaporító

52 6207 02 Parképítõ és -fenntartó technikus

21 6207 05 Parkgondozó

31 6207 02 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ

21 6207 06 Szõlõtermelõ

21 6207 07 Szövettenyésztõ

21 7862 01 Virágkötõ

51 7862 05 Virágkötõ-berendezõ

21 6207 08 Zöldség- és fûszernövény-termelõ

Horváth István

Okleveles mezõgazdasági gépészeti
szaktechnikus,

Mezõgazdasági gépész üzemmérnök,
Okleveles mezõgazdasági gépész szakos

mûszaki tanár,
Közoktatási vezetõ

címzetes igazgató
(nyugdíjas)

8900
Zalaegerszeg,

Hegyoldal u. 3.
06-92/318-557

06-30/235-57-35

32 6201 01 Aranykalászos gazda

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ

33 6207 01 Dísznövénykertész

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

21 6207 02 Faiskola-kezelõ

33 6201 01 Gazda

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

33 6207 03 Kertész

21 6207 04 Kerti munkás

31 6201 01 Mezõgazdasági gazdaasszony

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

21 6207 05 Parkgondozó
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Horváth Rudolfné dr.
(Kozári Ágota)

Okleveles kertészmérnök,
Okleveles táj- és kertépítészmérnök,

Fitoterapeuta
ügyvezetõ

KoMiTo Sol Kft.

06-20/226-17-71

8900
Zalaegerszeg,

Toldi Miklós u. 9.

06-92/510-338
06-20/226-17-71

34 6206 01 Biotermesztõ

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ

33 6207 01 Dísznövénykertész

21 6207 01 Dísznövénytermelõ

53 6207 01 Dísznövénytermesztõ szaktechnikus

55 6206 01
Gyógynövény- és fûszernövény-
termesztõ és -feldolgozó

21 6206 02 Gyógynövényismerõ és -termelõ

31 6206 01
Gyógynövénytermesztõ
és -feldolgozó

21 6207 02 Faiskola-kezelõ

51 6207 01 Kertépítõ és -fenntartó

33 6207 03 Kertész

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus

21 6207 04 Kerti munkás

32 6206 04 Mikroszaporító

52 6207 02 Parképítõ és -fenntartó technikus

21 6207 05 Parkgondozó

21 7862 01 Virágkötõ

Huszti Gábor

Traktorra szerelt rakodógép-kezelõ,
Erdõmûvelõ-fakitermelõ,
Erdészeti növényvédõ,

Targoncavezetõ,
Növényvédõ és méregraktár-kezelõ

betanított munkás,
Lánghegesztõ,

Ívhegesztõ,
Mûszaki szakoktató,

Közoktatási vezetõ és pedagógus
szakvizsga

tanár

Marcali Város
Önkormányzat Széchenyi

Zsigmond Szakközép
és Szakiskolája

06-85/312-051

8700
Marcali,

Pacsirta u. 12.
06-85/314-942

06-30/664-09-47

31 6262 01 Fakitermelõ

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ (traktor,
munkagép)

21 6280 02 Motorfûrész-kezelõ

Huszti Zoltán Okleveles kertészmérnök titkár

Baranya Megyei Területi
Agrárkamara

06-72/211-110

7635
Pécs,

Fenyves sor 26.
06-72/210-634

52 3439 03
Agrárközgazdasági és áruforgalmazó
technikus

32 6201 01 Aranykalászos gazda

21 6206 02 Gyógynövényismerõ és -termelõ

21 6207 05 Parkgondozó
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Husztiné Szõke Mária

Okleveles kertészmérnök,
Okleveles talajerõ-gazdálkodási

szakmérnök,
Okleveles mérnöküzemgazdász,

Mérlegképes könyvelõ, vállalkozási szak

szaktanácsadó

Taxa Consulting Kft.

06-42/509-147
06-42/414-147

4431
Sóstófürdõ,

Majális u. 2/6.
06-42/509-147

06-20/332-88-86

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda

32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 6206 01 Biotermesztõ

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ

21 6207 01 Dísznövénytermelõ

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

33 6201 01 Gazda

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

53 6207 02
Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus

33 6207 03 Kertész

21 6207 04 Kerti munkás

55 6249 01
Mezõgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

21 6207 05 Parkgondozó

31 6207 02 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ

21 7862 01 Virágkötõ

Dr. Imre Csaba
Okleveles kertészmérnök,

Mezõgazdaság-
tudomány kandidátusa

fõtanácsos,
zöldség-, gyümölcs-,

dísznövény-
szakreferens

Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési

Minisztérium
06-1/301-40-44

2000
Szentendre,

Vasúti villasor 25.

06-26/301-961
06-20/313-73-86

32 6201 01 Aranykalászos gazda

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ

33 6207 01 Dísznövénykertész

21 6207 01 Dísznövénytermelõ

53 6207 01 Dísznövénytermesztõ szaktechnikus

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

33 6207 03 Kertész

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus

34 6280 03 Kertészeti gépész

21 6207 04 Kerti munkás

52 6206 01
Növénytermesztõ és növényvédelmi
technikus

31 6206 02 Növényvédõ és méregraktár-kezelõ

21 6207 05 Parkgondozó

21 7862 01 Virágkötõ

51 7862 05 Virágkötõ-berendezõ

21 6207 08 Zöldség- és fûszernövény-termelõ

53 6207 05
Zöldségtermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Istenes Gyula

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,
Munkaerõ-piaci menedzser,

Ingatlanközvetítõ,
Kereskedelmi menedzser,

Biztonságszervezõ I.,
Vállalkozásszervezõ,

Vendéglátó menedzser,
Oktatásszervezõ,

Közbeszerzési referens

polgármester

Hajdúbagos Község
Képviselõ-testületének
Polgármesteri Hivatala

06-52/567-213

4025
Debrecen,

Munkácsi Sándor út 3.
III/13.

06-52/374-209
06-20/921-03-78

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész

32 6201 01 Aranykalászos gazda

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

34 6280 03 Kertészeti gépész

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész

52 5452 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

31 6280 07 Növénytermesztõ gépész

Juhász Beáta

Állattenyésztõ mérnök,
Szakközgazdász,

Anyaggazdálkodó-logisztikai szervezõ,
Kutyakozmetikus

állattenyésztési
szakreferens

FVM Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási

Intézet

06-1/362-81-06

2485
Dinnyés,

Alkotmány u. 49.
06-22/357-779

21 6203 01 Állatgondozó

31 6203 02
Állattenyésztõ (az állatfaj
megjelölésével)

52 6203 01
Állattenyésztõ és állat-egészségügyi
technikus

31 6203 10 Általános állattenyésztõ

33 6203 01 Belovagló (Bereiter)

53 6203 07 Hobbiállat-tenyésztõ és -forgalmazó

31 7899 01 Kutyakozmetikus

31 6203 05 Lótenyésztõ

51 7872 02 Lovastúra-vezetõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Karácsony Zoltán

Állattenyésztés és állat-egészségügyi
technikus,

Okleveles agrármérnök,
Okleveles mérnöktanár,

Növényvédelmi okleveles szakmérnök,
Egészségügyi gázmester (kártevõirtó)

vezetõtanár

Táncsics Mihály
Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola, Kollégium és FVM

Gyakorlóiskola

06-27/314-605

1163
Budapest,

Ágoston P. u. 7.
06-20/211-04-35

52 3439 03
Agrárközgazdasági és áruforgalmazó
technikus

21 6203 01 Állatgondozó

31 6203 10 Általános állattenyésztõ

32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 6206 01 Biotermesztõ

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

33 6201 01 Gazda

33 6207 03 Kertész

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus

21 6207 04 Kerti munkás

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

52 6206 01
Növénytermesztõ és növényvédelmi
technikus

55 6206 02
Növénytermesztõ és növényvédõ
technológus

31 6206 02 Növényvédõ és méregraktár-kezelõ

34 6206 02 Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ

Karbuczky Károly
Okleveles mezõgazdasági mérnök,

Okleveles kertész és szõlész
Okleveles mezõgazdasági tanár

nyugdíjas

1144
Budapest,

Füredi park 4. III. 89.
06-1/222-84-82

31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ

33 6207 01 Dísznövénykertész

21 6207 01 Dísznövénytermelõ

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító

21 6207 02 Faiskola-kezelõ

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

53 6207 02
Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus

33 6207 03 Kertész

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus

21 6207 04 Kerti munkás

21 6207 05 Parkgondozó

53 6207 03 Szõlész-borász szaktechnikus

31 6207 02 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ

21 6207 06 Szõlõtermelõ

21 7862 01 Virágkötõ

21 6207 08 Zöldség- és fûszernövény-termelõ

53 6207 05
Zöldségtermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Keresztúriné
Virág Mónika

Okleveles gazdasági agrármérnök
(Agrárközgazdasági szak),

Okleveles mérnöktanár
tanár

II. Rákóczi Ferenc
Mezõgazdasági,

Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola

és Kollégium

06-77/422-433

6400
Kiskunhalas,
Víz utca 8.

06-77/427-711
06-70/339-99-68

52 3439 03
Agrárközgazdasági és áruforgalmazó
technikus

32 6201 01 Aranykalászos gazda

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

Király Sándor

Okleveles öntözéses növénytermesztési
szaktechnikus

Okleveles agrármérnök,
Okleveles mezõgazdasági szakmérnök

nyugdíjas

4800
Vásárosnamény,

Hunyadi u. 7.
06-45/470-109

06-30/349-39-89

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda

32 6201 01 Aranykalászos gazda

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

Kiss Zsigmond
Mezõgazdasági technikus,

Méhész,
Mûszaki szakoktató

felnõttképzési
szakreferens

Vay Ádám Gimnázium
Szakközépiskola Szakiskola

és Kollégium

06-42/550-002

4731
Tunyogmatolcs,

Arany J. u. 2.
06-30/338-22-31

21 6203 01 Állatgondozó

21 6280 04
Állattenyésztési gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

32 6201 01 Aranykalászos gazda

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

31 6280 07 Növénytermesztõ gépész

Kovács Gábor

Okleveles tartósítóipari üzemmérnök,
Okleveles tartósítóipari mérnök,

Okleveles élemiszergazd., marketing
szakmérnök

ügyvezetõ igazgató

GEORGIKON ÁFÉSZ

06-83/515-657
06-30/324-67-94

8360
Keszthely,

Fodor u. 2. IV/24.
06-83/315-603

06-30/481-61-88

55 3434 01
Agrárkereskedelmi
menedzserasszisztens

55 6203 01
Baromfitenyésztõ és -termék-elõállító
technológus

53 6207 02
Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus

55 6203 02
Sertéstenyésztõ és -termék-elõállító
technológus

53 6207 05
Zöldségtermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus

Leviczkyné Dobi Mária
Okleveles agrármérnök,

Környezetgazdálkodási-környezetvédelmi
okleveles szakmérnök

talajtani
szaktanácsadó,

környezetvédelmi
szakértõ

AGROMECHANIKA KKT.

06-42/475-228
06-30/637-56-25

4481
Sóstóhegy,

Aranykalász sor 20.
06-42/475-228

06-30/637-58-26

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda

32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 6206 01 Biotermesztõ

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

33 6201 01 Gazda

31 6201 01 Mezõgazdasági gazdaasszony

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

21 6207 04 Kerti munkás

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Lillik Mária Okleveles kertészmérnök fõfalugazdász

FVM Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Földmûvelésügyi

Hivatal

06-96/514-740

9011
Gyõr,

Váci M. u. 124.

06-30/224-42-48

33 6207 01 Dísznövénykertész

Major János

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,
Okleveles agrár-gépész gazdasági

szakmérnök,
Okleveles mezõgazdasági gépész

mérnök-tanár,
Közoktatási vezetõ

szaktanár,
igazgató

Szent István Mezõgazdasági
és Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola

06-22/505-476

2481
Velence,

Viola utca 10/D
06-20/448-20-22

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész

21 6280 04
Állattenyésztési gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 6280 02 Erdészeti gépész

52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

33 6201 01 Gazda

34 6280 03 Kertészeti gépész

31 6280 03 Közelítõgép-kezelõ

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész

52 5452 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus

34 6280 04
Mezõgazdasági gépjavító
(a tevékenység megjelölésével)

53 5452 01
Mezõgazdasági gépjavító
szaktechnikus

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

53 5452 02
Mezõgazdasági gépüzemeltetõ
szaktechnikus

33 6249 03
Mezõgazdasági kovács
(mezõgazdasági munkagépjavító
kovács)

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

53 5452 03
Mezõgazdasági szervizüzemi
szaktechnikus

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

31 6280 07 Növénytermesztõ gépész

2008/18.szám
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2473



Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Nagy László
Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,

Okleveles gépészmérnök tanár,
Közoktatási vezetõ és pedagógus

szakmaiigazgató-
helyettes

Szepsi Laczkó Máté
Mezõgazdasági Szakképzõ

Iskola és Kollégium

06-47/523-340
06-30/989-15-24

3988
Sátoraljaújhely,
Kisvasút út 9.
06-47/325-756

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész

21 6280 04
Állattenyésztési gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 6280 02 Erdészeti gépész

52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

33 6201 01 Gazda

34 6280 03 Kertészeti gépész

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész

52 5452 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus

34 6280 04
Mezõgazdasági gépjavító
(a tevékenység megjelölésével)

53 5452 01
Mezõgazdasági gépjavító
szaktechnikus

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

53 5452 02
Mezõgazdasági gépüzemeltetõ
szaktechnikus

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

53 5452 03
Mezõgazdasági szervizüzemi
szaktechnikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

21 6280 02 Motorfûrész-kezelõ

31 6280 07 Növénytermesztõ gépész

Nagy László István

Állattenyésztõ üzemmérnök,
Okleveles állattenyésztési szaktechnikus,

Mezõgazdasági szaktanácsadó,
Felsõfokú szövetkezeti tanfolyam,

Közigazgatási szakvizsga,
Vadgazdálkodási szakmérnök

nyugdíjas

5900
Orosháza,

Csabai u. 8.

06-68/631-408
06-30/224-43-07

31 6203 02
Állattenyésztõ (az állatfaj
megjelölésével)

32 6201 01 Aranykalászos gazda

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

31 6203 05 Lótenyésztõ

33 6203 02 Vadász, vadtenyésztõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Dr. Neszmélyi Károly

Okleveles agrármérnök,
Okleveles mezõgazdasági szakmérnök,

Okleveles növénytermelési rendszer
szakmérnök,

Mezõgazdaság-tudományi doktor

nyugdíjas

1173
Budapest,
534. u. 4.

06-1/257-97-86

55 3434 01
Agrárkereskedelmi
menedzserasszisztens

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda

52 3439 03
Agrárközgazdasági és áruforgalmazó
technikus

21 6203 01 Állatgondozó

31 6203 02
Állattenyésztõ (az állatfaj
megjelölésével)

31 6203 10 Általános állattenyésztõ

34 6206 01 Biotermesztõ

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító

33 6201 01 Gazda

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

31 6272 01 Halász

33 6207 03 Kertész

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus

21 6207 04 Kerti munkás

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

53 5452 02
Mezõgazdasági gépüzemeltetõ
szaktechnikus

55 6249 01
Mezõgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

53 6203 04 Sertéstenyésztõ szaktechnikus

53 6203 05
Szarvasmarha-tenyésztõ
szaktechnikus

53 6207 03 Szõlész-borász szaktechnikus

31 6207 02 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Dr. Nikl János
Okleveles agrármérnök,

Okleveles állattenyésztési szakmérnök,
Mezõgazdaság-tudományi doktor

fõfalugazdász,
osztályvezetõ

Vas Megyei MgSzH
Földmûvelésügyi

Igazgatóság

06-94/506-760

9738
Tömörd,
Fõ u. 86.

06-94/365-276

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda

21 6203 01 Állatgondozó

31 6203 02
Állattenyésztõ (az állatfaj
megjelölésével)

52 6203 01
Állattenyésztõ és állat-egészségügyi
technikus

31 6203 10 Általános állattenyésztõ

32 6201 01 Aranykalászos gazda

53 6203 01
Baromfi- és kisállattenyésztõ
szaktechnikus

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

33 6201 01 Gazda

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

53 6203 05
Szarvasmarha-tenyésztõ
szaktechnikus

53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus

31 6203 09 Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló

53 6203 06 Törzskönyvezõ szaktechnikus

Oláh Péter
Okleveles mezõgazdasági gépész

üzemmérnök,
Ingatlanvagyon-értékelõ és -közvetítõ

gépészeti
ágazatvezetõ

Nyírség-Agro 97 Kft.

06-70/380-68-31

4080
Hajdúnánás,

Kossuth u. 33/A

06-70/380-68-27

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész

21 6280 04
Állattenyésztési gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

32 6201 01 Aranykalászos gazda

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

31 6280 02 Fakitermelési gépkezelõ

21 6280 03 Fûrészipari gépkezelõ

33 6201 01 Gazda

34 6280 03 Kertészeti gépész

21 6207 04 Kerti munkás

31 6280 03 Közelítõgép-kezelõ

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész

34 6280 04
Mezõgazdasági gépjavító
(a tevékenység megjelölésével)

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

33 6249 03
Mezõgazdasági kovács
(mezõgazdasági munkagépjavító
kovács)

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

31 6280 07 Növénytermesztõ gépész
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Palkó László

Mezõgazdasági mérnök,
állattenyésztõ szak,

Okleveles mérnöktanár,
Vadgazdálkodási okleveles szakmérnök

szaktanár

Bársony István
Mezõgazdasági

Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium a Csongrádi

Oktatási Központ
Tagintézménye

06-63/570-820

6640
Csongrád,
Szûk u. 15.

06-70/702-54-42

21 6203 01 Állatgondozó

31 6203 02
Állattenyésztõ (az állatfaj
megjelölésével)

52 6203 01
Állattenyésztõ és állat-egészségügyi
technikus

33 6201 01 Gazda

33 6203 02 Vadász, vadtenyésztõ

52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus

Dr. Papp Tibor

Okleveles öntözéses növénytermesztési
szaktechnikus,

Okleveles agrármérnök,
Mezõgazdaságtudományi doktor

nyugdíjas

5600
Békéscsaba,
Aulich u. 16.

06-30/206-97-30

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda

21 6203 01 Állatgondozó

31 6203 02
Állattenyésztõ (szarvasmarha, sertés,
juh, ló)

31 6203 10 Általános állattenyésztõ

32 6201 01 Aranykalászos gazda

53 6203 01
Baromfi- és kisállattenyésztõ
szaktechnikus

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

33 6201 01 Gazda

53 6203 02 Juhtenyésztõ szaktechnikus

31 6203 05 Lótenyésztõ

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

53 6203 04 Sertéstenyésztõ szaktechnikus

53 6203 05
Szarvasmarha-tenyésztõ
szaktechnikus

53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus

34 6206 02 Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Pósa Gábor

Okleveles mezõgazdasági gépész
üzemmérnök,
Nevelõtanár,

Számítástechnikai szakmérnök,
Állami angol középfokú nyelvvizsga,

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
(településüzemeltetõ szakirány),

Szakoktató (közlekedési ismeretek)

tanár

Csiha Gyõzõ Általános,
Közép- és Szakképzõ Iskola

06-52/570-533

4080
Hajdúnánás,

Ady E. krt. 19. 2/5.
06-70/453-62-72

34 6280 01 Állattartó-telepi gépész

21 6280 04
Állattenyésztési gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

32 6201 01 Aranykalászos gazda

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

31 6280 02 Fakitermelési gépkezelõ

21 6280 03 Fûrészipari gépkezelõ

33 6201 01 Gazda

34 6280 03 Kertészeti gépész

21 6207 04 Kerti munkás

31 6280 03 Közelítõgép-kezelõ

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész

52 5452 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus

34 6280 04
Mezõgazdasági gépjavító
(a tevékenység megjelölésével)

53 5452 01
Mezõgazdasági gépjavító
szaktechnikus

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

53 5452 02
Mezõgazdasági gépüzemeltetõ
szaktechnikus

33 6249 03
Mezõgazdasági kovács
(mezõgazdasági munkagépjavító
kovács)

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

53 5452 03
Mezõgazdasági szervizüzemi
szaktechnikus

31 6280 07 Növénytermesztõ gépész

Rencsiné Ágh Márta Okleveles erdõmérnök-tanár
humánpolitikai
osztályvezetõ-

helyettes

Északerdõ Zrt.

06-46/501-516

3907
Tállya,

Gesztenyesor u. 36.
06-30/625-61-53

34 6280 02 Erdészeti gépész

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás

52 6262 01 Erdésztechnikus

21 6262 01 Erdõmûvelõ

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító

21 6207 02 Faiskola-kezelõ

31 6280 02 Fakitermelési gépkezelõ

31 6262 01 Fakitermelõ

34 6262 01 Lakott területi fakitermelõ

21 6280 02 Motorfûrész-kezelõ

33 6203 02 Vadász, vadtenyésztõ

52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Román József
Okleveles erdõmérnök,

Okleveles fahasználati és
faanyag-mozgatási szakmérnök

vadgazdálkodási
igazgató

TAEG Tanulmányi
Erdõgazdaság Zrt.

06-99/506-837

9423
Ágfalva,

Gyógy u. 8/B
06-99/523-872

06-30/946-67-32

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás

31 6280 01 Erdészetikötélpálya-kezelõ

52 6262 01 Erdésztechnikus

21 6262 01 Erdõmûvelõ

32 5262 01 Faanyag-minõsítõ

31 5262 03 Fafeldolgozó

52 5411 05 Fafeldolgozó technikus

31 6280 02 Fakitermelési gépkezelõ

31 6262 01 Fakitermelõ

21 5262 01 Famegmunkáló

21 6280 03 Fûrészipari gépkezelõ

32 5233 01 Fûrészipari szerszámélezõ

31 6280 03 Közelítõgép-kezelõ

34 6262 01 Lakott területi fakitermelõ

21 6280 02 Motorfûrész-kezelõ

33 6203 02 Vadász, vadtenyésztõ

52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus

Soós Beatrix

Középfokú állami német nyelvvizsga,
Képesített élelmiszer-analitikus,

Okleveles élelmiszermérnök (MSc),
Kutyakozmetikus

vezetõ tanácsos

Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési

Minisztérium

06-1/301-47-18

1107
Budapest,

Kékvirág u. 16. IV/14.
06-1/263-06-22

06-30/464-21-03

31 7899 01 Kutyakozmetikus

Szijártó István
Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,

Közgazdasági szakokleveles mérnök
egyéni vállalkozó

4400
Nyíregyháza,
Ifjúság út 62.

06-42/445-664
06-20/936-44-57

32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 6280 03 Kertészeti gépész

33 6280 01 Mezõgazdasági gépész

31 6280 10
Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép
megjelölésével)

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

31 6280 07 Növénytermesztõ gépész
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Szilágyi László

Okleveles agrármérnök,
Okleveles testnevelés szakos általános

iskolai tanár,
Okleveles történelem szakos általános

iskolai tanár,
Közoktatási vezetõ,

Számítógép-kezelõ (-használó)

szaktanár

Eötvös József Szakképzõ
Intézet

06-54/402-248

4100
Berettyóújfalu,

Szegfû u. 1.
06-70/501-97-40
06-54/401-861

21 6203 01 Állatgondozó

31 6203 02
Állattenyésztõ (az állatfaj
megjelölésével)

52 6203 01
Állattenyésztõ és állat-egészségügyi
technikus

31 6203 10 Általános állattenyésztõ

32 6201 01 Aranykalászos gazda

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

33 6201 01 Gazda

53 6203 02 Juhtenyésztõ szaktechnikus

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

53 6203 04 Sertéstenyésztõ szaktechnikus

53 6203 05
Szarvasmarha-tenyésztõ
szaktechnikus

Dr. Tibay György
Okleveles erdõmérnök,

Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
doktora

egyetemi adjunktus

Szent István Egyetem
Gazdasági és

Társadalomtudományi Kar
Vállalkozási Akadémia és

Továbbképzési Intézet
06-1/462-20-30

1221
Budapest,

Tengeri u. 11/B
06-1/226-37-70

06-30/949-68-22

34 6206 01 Biotermesztõ

33 6262 01 Erdészeti szakmunkás

52 6262 01 Erdésztechnikus

21 6262 01 Erdõmûvelõ

31 6262 01 Fakitermelõ

21 6206 01 Gombatermelõ

33 6249 01 Gombaszakellenõr

52 6249 02 Gombatoxikológus

34 6262 01 Lakott területi fakitermelõ

21 6280 02 Motorfûrész-kezelõ

33 6203 02 Vadász, vadtenyésztõ

Turós Izabella
BSc vállalkozó-menedzser mérnök,

Pénzügyi adó-, illeték-, vámszakértõ,
Állami vadászvizsga

területfejlesztési
referens,

NVT tanácsadó

Baranya Megyei Területi
Agrárkamara

06-72/211-110

7634
Pécs,

Szarkaláb u. 5.
06-72/255-005

06-20/577-33-37

52 3439 03 Agrárközgazdasági és áruforgalmazó
technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

Ulakcsai Anna Okleveles kertész üzemmérnök egyéni vállalkozó

MEZÕ-MIN Bt.

06-74/418-214
06-30/225-25-39

7100
Szekszárd,

Zöldkert u. 10.
06-74/418-214

06-30/680-99-62

33 6207 01 Dísznövénykertész

52 6207 02 Parképítõ és -fenntartó technikus

21 6207 05 Parkgondozó

21 7862 01 Virágkötõ

51 7862 05 Virágkötõ-berendezõ
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Veisz János

Okleveles biológia–mezõgazdasági
ismeretek és gyakorlat szakos általános

iskolai tanár,
Okleveles kertészmérnök,

Okleveles biogazdálkodási szakmérnök

óraadó tanár,
bemutatókert-vezetõ

Nyíregyházi Fõiskola,
Mûszaki és Mezõgazdasági

Fõiskolai Kar

06-42/599-400

4400
Nyíregyháza,

Honfoglalás u. 45. fszt.

06-42/403-328
06-30/978-12-79

52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda

32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 6206 01 Biotermesztõ

33 6207 01 Dísznövénykertész

21 6207 01 Dísznövénytermelõ

53 6207 01 Dísznövénytermesztõ szaktechnikus

31 6206 03 Dohánykertész

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító

21 6207 02 Faiskola-kezelõ

33 6201 01 Gazda

21 6206 01 Gombatermelõ

21 6206 02 Gyógynövényismerõ és -termelõ

31 6206 01
Gyógynövénytermesztõ és
-feldolgozó

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

53 6207 02
Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus

51 6207 01 Kertépítõ és -fenntartó

33 6207 03 Kertész

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus

34 6280 03 Kertészeti gépész

21 6207 04 Kerti munkás

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

52 6206 01
Növénytermesztõ és növényvédelmi
technikus

52 6207 02 Parképítõ és -fenntartó technikus

21 6207 05 Parkgondozó

53 6207 03 Szõlész-borász szaktechnikus

31 6207 02 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ

21 6207 06 Szõlõtermelõ

34 6206 02 Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ

51 6207 02 Vincellér

21 7862 01 Virágkötõ

21 6207 08 Zöldség- és fûszernövény-termelõ

53 6207 05
Zöldségtermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Dr. Vetter János

Okleveles biológus,
Okleveles mezõgazdasági kutató

szakmérnök,
Mezõgazdasági tudományok doktora

egyetemi tanár
SZIE AOTK

06-1/458-42-38

1026
Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor
45/C

06-1/213-64-81

33 6249 01 Gombaszakellenõr

Wilheimné Ádám Ibolya

Okleveles üzemszervezõ agrármérnök,
Okleveles agrármérnök-tanár,

Felsõfokú külkereskedelmi áruforgalmi
szakvizsga,

Szakközgazdász,
Közoktatási vezetõ és pedagógus

szakvizsga

szaktanár,
szaktanácsadó,

munkaközösség-
vezetõ

Nádasdy Tamás
Közgazdasági, Informatikai

Szakközépiskola és
Kollégium

06-94/565-040

9737
Bük,

Ifjúság u. 66.
06-94/359-424

06-70/339-24-18

52 3439 03
Agrárközgazdasági és áruforgalmazó
technikus

55 6249 01
Mezõgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

Zsila László Okleveles kertészmérnök egyéni vállalkozó
Zsila László E.V.

06-30/955-38-21

4225
Debrecen,

Elek u. 155.
06-52/530-984

32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 6206 01 Biotermesztõ

31 6206 03 Dohánykertész

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

33 6201 01 Gazda

21 6206 01 Gombatermelõ

21 6206 02 Gyógynövényismerõ és -termelõ

31 6206 01
Gyógynövénytermesztõ és
-feldolgozó

21 6207 03 Gyümölcstermelõ

53 6207 02
Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus

52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

32 6206 04 Mikroszaporító

31 6207 02 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ

21 6207 06 Szõlõtermelõ

21 6207 08 Zöldség- és fûszernövény-termelõ

53 6207 05
Zöldségtermesztõ és -feldolgozó
szaktechnikus
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Név Végzettség Beosztás Munkahely Lakcím, telefonszám
Vizsgaelnöki tevékenységre megbízható

szakképesítések

OKJ-száma megnevezése

Zsók Ágoston
Okleveles agrármérnök,

Mezõgazdasági szaktanácsadó
tangazdaság-
telepvezetõ

Békés Megyei Radványi
György Középiskola,
Szakiskola, Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény
és Kollégium

06-66/240-561

5700
Gyula,

Cserjés u. 7/C
06-70/338-57-12
06-20/395-41-51

21 6203 01 Állatgondozó

31 6203 02
Állattenyésztõ (az állatfaj
megjelölésével)

52 6203 01
Állattenyésztõ és állat-egészségügyi
technikus

31 6203 10 Általános állattenyésztõ

32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 6206 01 Biotermesztõ

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

21 6207 04 Kerti munkás

31 6203 05 Lótenyésztõ

53 6203 03 Lótenyésztõ szaktechnikus

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

21 6207 05 Parkgondozó

34 6206 02 Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ

Zsók Ágostonné
(Beraczka Gyöngyike)

Okleveles agrármérnök,
Mezõgazdasági szakmérnök,

Okleveles vállalkozásszervezési
szakmérnök,

Mezõgazdasági mérlegképes könyvelõ,
Okleveles mérnöktanár,

Fõiskolai közgazdász szakmérnök,
vállalkozási szakirány

gazdasági, szakmai
igazgatóhelyettes

Békés Megyei Radványi
György Középiskola,
Szakiskola, Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény
és Kollégium

06-66/240-561

5700
Gyula,

Cserjés u. 7/C
06-20/395-41-51

52 3439 03
Agrárközgazdasági és áruforgalmazó
technikus

21 6203 01 Állatgondozó

31 6203 02
Állattenyésztõ (az állatfaj
megjelölésével)

52 6203 01
Állattenyésztõ és állat-egészségügyi
technikus

31 6203 10 Általános állattenyésztõ

32 6201 01 Aranykalászos gazda

34 6206 01 Biotermesztõ

21 6201 01 Ezüstkalászos gazda

21 6207 04 Kerti munkás

31 6203 05 Lótenyésztõ

53 6203 03 Lótenyésztõ szaktechnikus

21 6201 02 Mezõgazdasági munkás

52 6201 01 Mezõgazdasági technikus

32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó

21 6207 05 Parkgondozó

53 6203 05
Szarvasmarha-tenyésztõ
szaktechnikus

53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus

53 6203 06 Törzskönyvezõ szaktechnikus
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Az FVM Országos szakmai szakértõi névjegyzéke az élelmiszer-ipari szakmacsoportban

A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Bakó Kálmán
Okleveles általános gépész üzemmérnök,
Okleveles általános gépész mûszaki-tanár,

Számítástechnika szakos tanár

mûszaki tanár,
szaktanácsadó

Toldi Miklós Élelmiszeripari
Szakközépiskola, Szakiskola

és Kollégium
2750 Nagykõrös,

Ceglédi u. 24.
06-53/351-922

2750
Nagykõrös,

Fáskert u. 11.
06-53/352-392

06-30/357-3148

Élelmiszer gépészet

Élelmiszer-ipari gépek
üzemeltetése

Egyéb (gépjavítás,
diagnosztika,
szervizüzem)

Dózsa Balázs

Okleveles élelmiszer-ipari üzemmérnök,
Okleveles élelmiszer-ipari szakos

mûszaki tanár,
Szakvizsgázott pedagógus

mûszaki tanár

Batthyány Lajos Szakképzõ
Iskola és Kollégium

8500 Pápa, Külsõ-Veszprémi
út 2.

06-89/313-155,
06-89/313-406

8500
Pápa,

Ady sétány 15.
06-20/417-6069

Élelmiszer-elõállítás

Malomipari
tevékenységek

Sütõ- és cukrászati-
termék-elõállítás

Egyéb speciális szakterület Pályaorientációs képzés

Fecske László
Matematika–fizika szakos

általános iskolai tanár,
Okleveles pedagógia szakos elõadó

nyugdíjas

1113
Budapest,

Tarcali u. 20.
06-1/386-8048

Élelmiszer-elõállítás

Élelmiszer-tartósítás

Édesiparitermék-
elõállítás

Sütõ- és cukrászati-
termék-elõállítás

Élelmiszer-gépészet

Élelmiszer-ipari gépek
üzemeltetése

Egyéb (gépjavítás,
diagnosztika,
szervizüzem)

Hegedüs Károlyné
(Rigó Magdolna)

Okleveles vegyészmérnök,
Okleveles vegyészmérnök-tanár,

Élelmiszer-ipari minõségfejlesztõ okleveles
szakmérnök,

Közoktatási vezetõ és pedagógus
szakvizsga

igazgatóhelyettes

Szent István Mezõgazdasági
és Élelmiszeripari Szakképzõ

Iskola
8000 Székesfehérvár, Ady E.

u. 17.
06-22/311-400

8000
Székesfehérvár,

Zobori u. 6.
06-22/501-387

06-30/902-5235

Élelmiszer-elõállítás

Erjedésipari
termékgyártás

Malomipari
tevékenységek

Édesipari
termék-elõállítás

Sütõ- és cukrászati-
termék-elõállítás

Élelmiszer-minõsítés
Élelmiszer-analízis

Élelmiszer-minõsítés
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A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Major János

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,
Okleveles agrár-gépész gazdasági

szakmérnök,
Okleveles mezõgazdasági gépész

mérnök-tanár,
Közoktatási vezetõ

igazgató

Szent István Mezõgazdasági
és Élelmiszeripari Szakképzõ

Iskola
8000 Székesfehérvár, Ady E.

u. 17.
06-22/505-476

2481
Velence,

Viola u. 10/D
06-20/448-2022,
06-22/589-050

Élelmiszer-gépészet

Élelmiszer-ipari gépek
üzemeltetése

Egyéb (gépjavítás,
diagnosztika,
szervizüzem)

Egyéb speciális szakterület

Élelmiszer-ipari
tanügyigazgatás

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés

Felsõfokú szakképzés

Pályaorientációs képzés

Oláh Péter
Okleveles mezõgazdasági gépész

üzemmérnök
mûszaki vezetõ

Nyírség-Agro 97 Kft.
4405 Nyíregyháza,

Kamilla u. 3.
06-70/380-6827

4080
Hajdúnánás,

Kossuth u. 33/A
06-70/380-68-27

Élelmiszer-gépészet

Élelmiszer-ipari gépek
üzemeltetése

Egyéb (gépjavítás,
diagnosztika,
szervizüzem)

Osgyáni István
Okleveles biológia–kémia szakos

középiskolai tanár,
Okleveles mezõgazdasági szakmérnök

vezetõ szaktanácsadó,
osztályvezetõ

FVM Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási

Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.

06-1/362-8115

1021
Budapest,

Pálos u. 3. VIII/32.
06-1/275-3725

06-30/350-2938

Élelmiszer-minõsítés
Élelmiszer-analízis

Élelmiszer-minõsítés

Egyéb speciális szakterület

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés

Környezetvédelem

Osgyáni-Székely
Veronika

Okleveles biológia–kémia szakos
középiskolai tanár,

Okleveles élelmiszer-minõsítõ szakmérnök,
Közoktatási vezetõ

igazgató

Bercsényi Miklós
Élelmiszeripari Szakképzõ

Iskola, Kollégium FVM
Gyakorló Iskola

1108 Budapest, Maglódi út 4.
06-1/260-7260

1021
Budapest,

Pálos u. 3. VIII/33.
06-30/203-0129

Élelmiszer-minõsítés
Élelmiszer-analízis

Élelmiszer-minõsítés

Egyéb speciális szakterület

Élelmiszer-ipari
tanügyigazgatás

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés

Panyik Gáborné dr.
(Lánszki Ilona Piroska)

Okleveles vegyész egyetemi adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszertudományi Kar,
Sör- és Szeszipari Tanszék

1114 Budapest,
Villányi út 35–43.

06-1/482-6214

2038
Sóskút,

Mártírok útja 19.
06-30/280-3751

Élelemiszer-elõállítás
Erjedésipari
termékgyártás

Egyéb speciális szakterület

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés
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A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Vargáné Tombácz
Zsuzsanna

Okleveles élelmiszer-ipari üzemmérnök,
Okleveles élelmiszer-ipari mûszaki tanár,

Marketingmenedzser szakokleveles
üzemmérnök

gyakorlati
oktatásvezetõ

Pick Szeged Zrt. Bajai
Gyáregység

6500 Baja, Keleti körút 26.
06-79/527-401

6500
Baja,

Erdész u. 8–10/B
06-79/326-027

06-70/334-8742

Élelemiszer-elõállítás

Élelmiszer-tartósítás

Édesiparitermék-elõállítás

Hús- és
baromfifeldolgozás

Sütõ- és cukrászati-
termék-elõállítás

Vágóállat-minõsítés

Wayda Imre Balázsné
(Kinka Marianna)

Okleveles növényvédelmi üzemmérnök,
Okleveles agrármérnök,

Okleveles pedagógiai szakos elõadó
(nevelésszociológia), Közoktatási vezetõ

képzési igazgató

FVM Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási

Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.

06-1/362-8105

1039
Budapest,

Sarkadi I. u. 4. IV/13.
06-30/560-8048

Élelmiszer-elõállítás

Borászat

Erjedésipari
termékgyártás

Élelmiszer-tartósítás

Édesiparitermék-elõállítás

Hús- és
baromfifeldolgozás

Malomipari
tevékenységek

Sütõ- és cukrászati-
termék-elõállítás

Tejtermék-elõállítás

Vágóállat-minõsítés

Élelmiszer-minõsítés
Élelmiszer-analízis

Élelmiszer-minõsítés
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Az FVM Országos szakmai szakértõi névjegyzéke a mezõgazdasági szakmacsoportban

A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Dömötör Jenõ

Okleveles üzemszervezõ agrármérnök,
Okleveles mezõgazdasági

vállalatgazdasági szakmérnök,
Okleveles mérnök-tanár

falugazdász

Baranya Megyei
Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóság

7623 Pécs, Rákóczi út 30.
06-72/512-450

7940
Szentlõrinc,

Ifjúság u. 1/B IV/13.
06-20/934-9627

Általános mezõgazdaság Agrárökonómia

Éder Lajos

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,
Okleveles agrár-gépész gazdasági

szakmérnök,
Okleveles mérnök-tanár

nyugdíjas

9721
Gencsapáti,

Kossuth út 2/B
06-94/321-313

06-30/500-8423

Általános mezõgazdaság Agrárökonómia

Mezõgazdasági gépészet

Állattartó-telepi gépek
üzemeltetése

Erdészeti gépek
üzemeltetése

Kertészeti gépek
üzemeltetése

Növénytermesztési gépek
üzemeltetése

Termény-utókezelés
gépei üzemeltetése

Egyéb speciális
szakterületek

Agrárágazati
tanügyigazgatás

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés

Pályaorientációs mg.
képzés

Falusi turizmus
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A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Égetõ Gábor

Erdésztechnikus,
Okleveles erdõmérnök,

Erdészeti növényvédõ szakmérnök,
Okleveles mérnök-tanár

mérnök-tanár

Kiss Ferenc Erdészeti
Szakközépiskola és Kollégium

6721 Szeged, József Attila
sgt. 26.

06-62/548-930

6800
Hódmezõvásárhely,
Munkácsy Mihály

u. 14. II/12.
06-62/246-737

06-20/541-32-59

Erdõgazdálkodás

Erdõmûvelés

Erdõhasználat

Erdõrendezés

Erdészeti ökonómia
és jog

Természetvédelem,
erdészeti ökológia,
erdõvédelem

Elsõdleges faipar

Az elsõdleges
fafeldolgozás gépei,
automatika

Technológia (fûrészipari,
lemezipari, fakémiai stb.)

Faipari ökonómia,
gyártásszervezés,
irányítás

Faipari tervezés
(rajzdokumentáció,
szerkezettan,
számítástechnika)

Elekné Ludányi
Zsuzsanna

Okleveles kertészmérnök,
Okleveles kertészmérnök-tanár,

Virágkötõ,
Közoktatási vezetõ

szaktanácsadó

FVM Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási

Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.

06-1/362-8141

1112
Budapest,

Balatoni út 198.
06-70/234-3891

Kertészet,
növénytermesztés

Gyümölcstermesztés

Szõlõtermesztés

Zöldségtermesztés

Dísznövénytermesztés

Virágkötészet

Növényvédelem

Faiskolai termesztés

Gyógynövénytermesztés

Egyéb speciális
szakterületek

Agrárágazati
tanügyigazgatás

Felnõttképzés
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A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Élõ Zoltán

Okleveles mezõgazdasági gépész
üzemmérnök,

Okleveles mezõgazdasági gépészeti
mûszaki tanár,

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,
Közoktatási vezetõ és pedagógus

szakvizsga,
Borász

szakreferens

FVM Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási

Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.

06-1/362-8116

9700
Szombathely,

Herman Ottó u. 34.
06-70/224-6507

Mezõgazdasági gépészet

Állattartó-telepi gépek
üzemeltetése

Erdészeti gépek
üzemeltetése

Kertészeti gépek
üzemeltetése

Növénytermesztési gépek
üzemeltetése

Termény-utókezelés
gépei üzemeltetése

Egyéb speciális
(gépjavítás, diagnosztika,
szervizüzem)
tevékenységi körök

Fekete János Attila
Okleveles kertészmérnök,

Okleveles kertészmérnök-tanár,
Közoktatási vezetõ

igazgató

Magyar Gyula Kertészeti
Szakközépiskola és

Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.

06-1/261-8695

2141
Csömör,

Körmendi u. 9.
06-28/445-058

06-30/948-4179

Kertészet,
növénytermesztés

Dísznövénytermesztés

Táj- és kertépítészet

Faiskolai termesztés

Egyéb speciális
szakterületek

Agrárágazati
tanügyigazgatás

Fekete Lajos
Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,

Okleveles mezõgazdasági
gépészmérnök-tanár

tagintézmény-vezetõ

Mátészalkai Szakképzõ Iskola
Baross László Mezõgazdasági

Szakközépiskolai és
Szakiskolai Tagintézménye

4700 Mátészalka,
Baross út 12–14.
06-44/500-376

4700
Mátészalka,

Kazinczy út 17.
06-44/313-287

Mezõgazdasági gépészet

Állattartó-telepi gépek
üzemeltetése

Erdészeti gépek
üzemeltetése

Kertészeti gépek
üzemeltetése

Növénytermesztési gépek
üzemeltetése

Termény-utókezelés
gépei üzemeltetése

Horváth Gyõzõ
Okleveles kertészmérnök,
Okleveles mérnök-tanár

mérnök-tanár,
szaktanácsadó

Varga Márton Kertészeti és
Földmérési Szakképzõ Iskola,

Kollégium, FVM
Gyakorlóiskola
1149 Budapest,

Mogyoródi út 56–60.
06-1/273-2741

1147
Budapest,

Ilosvai S. u. 159.
06-1/363-5509

06-20/200-3048

Kertészet,
növénytermesztés

Gyümölcstermesztés

Szõlõtermesztés

Zöldségtermesztés

Dísznövénytermesztés

Virágkötészet

Növényvédelem

Faiskolai termesztés

Egyéb speciális
szakterületek

Agrárágazati
tanügyigazgatás

Szakmai nyelvi képzés
(német)
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A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Illés Nándor
Okleveles kertészmérnök,

Okleveles mûszaki fejlesztési szakmérnök,
Okleveles kertészmérnök-tanár

mérnök-tanár

Batthyány Lajos Szakképzõ
Iskola és Kollégium

8500 Pápa, Külsõ-Veszprémi
út 2.

06-89/313-155

8500
Pápa,

Szent István út 1/B
06-30/938-8608

Kertészet,
növénytermesztés

Gyümölcstermesztés

Szõlõtermesztés

Zöldségtermesztés

Dísznövénytermesztés

Növényvédelem

Faiskolai termesztés

Gyógynövénytermesztés

Egyéb speciális
szakterületek

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés

Pályaorientációs mg.
képzés

Juhász Beáta

Állattenyésztõ mérnök,
Szakközgazda,

Anyaggazdálkodó-logisztikai szervezõ,
Kutyakozmetikus

szakreferens

FVM Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási

Intézet
1223 Budapest, Park u. 2.

06-1/362-8106

2485
Dinnyés,

Alkotmány u. 49.
06-22/357-779

Állattenyésztés

Lótenyésztés és egyéb
lovas tevékenységek
(belovagló,
lovastúra-vezetõ,
ménesgazda)

Karácsony Zoltán

Állattenyésztés és állat-egészségügyi
technikus,

Okleveles agrármérnök,
Okleveles mérnök-tanár,

Növényvédelmi okleveles szakmérnök,
Egészségügyi gázmester (kártevõirtó)

vezetõtanár

Táncsics Mihály
Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola, Kollégium és FVM

Gyakorlóiskola
2600 Vác, Telep u. 2.

06-27/314-465

1163
Budapest,

Ágoston P. u. 7.
06-20/211-0435

Általános mezõgazdaság

Általános mezõgazdasági
képzés (technikus, gazda)

Agrárkörnyezet-
gazdálkodás

Kertészet,
növénytermesztés

Gyümölcstermesztés

Szõlõtermesztés

Zöldségtermesztés

Növényvédelem

Növénytermesztés

Egyéb speciális
szakterületek

Vidékfejlesztés

Agrárágazati
tanügyigazgatás

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés

Pályaorientációs mg.
képzés

Karbuczky Károly
Okleveles mezõgazdasági mérnök,

Okleveles kertész és szõlész,
Okleveles mezõgazdasági tanár

nyugdíjas

1144
Budapest,

Füredi park 4. III/89.
06-1/222-8482

Kertészet,
növénytermesztés

Gyümölcstermesztés

Szõlõtermesztés

Zöldségtermesztés

Dísznövénytermesztés

Növényvédelem

Faiskolai termesztés

Gyógynövénytermesztés
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A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Keszei Attila
Okleveles kertészmérnök,

Okleveles mezõgazdasági szakmérnök,
Okleveles kertészmérnök-tanár

nyugdíjas

7632
Pécs,

Nagy Imre út 41.
06-72/445-343

06-30/677-8836

Kertészet,
növénytermesztés

Gyümölcstermesztés

Szõlõtermesztés

Zöldségtermesztés

Dísznövénytermesztés

Növényvédelem

Faiskolai termesztés

Gyógynövénytermesztés

Kiss Tibor

Okleveles agrármérnök,
Okleveles mérnök-tanár,

Közoktatási vezetõ és pedagógus
szakvizsga

igazgató

Abaújszántói Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és

Kollégium
3881 Abaújszántó,
Kassai út 11–13.
06-47/330-075

3881
Abaújszántó,
Béke út 5/B

06-20/669-5285

Állattenyésztés
Állattenyésztés és
állategészségügy

Általános mezõgazdaság
Általános mezõgazdasági
képzés (technikus, gazda)

Agrárökonómia

Egyéb speciális
szakterületek

Agrárágazati
tanügyigazgatás

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés

Felsõfokú szakképzés

Dr. Kovács László
Miklós

Okleveles fizikus,
Okleveles külkereskedelmi közgazdász

mérnök,
Közgazdaság-tudományi doktor,

Okleveles pedagógia szakos általános
iskolai tanár

nyugdíjas
Magyar Agrárkamara

1119 Budapest, Etele út 57.
06-1/371-5503

1025
Budapest,

Pusztaszeri út 74.
06-1/326-56-96

Általános mezõgazdaság Agrárökonómia

Dr. Kulcsár Tamásné
(Kolozsvári Gabriella)

Okleveles agrármérnök,
Okleveles mérnök-tanár,
Okleveles szakmérnök

nyugdíjas

5000
Szolnok,

Bajcsy-Zsilinszky u. 8.
IX/53.

06-56/412-206
06-20/497-1717

Általános mezõgazdaság

Általános mezõgazdasági
képzés (technikus, gazda)

Mezõgazdasági
gazdaasszonyképzés

Egyéb speciális
szakterületek

Agrárágazati
tanügyigazgatás

Pályaorientációs mg.
képzés

Falusi turizmus
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A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Laczkovszki Csaba

Okleveles kertészmérnök,
Okleveles mérnök-tanár,

Mezõgazdasági környezetgazdálkodási
szakmérnök

mérnök-tanár

Magyar Gyula Kertészeti
Szakközépiskola és

Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.

06-1/261-8695

1174
Budapest,

Aranykoszorú köz 4.
06-1/222-0189

06-30/324-6737

Kertészet,
növénytermesztés

Dísznövénytermesztés

Szõlõtermesztés

Gyümölcstermesztés

Zöldségtermesztés

Faiskolai termesztés

Gyógynövénytermesztés

Növényvédelem

Egyéb speciális
szakterületek

Gyakorlati képzés

Felnõttképzés

Pályaorientációs mg.
képzés

Dr. Lengyel Sándor

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,
Okleveles mezõgazdasági

gépészmérnök-tanár,
Mezõgazdasági mûszaki doktor

nyugdíjas

Mezõgazdasági, Erdészeti
Szakképzõ Iskola és

Kollégium, FVM
Gyakorlóiskola

2081 Piliscsaba, József Attila
u. 2.

06-26/375-012

2081
Piliscsaba,

Deák Ferenc út 32.
06-26/374-115

06-30/236-1542

Általános mezõgazdaság
Mezõgazdasági
gazdaasszonyképzés

Mezõgazdasági gépészet

Állattartó-telepi gépek
üzemeltetése

Erdészeti gépek
üzemeltetése

Kertészeti gépek
üzemeltetése

Növénytermesztési gépek
üzemeltetése

Termény-utókezelés
gépei üzemeltetése

Egyéb speciális
szakterületek

Agrárágazati
tanügyigazgatás

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés

Pályaorientációs mg.
képzés

Falusi turizmus

Lukácsiné Harcsa
Katalin

Okleveles kertész üzemmérnök,
Okleveles mûszaki tanár

szakmai
igazgatóhelyettes

Magyar Gyula Kertészeti
Szakközépiskola és

Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.

06-1/262-0877

1043
Budapest,

Nyár u. 37. IV/16.
06-1/370-3137

06-20/584-8292

Kertészet,
növénytermesztés

Zöldségtermesztés

Dísznövénytermesztés
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A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Maknics Zoltán
Okleveles agrármérnök,

Okleveles agrármérnök-tanár,
Közoktatási vezetõ

mérnök-tanár, vezetõ
szaktanácsadó

K-EMÖ Jávorka Sándor
Mezõgazdasági és

Élelmiszeripari
Szakközépiskola és

Szakiskola
2890 Tata, Új út 19.

06-34/587-580

2836
Baj,

Patak u. 11.
06-34/488-305

06-30/492-0745

Állattenyésztés
Állattenyésztés és
állategészségügy

Általános mezõgazdaság

Általános mezõgazdasági
képzés (technikus, gazda)

Mezõgazdasági
gazdaasszonyképzés

Egyéb speciális
szakterületek

Agrárágazati
tanügyigazgatás

Gyakorlati képzés

Felnõttképzés

Falusi turizmus

Megyeri László
Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,

Okleveles mérnök-tanár,
Közszolgálati menedzsment szakértõ

igazgató

Táncsics Mihály
Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola, Kollégium és FVM

Gyakorlóiskola
2600 Vác, Telep u. 2.

06-27/314-465

1107
Budapest,

Kékvirág u. 2.
06-30/966-3274

Mezõgazdasági gépészet

Állattartó-telepi gépek
üzemeltetése

Erdészeti gépek
üzemeltetése

Kertészeti gépek
üzemeltetése

Növénytermesztési gépek
üzemeltetése

Termény-utókezelés
gépei üzemeltetése

Egyéb speciális
szakterületek

Agrárágazati
tanügyigazgatás

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés

Mekes Mihály
Okleveles agrármérnök,
Okleveles mérnök-tanár,

Közoktatási vezetõ

vezetõtanár,
felnõttképzési vezetõ

Táncsics Mihály
Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola, Kollégium és FVM

Gyakorlóiskola
2600 Vác, Telep u. 2–4.

06-27/314-465

2194
Tura,

Tóköz 9.
06-30/495-7526

Állattenyésztés
Állattenyésztés és
állategészségügy

Hobbiállat-tenyésztés

Általános mezõgazdaság
Általános mezõgazdasági
képzés (technikus, gazda)

Egyéb speciális
szakterületek

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés
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A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Mendli László
Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,

Okleveles gépészmérnök-tanár,
Közoktatási vezetõ

igazgató

Mezõgazdasági, Erdészeti
Szakképzõ Iskola és

Kollégium, FVM
Gyakorlóiskola
2081 Piliscsaba,
József Attila u. 2.
06-26/375-012

2509
Esztergom-Kertváros,

Eperjesi u. 63.
06-30/996-46-65

Mezõgazdasági gépészet

Állattartó-telepi gépek
üzemeltetése

Erdészeti gépek
üzemeltetése

Kertészeti gépek
üzemeltetése

Növénytermesztési gépek
üzemeltetése

Termény-utókezelés
gépei üzemeltetése

Egyéb speciális
szakterületek

Agrárágazati
tanügyigazgatás

Felnõttképzés

Gyakorlati képzés

Oláh Péter
Okleveles mezõgazdasági gépész

üzemmérnök
mûszaki vezetõ

Nyírség-Agro 97 Kft.
4405 Nyíregyháza,

Kamilla u. 3.
06-70/380-6827

4080
Hajdúnánás,

Kossuth u. 33/A
06-70/380-6827

Mezõgazdasági gépészet

Állattartó-telepi gépek
üzemeltetése

Erdészeti gépek
üzemeltetése

Kertészeti gépek
üzemeltetése

Növénytermesztési gépek
üzemeltetése

Termény-utókezelés
gépei üzemeltetése

Egyéb speciális
(gépjavítás, diagnosztika,
szervizüzem)
tevékenységi körök

Dr. Orosz Szilvia

Okleveles agrármérnök,
(Takarmányozási szakirány,
Vadgazdálkodási szakirány),

Okleveles mérnök-tanár,
Mezõgazdaság-tudományi doktor

egyetemi docens

Szent István Egyetem,
Mezõgazdasági és

Környezettudományi Kar,
Takarmányozási Tanszék

2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.
06-28/410-735

2100
Gödöllõ,

Palota-kert 9. 6/1.
06-30/535-8125

Állattenyésztés
Egyéb speciális szakmai
tevékenységi körök
(Takarmányozás)

Általános mezõgazdaság
Általános mezõgazdasági
képzés (technikus, gazda)

Egyéb speciális
szakterületek

Felnõttképzés
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A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Pósa Gábor

Okleveles mezõgazdasági gépész
üzemmérnök,

Nevelõtanár (Gyermek- és ifjúságvédelmi,
valamint tantervfejlesztõ pedagógiai

specializáció),
Számítástechnikai szakmérnök,

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
(településüzemeltetõ szakirány)

tanár

Csiha Gyõzõ Általános,
Közép- és Szakképzõ Iskola

4080 Hajdúnánás,
Baross u. 11.

06-52/570-533

4080
Hajdúnánás,

Ady E. krt. 19. II/5.
06-70/453-6272

Mezõgazdasági gépészet

Állattartó-telepi gépek
üzemeltetése

Erdészeti gépek
üzemeltetése

Kertészeti gépek
üzemeltetése

Növénytermesztési gépek
üzemeltetése

Termény-utókezelés
gépei üzemeltetése

Egyéb speciális
(gépjavítás, diagnosztika,
szervizüzem)
tevékenységi körök

Sándi András

Okleveles mezõgazdasági gépészeti
szaktechnikus,

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,
Okleveles mezõgazdasági

energiagazdálkodási szakmérnök

ügyvezetõ igazgató

Mikrotherm Kft.
1174 Budapest,
Ferihegyi út 292.
06-1/258-1563

1172
Budapest,

Aranykút u. 30.
06-30/211-3510

Mezõgazdasági gépészet
Termény-utókezelés
gépei üzemeltetése

Dr. Szajkó István

Okleveles növénytermesztési üzemmérnök,
Okleveles agrármérnök,

Okleveles agrármérnök-tanár,
Mezõgazdaság-tudományi doktor

mérnök-tanár,
szaktanácsadó

Evangélikus Mezõgazdasági,
Kereskedelmi és Informatikai

Szakközépiskola
9730 Kõszeg, Árpád tér 1.

06-94/563-492
06-94/562-110

9730
Kõszeg,

Kórház u. 7.
06-30/902-95-69

Állattenyésztés
Állattenyésztés és
állategészségügy

Egyéb speciális
szakterületek

Gyakorlati képzés

Pályaorientációs mg.
képzés

Dr. Tibay György
Okleveles erdõmérnök,

Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
doktora

egyetemi adjunktus

Szent István Egyetem
Gazdasági és

Társadalomtudományi Kar
Vállalkozási Akadémia és

Továbbképzõ Intézet
1143 Budapest, Ida u. 2.

06-1/462-20-30

1221
Budapest,

Tengeri u. 11/B
06-1/226-3730

06-30/949-6822

Erdõgazdálkodás

Erdõmûvelés

Erdõhasználat

Egyéb speciális szakmai
tevékenységi körök
(szervezetfejlesztés,
termelésirányítás)

Vadgazdálkodás

Vadtenyésztés
(vadontenyésztés,
mesterséges
vadtenyésztés)

Állományhasznosítás,
vadászat

Dr. Varga László

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök,
Okleveles mezõgazdasági

energiagazdálkodási szakmérnök,
Mezõgazdasági mûszaki doktor,

Közigazgatási alapvizsga

üzletvezetõ

Varga Irodaház Bt.
6600 Szentes,

Arany J. u. 20/2.
06-63/401-670

6600
Szentes,

Arany J. u. 20/1.
06-20/519-2819

Általános mezõgazdaság
Általános mezõgazdasági
képzés (technikus, gazda)

Egyéb speciális
szakterületek

Vidékfejlesztés
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A szakértõ neve Végzettsége Beosztása Munkahelye
Lakcíme,

telefonszáma

Szakértõi tevékenységének

szakterülete tevékenységi köre

Dr. Vetési Margit

Okleveles agrármérnök,
Mezõgazdaság-tudományi doktor,

Mezõgazdaság-tudomány kandidátusa,
Habilitált doktor

egyetemi docens
Szent István Egyetem

2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.
06-28/410-735

2100
Gödöllõ,

Egyetem tér 4/B/9.
06-28/411-565

06-30/230-8669

Állattenyésztés
Egyéb speciális szakmai
tevékenységi körök
(Takarmányozás)

Egyéb speciális
szakterületek

Felnõttképzés

Wayda Imre Balázs

Okleveles agrármérnök,
Okleveles talajerõ-gazdálkodási

szakmérnök,
Okleveles takarmány-gazdálkodási

szakmérnök,
Felsõfokú külkereskedelmi áruforgalmazó,

Angol szakos nyelvtanár

vezetõ fõtanácsos

Földmûvelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium

Agrár-vidékfejlesztési
fõosztály

1005 Budapest,
Kossuth tér 11.
06-1/301-4270

1039
Budapest,

Sarkadi Imre u. 4.
IV/13.

06-30/438-6761

Állattenyésztés
Állattenyésztés és
állategészségügy

Általános mezõgazdaság
Általános mezõgazdasági
képzés (technikus, gazda)

Egyéb speciális
szakterületek

Szakmai nyelvi képzés
(angol)

Wilheimné Ádám
Ibolya

Okleveles agrármérnök, Okleveles
agrármérnök-tanár, Felsõfokú

külkereskedelmi áruforgalmi szakvizsga,
Szakközgazdász,

Közgazdasági vezetõ és szakvizsgázott
pedagógus

mérnök-tanár

Nádasdy Tamás
Közgazdasági, Informatikai

Szakközépiskola és Kollégium
9735 Csepreg,

Rákóczi u. 13–15.
06-94/565-040

9737
Bük,

Ifjúság u. 66.
06-94/359-424

06-70/339-2418

Általános mezõgazdaság Agrárökonómia
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Az Egészségügyi Minisztérium közleménye

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
közleménye

a nettó módon finanszírozott egészségügyi szolgálatók jegyzékérõl

Szolgáltató Cím Pénzintézet Számlaszám PIR-szám Adószám

01 1049 Pécs, Baranya megyei
Kórház

Megyei Kórház-Rendelõ-
intézet

7623 Pécs Rákóczi u. 2. OTP Bank Rt. Bm-i Ig. 11731001-15330028-00000000 330024 15330028202

01 1052 Mohács, VKh. Ri. Városi Kórház
Rendelõintézet

7700 Mohács Szepessy tér 7. Raiffeisen Bank Rt. 12077007-00153307-00100004 330387 15330389202

01 1064 Pécs, Egy. Eü. Int. Városi Egyesített Egész-
ségügyi Intézmények
Igazgatósága

7633 Pécs Dr. Veress Endre u. 2. OTP Megyei Igazgatós. 11731001-15478005-00000000 478001 15478005202

01 3496 Mohácsi Eü.
Alapellátó

Mohácsi Eü. Alapellátó 7700 Mohács Véradó u. 1. Raiffeisen Bank Rt. 12077007-00153308-00100003 556453 15556459102

01 5236 Sellye, Eü. Közp. Sellye Eü. Közp. 7960 Sellye Erdély u. 4. OTP FIÓK SELLYE 11731128-15556057-00000000 556057 15556057102

02 1084 Baja, VKh.Ri. Városi Kórház-Rendelõ-
intézet

6500 Baja Rókus u. 10. Baja OTP 11732033-15336282-00000000 336280 15336282203

02 1122 Kecskemét, BKM
Önkorm. Kórháza

Bács-Kiskun Megyei Önk.
Kórháza Kórház-Rendelõ-
intézet

6000 Kecskemét Nyíri út 38. OTP Megyei Igazgatós. 11732002-15336062-00000000 336060 15336062203

02 1129 Kalocsa, VKh. Ri. Városi Kórház-Rendelõ-
intézet

6301 Kalocsa Kossuth L. u. 34–36. OTP Kalocsa 11732040-15337070-00000000 337078 15337070203

02 1135 Kiskunfélegyh. Vkh.
Ri. Gyf. Re. Kp.

Kkfházi Vk. Ri. Gyógyf.
és Rehab. Kp.

6100 Kiskunfélegyháza Fadrusz J. u. 4. OTP Kiskunfélegyháza 11732071-15338370-00000000 338372 15338370203

02 1136 Kiskõrös,
V. Önk. Eü. Szolg.

Kiskõrös Város Önk.
Eü. Szolg.

6200 Kiskõrös Árpád u. 8. OTP Kiskõrös 11732057-15340649-00000000 340643 15340649203

03 1191 Békés,
V. Egy. Eü. Int.

Városi Egyesített Egész-
ségügyi Intézmények

5630 Békés József A. u. 5. OTP Békés 11998707-04606828-00070003 343105 15343109204

03 1207 Gyomaendrõd, Eü.
és Szoc. Int. G.

Egészségügyi és Szociális
Intézmények Gondnoksága

5500 Gyomaendrõd Hõsök u. 57. Endrõd és Vidéke Tak. 53200125-11064002-00000000 346997 15346999104

03 1243 Orosháza, V. Egy.
Gy.-M. Int.

Városi Egyesített Gyó-
gyító-Megelõzõ Intézet

5900 Orosháza Könd u. 59. OTP Orosháza 11733041-15346487-00000000 346481 15346487204

03 1248 Gyula, Pándy Kálmán
MKh. Ri.

Pándy Kálmán Megyei
Kórház Rendelõintézet

5700 Gyula Semmelweis u. 1. OTP Gyula 11733027-15342517-00000000 342515 15342517204

03 1249 Békéscsaba, Réthy
Pál VKh. Ri.

Réthy Pál Városi
Kórház-Rendelõint.

5600 Békéscsaba Gyulai u. 18. OTP Megyei Ig. Békés 11733003-15345455-00000000 345451 15345455204

03 3371 Gyula, Eü. Alapellátás Gyula Eü. Alapellátás 5700 Gyula Béke sgt. 39. OTP és Ker. Bank Rt. 11733027-15346009-31900009 347938 15347938204
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Szolgáltató Cím Pénzintézet Számlaszám PIR-szám Adószám

04 1301 Edelény,
Koch Róbert Kh.

Koch Róbert Kórház 3780 Edelény Dankó P. u. 80. Raiffeisen Bank Rt. 12037805-00113019-00100004 439194 15439196205

04 1332 Izsófalva, Pszich.
Szakk.

Pszichiátriai Szakkórház
és Betegotthon

3741 Izsófalva Mária táró 13. Raiffeisen Bank Zrt. 12046102-00153203-00100005 439260 15439268205

04 1335 Kazincbarcika, VKh. Városi Kórház 3700 Kazincbarcika Május 1. u. 56. OTP Kazincbarcika 11734152-15353146-00000000 353142 15353146205

04 1349 Miskolc, B.-A.-Z. M.
Kh. Egyetemi Okt.

B.-A.-Z. Megyei Kórház
és Egyetemi Oktató Kórház

3501 Miskolc Szentpéteri kapu 72–76. Raiffeisen Bank Zrt. 12046102-00153201-00100007 350305 15350301205

04 1355 Mezõkövesd Ri. Városi Önkormányzat
Rendelõintézete

3400 Mezõkövesd Mátyás király u. 75. OTP Rt. Mezõkövesd 11734107-15351625-00000000 351621 15351625205

04 1368 Ózd, Almási Balogh
Pál Kh.

Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd Béke u. 1. OTP Ózd 11734121-15352066-00000000 352068 15352066205

04 1391 Sárospatak, V. Ri. Városi Önkormányzat
Rendelõintézete

3950 Sárospatak Coménius u. 20. OTP Sárospatak 11734169-15352035-00000000 352035 15352035205

04 1394 Miskolc, Szent Ferenc
Rehab. Kh.

Szent Ferenc
Rehabilitációs Kórház

3529 Miskolc Csabai kapu 42. Raiffeisen Bank Zrt. 12046102-00153202-00100006 439534 15439536205

04 1403 Szikszó,
II. Rákóczi F. Kórház

B.-A.-Z. Megyei Önkor-
mányzat II. Rákóczi
Ferenc Kórház

3800 Szikszó Kassai út 45–49. Raiffeisen Bank Zrt. 12046102-00153205-00100003 439006 15439000205

04 1407 Sátoraljaújhely,
Erzsébet VKh.

Sátoraljaújhely Város
Önkormányzat Erzsébet
Kórháza

3980 Sátoraljaújhely Mártírok u. 9. OTP Sátoraljaújhely 11734138-15352176-00000000 352178 15352176205

04 8856 Edelény,
Eü. Intézmény

Edelény Egészségügyi
Intézmény

3780 Edelény Deák Ferenc u. 6. Raiffeisen Bank Rt. 12037805-00113020-00100000 548508 15548500205

04 9152 Mezõkövesd, Moz-
gássz. Rehab. Kp.

Mozgásszervi Rehabili-
tációs Központ

3400 Mezõkövesd Fülemüle u.1. Raiffeisen Bank Zrt. 12046102-00153204-00100004 548300 15548304205

04 K459 Miskolci Eü. Közp.
Egyet. Okt. Kh.

Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzat
Miskolci Egészségügy.

3529 Miskolc Csabai kapu 9–11. OTP és Kereskedelmi 11734004-15586085- 586089 15586085205

05 1444 Csongrád, Dr. Szarka
Ö. Egy. Eü. I.

Csongrád Dr. Szarka
Ödön Egy. Eü. Int.

6640 Csongrád Gyöngyvirág u. 5. OTP Csongrád 11735050-15354800-00000000 354808 15354800206

05 1454 Hódmezõvásárhely,
Erzsébet KH. R.

Városi Kórház-Rendelõ-
intézet

6800 Hódmezõvásárhely Dr. Imre József u. 2. Erste Bank Hungary N. 11600006-00000000-21843392 355036 15355038206

05 1460 Makó,
Dr. Diósszilágyi S.
V. Kh.

Dr. Diósszilágyi Sámuel
Városi Kórház-Rendelõ-
intézet

6900 Makó Kórház u. 2. OTP Makó 11735074-15355258-00000000 355256 15355258206

05 1484 Deszk, Mellkasi
Betegs. Szakkh.

Csongrád Megyei
Közgyûlés Mellkasi
Betegségek Szakkórháza

6772 Deszk Alkotmány u. 36. OTP Megyei Igazgatós. 11735005-15355715-00000000 355717 15355715206

05 1487 Szentes, Cs. M. Önk.
Dr. Bugyi I. Kh.

Csongrád M.-i Önk.
Dr. Bugyi István
Kórház

6600 Szentes Sima Ferenc u. 44–58. OTP Szentes 11735043-15355409-00000000 355409 15355409206

05 3199 Szeged, Dr. F. T. Ifj.
Drogcentr.

Szeged M. J. V. Önk.
Dr. Farkasinszky Terézia
Ifjúsági Drogcent.

6726 Szeged Fésû u. 4. Postabank és Tak. Pé. 11998006-06064903-10000001 485036 15485032106
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Szolgáltató Cím Pénzintézet Számlaszám PIR-szám Adószám

06 1568 Székesfehérvár,
Szt. György M. Kh.

Fejér Megyei
Szent György Kórház

8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3. OTP Megyei Igazgatós. 11736006-15360025-00000000 360023 15360025207

06 1583 Mór Városi Kór-
ház-Rendelõint.

Mór Városi Kórház
Rendelõintézet

8060 Mór Kórház u. 21. OTP Rt. Móri fiókja 11736044-15360032-00000000 360034 15360032207

07 1601 Csorna, Margit Kh. Margit Kórház 9300 Csorna Soproni u. 64. Kereskedelmi és Hitel. 10402142-21422845-00000000 367187 15367187208

07 1630 Kapuvár,
Lumniczer S. Kh-Ri.

Lumniczer Sándor Kórház
Rendelõint.

9330 Kapuvár Dr. Lumniczer S. u. 10. CIB Bank Rt. 10700426-46833503-51100005 367307 15367307208

07 1640 Gyõr, Petz A. Megyei
Oktató Kh.

Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház

9024 Gyõr Vasvári Pál u. 2–4. OTP Bank Rt. 11737007-15366052- 366058 15366052208

07 1644 Mosonmagyaróvár,
Karolina Kh.

Karolina Kh.-RI. 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2–4. OTP Bank Rt. Móvár 11737076-15367417-00000000 367417 15367417208

07 1663 Sopron M. J. V.
Erzsébet Kh. DEOEC

Sopron M. J.Város
Erzsébet Kórház

9400 Sopron Gyõri u. 15. OTP Bank Rt. Sopron 11737083-15367716-00000000 367714 15367716208

08 1683 Berettyóújfalu,
Területi Kh.

Területi kórház Rendelõ-
intézet

4101 Berettyóújfalu Orbán Balázs tér 1. OTP-FIÓK
BERETTYÓÚJF.

11738046-15372019-00000000 372019 15372019209

08 1708 Hajdúböszörmény,
Eü. Szolg. Int.

Egészségügyi Szolgáltató
és Vagyonkezelõ
Intézmény

4220 Hajdúböszörmény Kálvin tér 7–9. OTP Rt.
Hajdúböszörmény

11738060-15375957-00000000 375955 15375957209

08 1709 Hajdúnánás, V. Ri. Városi Szakorvosi Rende-
lõintézet és Ápolási Intézet

4081 Hajdúnánás Kossuth u. 10. OTP-FIÓK
HAJDÚNÁNÁS

11738077-15372679-00000000 372679 15372679209

08 1710 Hajdúszoboszló, V.
Egy. Eü. Int.

Járóbeteg-ellátó Centrum 4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja 1–3. OTP-FIÓK-
HAJDÚSZOBOSZLÓ

11738084-15372758-00000000 372756 15372758109

09 1806 Eger, Markhot F.
MKh.

Markhot Ferenc Megyei
Kórház Rendelõintézet

3300 Eger Széchenyi út 27–29. OTP Megyei Igazgatós. 11739009-15379212-00000000 379216 15379212210

09 1842 Heves, V. Eü. Szolg. Városi Egészségügyi
Szolgálat

3360 Heves Fõ út 13. OTP Heves 11739047-15381220-00000000 381224 15381220110

10 1865 Esztergom,Vaszary
Kolos Kórház

Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom Petõfi S. u. 26–28. Raiffeisen Bank Rt. 12025000-00170092-02900000 388113 15388117211

10 1869 Kisbér, Batthyány
Szakkórház

Batthyány Kázmér
Szakkórház

2870 Kisbér Iskola u. 11. Raiffeisen Bank Rt. T. 12028003-00103283-00100006 384072 15384072211

10 1871 Komárom,
Selye János Kh.

Selye János Kórház,
Komárom

2900 Komárom Széchenyi u. 2. OTP Ker. Bank Rt. Fiók 12029004-00204478-00100008 385178 15385176211

10 1876 Tatabánya,
Szt. Borbála Kórház

Kemö Szent Borbála
Kórháza

2800 Tatabánya Dózsa Gy. u. 77. OTP Ker. Bank Rt.
Megy.

11740009-15384065-00000000 384061 15384065211

10 1894 Árpád-házi
Sz. Erzsébet Sz. Kh. Ri.

Árpád-házi Szent Erzsébet
Szakkh. és Rendelõintézet

2890 Tata Váralja u. 6. OTP Ker. Bank Rt. Fiók 11500906-10005776-00000000 385013 15385011211

10 6644 KOMÁROM Komárom Egészségügyi
Alapellátó Int.

2900 Komárom Jedlik Á. u. 8. Raiffeisen Unicbank 12029004-00204445-00100000 388036 15388038111

11 1903 Balassagyarmat,
Dr. Kenessey Vkh.

Dr. Kenessey Albert
Kórház-Rendelõintézet

2660 Balassagyarmat Rákóczi u. 125–127. OTP Bank Rt. Balassa. 11741017-15450353-00000000 450351 15450353212

11 1928 Salgótarján,
Szent Lázár M. Kh.

Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján Füleki u. 54–56. Raiffeisen Bank Zrt. 12031005-00160901-00100004 450054 15450054212

11 1945 Pásztó, Margit Kórház Margit Kórház 3060 Pásztó Semmelweis út 15–17. OTP Bank Rt. Pásztó 11741024-15450061-00000000 450065 15450061212

11 C861 Fog. Alapell. Int.
Társulás

Fogászati Alapellátás
Intézményi Társulás

2660 Balassagyarmat Rákóczi út 125. OTP Bank Rt. 11741017-15453930-00000000 453934 15453930112
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Szolgáltató Cím Pénzintézet Számlaszám PIR-szám Adószám

12 1980 Dr. Halász G.
Szakorv. Ri. Dabas

Dr. Halász Géza Szak-
orvosi Rendelõ Intézet

2370 Dabas Bartók B. 37/B Alsónémedi és Vid. T. 64400099-10980257-00000000 391041 15391047113

12 1984 Dunakeszi Város
Szakorv. Ri.

Dunakeszi Város Önkor-
mányzat Szakorvosi
Rendelõintézet

2120 Dunakeszi Fõ u. 75–81. Volks Bank 14100196-62009649-01000001 394844 15394844213

12 1996 Gyömrõ, Szakorvosi
Rendelõint.

Gyömrõ Város Szakorvosi
Rendelõintézet

2230 Gyömrõ Szent István u. 15. OTP Bank Rt. Gyömrõi 11742197-15441173- 441179 15441173113

12 1999 Gödöllõ, Tormay
Károly Eü. Közp.

Tormay Károly Eü. Központ 2100 Gödöllõ Petõfi S. u. 1. UNICH-BANK 12001008-00155495-00100004 395005 15395003213

12 2010 Pest Megyei Flór
Ferenc Kórház

Pest Megyei
Flór Ferenc Kórház

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. OTP Kistarcsa 11742324-15395814-00000000 395818 15395814213

12 2023 Monor Szakorvosi
Rendelõint.

Monor Szakorvosi
Rendelõ Intézet

2200 Monor Balassa u. 1. OTP Bank Rt. Monor 11742056-15392495- 392499 15392495213

12 2026 Nagykõrös V. Ö.
Rehab. Szakkh. Ri.

Nagykõrös Város Önkor-
mányzat Rehabilitációs
Szakkórháza

2750 Nagykõrös Fáskert u.1. HVB Hungary Rt. 10915008-00000003-71290002 395182 15395182213

12 2027 Nagykáta, Szakorv. Ri. Nagykáta Város Szakor-
vosi Rendelõintézet

2760 Nagykáta Dózsa Gy. u. 46. OTP Nagykáta 11742063-15392804-00000000 392806 15392804113

12 2041 Pilisvörösvár,
Szakorv. Ri.

Pilisvörösvár Város Szak-
orvosi Rendelõ-Intézet

2085 Pilisvörösvár Fõ u. 188. OTP Pilisvörösvár 11742245-15440471-00000000 440479 15440471113

12 2049 Szent Rókus Kórház,
Bp.

Bp. Szent Rókus Kórház
és Intézményei

1085 Budapest Gyulai P. u. 2. OTP Bank Rt. Pest m. 11742001-15395797-00000000 395797 15395797213

12 2052 Szentendre, Egész-
ségügyi Int.

Szentendre Egészségügyi
Intézet

2000 Szentendre Kanonok u. 1. Raiffaisen Bank Rt. 12001008-00122568-08000000 395335 15395333213

12 2057 Szigetszentmiklós,
Szakorv. Ri.

Szigetszentmiklós Város
Egyesített Egészségügyi
Rendelõint.

2310 Szigetszentmiklós Gyártelep OTP Szigetszentmiklós 11742252-15393386-00000000 393386 15393386213

12 2073 Tüdõgyógyintézet
Törökbálint

Tüdõgyógyintézet Török-
bálint

2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 70. OTP Pest M-i Ig. 11742001-15395807-00000000 395807 15395807213

12 2095 Vác, Jávorszky Ödön
Városi Kh.

Vác, Jávorszky Ödön
Városi Kórház
és Rendelõintézet

2600 Vác Argenti Döme tér 1–3. OTP Vác 11742094-15395436-00000000 395434 15395436213

12 2103 Érd, Szakorvosi
Rendelõintézet

Érd Város Szakorvosi
Rendelõintézet

2030 Érd Felsõ u. 39. OTP Bank Rt. Érdi fiók 11742111-15394916- 394910 15394916213

12 3041 Ráckeve, Szakorvosi
Rendelõint.

Ráckeve Város Szakorvosi
Rendelõintézet

2300 Ráckeve Szent István tér 5. OTP Ráckeve Fiók 11742070-15564092-00000000 564090 15564092113

12 3370 Szob, Szakorvosi
Rendelõ

Szob Nagyközség
Szakorvosi Rendelõintézet

2628 Szob Arany J. u. 22. OTP Szob 11742269-15564346-00000000 564342 15564346113

13 2137 Kaposvár, Kaposi
Mór Oktató Kh.

Kaposi Mór
Oktató Kórház

7400 Kaposvár Tallián Gy. u. 20–32. OTP ÉS KER. BANK
RT.

11743002-15399526-00000000 399520 15399526214

13 2146 Marcali, VKh. Marcali Városi Kórház
Rendelõint.

8700 Marcali Széchenyi u. 17–21. Kereskedelmi és Hitel. 10403947-39411503-00000000 396859 15396853214

13 2152 Nagyatád, VKh. Nagyatád Városi Önkor-
mányzat Kórház-Rendelõ-
Intézet

7500 Nagyatád Bajcsy-Zsilinszky u. 1. KER. ÉS HITELBANK
NAG.

10403954-39511263-00000000 399014 15399014214
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Szolgáltató Cím Pénzintézet Számlaszám PIR-szám Adószám

13 2162 Siófok, VKh. Siófok Városi
Kórház-Rendelõ-
Intézet

8600 Siófok Semmelweis u. 1. ERSTE BANK
HUNGARY R.

11639002-06180900-39000004 397021 15397029214

13 3205 Barcs,
Járóbetegellátó
Intézm.

Barcs Város
Önkormányzata Járóbeteg
Ellátó Intézmény

7570 Barcs Bajcsy-Zs. u. 72. OTP Barcs 11743057-15397380-00000000 397384 15397380114

13 7244 Balatonboglár Eü.
Központ

Balatonboglár Egészég-
ügyi Központ

8630 Balatonboglár Vikár Béla u. 4. Kereskedelmi és Hitel. 10403930-39311764-00000000 397461 15397469114

14 2209 Fehérgyarmat,
Szatmár-Beregi Kh.

Sz.-Sz.-B. M.-i Önk.
Szatmár-Beregi Kórház
és Gyógyfürdõ F.gyarm.

4900 Fehérgyarmat Damjanich u.1. OTP Fehérgyarmat 11744027-15403492-02130000 403490 15403492215

14 2219 Nagykálló, M. Önk.
Pszich. Szakkh.

SZ.-SZ.-B. M.-i Önk.
Pszichiátriai Szakkórháza
Nagykálló

4321 Nagykálló Szabadság tér 13. OTP Nagykálló 11744120-15402903-00000000 402909 15402903215

14 2224 Nyíregyháza,
Jósa A. Megyei Kh.

SZ.-SZ.-B. M.-i Önk.
Jósa András Kórháza
Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza Szent István u. 68. OTP Szabolcs-Szatmár 11744003-15402532-00000000 402536 15402532215

14 2230 Kisvárda,
Felsõ-Szabolcsi Kh.

Felsõ-Szabolcsi Kórház
Kisvárda

4600 Kisvárda Árpád u. 26. Ker. és Hitelbank Rt. 10402142-21423657-00000000 402570 15402570215

14 2242 Mátészalka, Területi
Kórház

Területi Kórház
Mátészalka

4700 Mátészalka Kórház u. 2–4. CIB Bank Zrt. 10700402-27234905-51100005 402723 15402721215

14 C400 Kisvárda Városi Eü.
Alapell.

Városi Egészségügyi
Alapellátás Kisvárda

4600 Kisvárda Szent György tér 2. Ker. és Hitelbank Rt. 10402142-21423626-00000000 444796 15444798115

15 2324 Szolnok,
Hetényi G. MKh.

Hetényi Géza Megyei
Kórház Rendelõintézet

5000 Szolnok Tószegi u. 21. OTP Bank Rt. M.-i Ig. 11745004-15408057-00000000 408055 15408057216

15 2344 Kunszentmárton,
Városi. Eü. Kp.

V. Egészségügyi Kp.
Kunszentmárton

5440 Kunszentmárton Kossuth u. 5. OTP Kunszentmárton 11745042-15413776-00000000 413778 15413776116

15 2359 Tiszafüred, Kuthy
Elek Eü. Int.

Kuthy Elek Egészségügyi
Intézmény

5350 Tiszafüred Nefelejcs út 4. Raiffeisen Bank Zrt. 12050002-00141427-00900006 410337 15410333116

15 2372 Törökszentmiklós,
Egy. Gy.-M. Int.

Egyesített
Gyógyító-Megelõzõ Int.

5200 Törökszentmiklós Kossuth L. u. 126. OTP Törökszentmiklós 11745066-15411994-00000000 411994 15411994216

15 2377 Jászberény,
Erzsébet Kh. Ri.

Szent Erzsébet Kórház-Ri. 5100 Jászberény Szelei út 2. OTP Jászberény 11745035-15408466-00000000 408462 15408466216

15 2378 Karcag,
Kátai Gábor Kh.-Ri.

Kátai Gábor Kh.-Ri.
Karcag

5300 Karcag Zöldfa u. 48. OTP Karcag 11745073-15408583-00000000 408583 15408583216

16 2392 Bonyhád, V. Kh.-Ri. Városi Kórház-Rendelõ-
intézet

7150 Bonyhád Bajcsy-Zsilinszky
u. 25.

OTP BANK RT.
BONYHÁD

11746036-15415194- 415190 15415194217

16 2425 Szekszárd,
Balassa J. M.-i Kh.

Tolna Megyei Önkor-
mányzat Balassa János
Kórháza

7100 Szekszárd Béri B. Á. u. 5–7. OTP BANK RT.
SZEKSZÁRD

11746005-15416308- 416306 15416308217

17 2519 Szombathely, Eü.
Alapell. Int.

Megyei Jogú Város
Önkormányzata Egészség-
ügyi Alapellátó Int.

9700 Szombathely Nádasdy u. 4. OTP VAS MEGYEI IG. 11747006-15573241-00000000 573249 15573241218

17 2524 Celldömölk,
Kemenesaljai Kh.

Kemenesaljai Egyesített
Kórház Celldömölk

9500 Celldömölk Nagy S. tér 3. OTP Celldömölk 11747044-15420033-00000000 420033 15420033218
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Szolgáltató Cím Pénzintézet Számlaszám PIR-szám Adószám

17 2531 Sárvár, V. Kh. Ri. Városi Kórház
Rendelõintézet

9600 Sárvár Rákóczi u. 30. OTP Sárvár 11747037-15420978-00000000 420978 15420978218

18 2535 Ajka, Magyar Imre
Kórház

Magyar Imre Kórház 8400 Ajka Korányi F. u. 1. OTP Ajka Körzeti Fiók 11748038-15429733-00000000 429739 15429733219

18 2572 Veszprém, Csolnoki
F. M. Kh. Ri.

Csolnoky Ferenc Megyei
Kórház-Rendelõintézet

8200 Veszprém Kórház u. 1. OTP Veszprém M.-i Ig. 11748007-15426015-00000000 426013 15426015219

18 2586 Pápa, Gr. Esterházy
Kh.-Szakamb.

Gróf Esterházy
Kórház-Szakamb.

8500 Pápa Jókai u. 5–9. OTP Pápa 11748045-15429427-00000000 429421 15429427219

18 2601 Farkasgyepû,
M. Tüdõgyógyint.

Veszprém Megyei
Önkormányzat
Tüdõgyógyintézete

8582 Farkasgyepû Petõfi S. u. 47. OTP Pápa 11748045-15426211-00000000 426211 15426211219

18 2611 Zirc Városi Erzsébet
Kh.-Ri.

Zirc, Városi Erzsébet
Kórház-Rendelõintézet

8420 ZIRC József A. u. 17. Zirci Takarékszövetk. 73900030-10011922-00000000 430993 15430991219

19 2703 Keszthely, V. Kh. Ri. Városi Kórház-Rendelõ-
intézet

8360 Keszthely Ady E. u. 2. OTP Keszthely 11749039-15433286-00000000 433280 15433286220

19 2723 Lenti, Dr. Hetés F.
Sz. Ri.

Dr. Hetés Ferenc Szakorv.
Rendelõint.

8960 Lenti Kossuth L. u. 10. OTP Lenti 11749022-15435776-00000000 435778 15435776120

19 2734 Zalaegerszeg, M.-i
Jogú Kórház

Megyei Jogú Kórház-Ren-
delõintézet Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg Zrínyi M. u. 1. OTP Zala M.-i Ig. 11749008-15432742-00000000 432744 15432742220

19 2747 Kanizsai Dorottya
Kórház

Városi Kórház-Rendelõ-
intézet

8800 Nagykanizsa Szekeres József u. 2. Magyarországi Volksb. 14100330-92665049-01000008 433752 15433750220

20 2873 Bajcsy-Zsilinszky
Kórház, Bp.

Fõvárosi Önkormányzat
Bajcsy-Zsilinszky
Kórháza

1106 Budapest Maglódi út 89–91. OTP Pest-Budai Igazg. 11784009-15490902-00000000 490902 15490902201

20 2877 Heim Pál Gyermek-
kórház-Rend. I.

Fõvárosi Önkormányzat
Heim Pál
Gyermekkórháza

1089 Budapest Üllõi út 86. OTP Pest-Budai Igazg. 11784009-15490335-00000000 490331 15490335201

20 2878 Szent István Szt.
László Kh. Ri.

Fõv. Önkorm. Egyesített
Szent István Szent László
Kórház Rend.

1096 Budapest Nagyvárad tér 1. OTP Bank Rt.
Önkormányzat

11784009-15490342-00000000 490342 15490342243

20 2879 Jáhn Ferenc Dél-Pesti
Kh., Bp.

Fõvárosi Önkormányzat
Jáhn Ferenc Dél-pesti
Kórháza

1204 Budapest Köves u. 1. OTP KER. BANK RT. 11784009-15491020-00000000 491020 15491020243

20 2880 Szent János Kh.
és É.-budai E. Kh.

Fõvárosi Önkormányzat
Szent János Kórháza

1125 Budapest Diósárok u. 1–3. OTP Pest-Budai Igazg. 11784009-15490359-00000000 490353 15490359201

20 2882 Közp. Stomat. Int.,
Bp.

Fõvárosi Önkormányzat
Központi Stomatológiai
Intézet

1088 Budapest Szentkirályi u. 40. OTP Pest-Budai
Igazgatóság

11784009-15490397-00000000 490397 15490397201

20 2886 Péterfy S. u. Kh.-Ri
és Bal. Közp.

Fõv. Önkorm. Péterfy
Sándor u.-i Kh. és Baleseti
Központ

1076 Budapest Péterfy Sándor utca OTP Pest-Budai
Igazgatóság

11784009-15492320-00000000 492324 15492320201

20 2887 Nyírõ Gyula Kórház,
Bp.

Fõvárosi Önkormányzat
Nyírõ Gyula Kórház

1135 Budapest Lehel út 59. OTP Pest-Budai
Igazgatóság

11784009-15493125-00000000 493123 15493125201

20 2889 Szent Imre Kórház,
Fõvárosi Önk.

Fõvárosi Önkormányzat
Szent Imre Kórház

1115 Budapest Tétényi út 12–16. OTP Önkormányzati Fi. 11784009-15492564-00000000 492566 15492564243
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Szolgáltató Cím Pénzintézet Számlaszám PIR-szám Adószám

20 2890 Károlyi Sándor
Kórház, Bp.

Fõvárosi Önkormányzat
Károlyi Sándor Újpesti
Kórház

1045 Budapest Nyár u. 103. OTP Pest-Budai Igazg. 11784009-15493091-00000000 493091 15493091201

20 2891 Uzsoki u. Kórház,
Bp.

Fõvárosi Önkormányzat
Uzsoki u. Kórház

1145 Budapest Uzsoki út 29. OTP Pest-Budai Igazg. 11784009-15492674-00000000 492676 15492674242

20 2892 Visegrádi Rehab. Sz.
Kh. és Gyógyf.

Fõvárosi Önkormányzat
Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház

2026 Visegrád Gizella-telep OTP Pest-Budai Igazg. 11784009-15492894-00000000 492896 15492894213

20 3361 BP. VIII. József-
városi Eü. Sz.

Józsefvárosi Egészségügyi
Szolgálat

1084 Budapest Auróra u. 22–28. OTP Bp. VIII. ker. 11784009-15508157-00000000 508155 15508157242

20 4393 BP. II. Ker. Önk. Eü.
Szolg.

Bp. II. Ker. Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálat

1027 Budapest Kapás u. 22. RAIFFEISEN
UNICBANK

12001008-00201750-00100008 502164 15502168201

20 4962 BP. XX. Ker. Egész-
ségügyi Int.

Bp. XX. Ker. Egészség-
ügyi Intézmény

1205 Budapest Jókai Mór u. 74–76. OTP Bank Rt. 11784009-15520281-00000000 520287 15520281243

20 6107 BP. XIX. Kispesti
Eü. Intézet

XIX. Kerületi Önkor-
mányzat Kispesti Egész-
ségügyi Intézet

1195 Budapest Ady E. u. 122. OTP Pest-Buda Ig. Ko. 11784009-15519164-00000000 519166 15519164201

20 6113 BP. X. Kõbányai Eü.
Szolg.

Budapest Fõváros X. Ke-
rület Kõbányai Egészség-
ügyi Szolgála.

1102 BUDAPEST Endre u. 10. OTP BANK RT. 11784009-15510000-10270008 510129 15510000242

20 6114 BP. XV. ker. Eü. Int. Budapest XV. Ker. Önkor-
mányzat Egészségügyi
Intézmény

1152 BUDAPEST Rákos u. 77/A OTP PEST-BUDA IG.
KO.

11784009-15515139-00000000 515135 15515139101

20 6120 BP. VI. ker. TESZ VI. Ker. Terézvárosi
Egészségügyi Szolgálat

1074 Budapest Csengeri u. 25. OTP Pest-Buda Ig. Ko. 11784009-15506203-00000000 506205 15506203242

20 7610 BLESZ Belváros Lipótváros
Egészségügyi Szolgálat

1051 BUDAPEST Hercegprímás u. 14. OTP BANK RT. 11784009-15505130-00000000 505132 15505130142

20 B864 ERESZ Erzsébet-
városi Eü. Szolg.

Erzsébetvárosi Egészség-
ügyi Szolgálat

1072 BUDAPEST Nyár u. 7. OTP BANK RT. 11784009-15507228-00000000 507125 15507228242

20 C024 Csepeli Eü. Szolgálat Csepeli Egészségügyi
Szolgálat

1212 BUDAPEST Áruház tér 8. OTP BANK RT. 11784009-15521127-00000000 521129 15521127243

Megszûnt:

Szolgáltató Cím Pénzintézet Számlaszám PIR-szám Adószám

01 1034 Komló, Vkh. Ri. Városi Kórház-Rendelõ-
intézet

7300 Komló Majális tér 1. OTP Komló 11731063-15331531-00000000 331537 15331531202

01 1075 Szigetvár, VKh. Ri. Városi Kórház-Rendelõ-
intézet

7900 Szigetvár Szent István ltp. 7. OTP Szigetvár 11731094-15332240-00000000 332248 15332240202

03 1208 Gyula, Békés m.
Képv.-test. Tüdõkh.

Békes M. Képv.-test.
Tüdõkórháza
Rehabilitációs Szakkórház

5700 Gyula Sitka u. 1. OTP Gyula 11733027-15342421-00000000 342427 15342421204

04 1393 Miskolc
Semmelweis Kh. Ri.
E. Okt.

Semmelweis Kórház Ren-
delõintézete és Egyetemi
Oktató Kórház

3529 Miskolc Csabai kapu 9–11. OTP B.-A.-Z. M.-i Ig.
Misk.

11734004-15472085-00000000 472087 15472085205
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Szolgáltató Cím Pénzintézet Számlaszám PIR-szám Adószám

04 1430 Miskolc,
Diósgyõri Kh.

Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Diósgyõri Kórház

3520 Miskolc III. Kórház u. 1. OTP B.-A.-Z. M.-i Ig. 11734004-15472092-10010000 472098 15472092205

04 3249 Sajószentpéter,
GYOMI

Gyógyító Megelõzõ
Intézmény

3770 Sajószentpéter Kossuth u. 200. Raiffeisen Bank Rt. 12046102-00196965-00100005 548388 15548380105

05 1479 Szeged M. J. V. Önk.
Kórháza

Szeged M. J. V.
Önkormányzat Kórháza

6725 Szeged Kálvária sgt. 57. Raiffeisen Bank 12067008-00103044-00100001 484040 15484048226

05 7489 Szeged M. J. V. Önk.
Szakell. és HSZ

Szeged M. J. V.
Önkormányzat Szakorvosi
Ellátás és Háziorvosi Sz.

6722 Szeged Tisza Lajos krt . 97. Raiffeisen Bank Rt. 12067008-00103049-00100006 485092 15485094106

08 1694 Debrecen, Kenézy
Gy. M. Kh.

Dr. Kenézy Gy. Megyei
Kórház és Rendelõintézet

4031 Debrecen Bartók Béla u. 2. OTP-DEBRECEN 11738008-15372026-00000000 372020 15372026209

08 1737 Püspökladány, V.
Egy. Eü. Int.

Egészségügyi
Intézmények

4150 Püspökladány Kossuth u. 1. OTP-DEBRECEN 11738053-15372033-00000000 372031 15372033209

09 3244 Pétervására,
Eü. Központ

Pétervására, Eü. Központ 3250 Pétervására Szabadság tér 1. OTP Pétervására 11739085-15382410-00000000 382418 15382410110

10 1883 Oroszlány,
V. Szakorv. Ri.

Városi Szakorvosi
Rendelõintézet

2840 Oroszlány Alkotmány u. 2. OTP Ker. Bank Rt. Fiók 12028003-00254473-00100008 385299 15385293211

12 1966 Aszód, Szakorv. Ri. Aszód Város Szakorvosi
Rendelõintézet

2170 Aszód Baross u. 4. Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00170059-00100003 395027 15395027113

12 1974 Cegléd,
Toldy F. Kh. Ri.

Cegléd, Toldi Ferenc Kh.
és Rendelõintézet

2700 Cegléd Törteli u. 1–3. OTP Ceglédi fiók 11742025-15394679-00000000 394679 15394679213

14 5370 Mátészalka,
Eü. Alapell. Int.

Egészségügyi Alapell.-i
Intézmények Mátészalka

4700 Mátészalka Kölcsey tér 2. CIB Bank ZRt. Mátész. 10700402-44375706-51100005 444268 15444262115

15 8757 Szolnok, Eü. Szolg. Szolnok M. Jogú Város
Eü. Szolgálata

5000 Szolnok Baross u. 1. OTP Bank Rt. Megyei 11745004-15413518-00000000 413514 15413518216

16 0540 Paks, Városi HSZ Paks Városi Háziorvosi
Szolgálat

7030 Paks Dózsa Gy. u. 51–53. POSTABANK ÉS
TAK.PÉNZT.

11992206-07500123-00000000 418267 15418269117

17 2493 Markusovszky Vas
Megyei Kórház

Vas M. Markusovszky L.
Ált. Rehab. és Gyógyfürdõ
Kh. Egyetemi Ok.

9970 Szentgotthárd Hunyadi u. 31. OTP Megyei Igazgatós. 11747006-15420026-00000000 420022 15420026218

17 2532 Szentg.Vas m.
Rehab. Kh. Gyógyf.

Vas m. Rehab. Kórház
és Gyógyfürdõ

9970 Szentgotthárd Hunyadi u. 31. OTP Szentgotthárd 11747068-15420064-00000000 420066 15420064218

18 4184 Sümeg, Városi
KH.-RI.

Sümeg Városi Kór-
ház-Rendelõintézet

8330 Sümeg Kompanik Zs. u. 6. OTP Ker. Bank Rt. Süm. 11748100-15568113-00000000 568119 15568113219

20 2883 Szent László Kórház,
Bp.

Fõvárosi Önkormányzat
Szent László Kórház

1097 Budapest Gyáli út 5–7. OTP Pest-Budai Igazg. 11784009-15490407-00000000 490407 15490407243

20 2885 Szent Margit Kórház,
Bp.

Fõvárosi Önkormányzat
Szent Margit Kórház

1032 Budapest Bécsi út 132. OTP Pest-Budai Igazg. 11784009-15493084-00000000 493080 15493084201

20 6125 BP. XVIII. Ker. Eü.
Szolg.

Budapest XVIII. Ker.
Pestszentlõrinc-Pestszent-
imre Egészség.

1183 Budapest Thököly út 3. HVB BANK
HUNGARY RT.

10900028-00000005-31960008 518213 15518211143
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye

Egyéb közlemény

Az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
pályázati felhívása és útmutatója a 2008. évi kereskedelemfejlesztési pályázat elkészítéséhez

A Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat felhasználásáról, kezelésérõl, mûködtetésérõl és ellenõrzésérõl szóló
120/2007. (XII. 29.) GKM rendelet alapján az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság kereskedelemfejlesztési pályázatot ír ki.

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

I/1. A pályázat célja és az elnyerhetõ támogatás mértéke

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: GKM) döntése alapján az ITD Hungary Nonprofit Köz-
hasznú Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (továbbiakban: ITD Hungary Zrt.) által meghirdetett, kezelt és finanszíro-
zott pályázati rendszer magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, külpiaci értékesítését kívánja
elõsegíteni.

A pályázati rendszer keretében vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ, melynek maximálisan adható értéke a ter-
vezett, illetve a figyelembe vehetõ – áfa vagy értéktöbbletadó nélküli – támogatott költségek alapján, a II. fejezetben jog-
címenként megadott mértékben kerül meghatározásra.

A támogatás folyósítása utólagosan történik, támogatási elõleg igénybevételére nincs lehetõség. Támogatás jogcí-
menként 200 ezer forint értékhatár alatt nem igényelhetõ.

A jelen pályázati felhívásban szereplõ támogatások az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének csekély összegû támoga-
tásokra való alkalmazásáról szóló, az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379. lapszámában megjelent 1998/2006/EK
(2006. december 15.) Bizottsági rendelet rendelkezései szerint „de minimis” támogatásoknak minõsülnek. Ennek értel-
mében az egy-egy vállalkozásnak csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – 3 pénz-
ügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 ezer eurónak megfelelõ forintösszeget, a közúti szállításban mûkö-
dõ vállalkozások tekintetében a 100 ezer eurót. Csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot, kedvezményezettnek, az odaítélést követõ 10 évig meg kell õrizni és azokat a támogatást nyújtó ilyen irá-
nyú felhívása esetén bemutatni köteles. A csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bi-
zottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatnia.

A kedvezményezett vállalkozásnak írásos vagy elektronikus formában (pályázati regisztrációs lap) nyilatkoznia kell a
megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû támogatásról.
Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a mezõgazdasági terméket elõállító, továbbá a halászati termékeket
elõállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, valamint az exporthoz közvetlenül kapcsolódó
tevékenységek. Nem részesülhetnek ezen a jogcímen támogatásban továbbá a mezõgazdasági termékeket feldolgozó
vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsõdleges termelõktõl beszer-
zett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve
amennyiben a támogatás az elsõdleges termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól függ.

Támogatás kizárólag a támogatott tevékenység/program megvalósulása elõtt igényelhetõ. A támogatandó tevékeny-
ség kezdõ idõpontja kiállítási részvétel jogcímnél a nyitás dátuma, konferenciánál a rendezvény kezdõ idõpontja, a többi
jogcím esetében a megrendelés vagy szerzõdéskötés, illetve az elsõ kifizetés várható idõpontja.
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Kivételesen indokolt esetben a miniszter külön írásos engedélye alapján utólagosan is nyújtható támogatás lezajlott
programhoz, elõzetesen befogadott szándéknyilatkozat alapján.

I/2. Pályázók köre

E pályázat keretében támogatás a Magyarországon termelõ, vagy szolgáltató tevékenységet folytató és belföldi szék-
hellyel vagy az EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamában székhellyel rendelkezõ, bejegyzett vállalkozások, gazda-
sági társaságok, közhasznú társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, szakmai alapon szervezõdõ egyesületek, szö-
vetségek, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, annak területi szervezetei és költségvetési szerv részére
nyújtható.

A Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (továbbiakban: TEÁOR’08) szerinti osztá-
lyozást tekintve az alábbi ágazatok, illetve tevékenységet végzõ vállalkozások részesülhetnek e pályázat keretében tá-
mogatásban:

– 10 Élelmiszergyártás
– 11 Italgyártás
– 13 Textília gyártása
– 14 Ruházati termék gyártása
– 15 Bõr, bõrtermék, lábbeli gyártása
– 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonott áru gyártása
– 17 Papír, papírtermék gyártása
– 18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
– 20 Vegyi anyag, termék gyártása
– 21 Gyógyszergyártás
– 22 Gumi, mûanyag termék gyártása
– 23 Nem fém ásványi termék gyártása
– 24 Fém alapanyag gyártása
– 25 Fémfeldolgozási termék gyártása
– 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
– 27 Villamos berendezés gyártása
– 28 Gép, gépi berendezés gyártása
– 29 Közúti jármû gyártása
– 30 Egyéb jármû gyártása
– 31 Bútorgyártás
– 32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
– 33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
– 35 Villamos energia-, gáz-, gõzellátás, légkondicionálás
– 36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
– 37 Szennyvíz gyûjtése, kezelése
– 38 Hulladékgazdálkodás
– 39 Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
– 41 Épületek építése
– 42 Egyéb építmény építése
– 43 Speciális szaképítés
– 45 Gépjármû, motorkerékpár kereskedelme, javítása
– 46 Nagykereskedelem (kivéve: jármû, motorkerékpár)

Kivéve:
= 4611 Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
= 4612 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
= 4621 Gabona, dohány, vetõmag, takarmány nagykereskedelme
= 4623 Élõállat nagykereskedelme

– 494 Közúti áruszállítás, költöztetés
– 58 Kiadói tevékenység
– 59 Film-, video-, televíziómûsor gyártása, hangfelvétel-kiadás
– 60 Mûsor-összeállítás, mûsorszolgáltatás
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– 62 Információ-technológiai szolgáltatás
– 63 Információs szolgáltatás
– 69 Jogi, számviteli, adószakértõi tevékenység
– 70 Üzletvezetési, vezetõi tanácsadás
– 71 Építészmérnöki tevékenység; mûszaki vizsgálat, elemzés
– 72 Tudományos kutatás, fejlesztés
– 73 Reklám, piackutatás
– 74 Egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
– 823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

(magyar cégek külföldi rendezvényeken való cégképviselete esetén)
– 90 Alkotó-, mûvészeti, szórakoztatótevékenység
– 941 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
– 951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

I/3. Nem pályázhat:
a) csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezet;
b) azon személy vagy szervezet, aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven

belül az államháztartás alrendszereibõl, az Európai Unió strukturális alapokból és egyéb pénzügyi alapjaiból juttatott va-
lamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítet-
te, kivéve a vis major esetét;

c) azon személy vagy szervezet, akinek, vagy amelynek lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó adó- vagy adók
módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedé-
lyezett;

d) azon szervezet, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül a közigazgatási
szerv határozatával – vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy mun-
kavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;

e) azon személy vagy szervezet, aki, vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem
rendelkezik;

f) azon szervezetek, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok – államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott – általános és különös feltételeinek, és ezen feltételek fennállását nem, vagy
nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolják.

I/4. A lejárt esedékességû, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezõ személy, vagy szervezet – a köz-
tartozás megfizetéséig –, függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététõl, a szerzõdés megkötését követõen ki-
alakuló ilyen köztartozás vagy meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a támogatás nem folyósítható.
Csõdeljárás esetén a csõdegyezség megszületéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

II. TÁMOGATÁSI JOGCÍMEK

A1 Külföldi kiállításon való részvétel, preferált kiállítási részvétel
A2 Külföldi kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díja
A3 Külföldi kiállításhoz kapcsolódó kísérõ rendezvény szervezése (összefogó szervezet)
B Idegen nyelvû prospektus és/vagy elektronikus információhordozók
C Idegen nyelvû weblap készíttetése
D Sajtó-, tv-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon
E Cégprezentáció, önálló áru- és/vagy divatbemutató szervezése külpiacon
F Külpiacon létesítendõ iroda, kiállító terem éves bérleti díja
G Nemzetközi szervezeti tagdíj
H Megfelelõségtanúsítási eljárás
I Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása
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A) Külföldi kiállításon való részvétel hazai elõállítású termékkel, illetve szolgáltatással

Kiállítási részvételre, illetve kísérõ-rendezvény szervezésére egy naptári évben maximum 3 alkalommal kérhetõ, illet-
ve adható támogatás.

Azokra a kiállításokra, amelyekre az ITD Hungary Zrt. a cégek számára kedvezményes magyar megjelenést szervez
vagy az AMC (Agrár Marketing Centrum) közösségi standot mûködtet, a kereskedelemfejlesztési pályázatok csak kivé-
telesen indokolt esetben fogadhatók be.

A/1. Támogatási jogcím:
– külföldi kiállítási részvétel (pályázó lehet I/2. pont szerinti gazdasági társaság, közhasznú társaság, szövetkezet,

egyéni vállalkozó),
– információs stand mûködtetése (pályázó lehet: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve területi szervezetei,

gazdasági érdek-képviseleti szervezet, ITD Hungary Zrt. által elõminõsített kiállításszervezõk) az I/2. pontban felsorolt
termékek, szolgáltatások bemutatására, illetve értékesítésére.

Támogatható költségek:
= beépítetlen terület bérleti díja* maximum 100%-ig
= kötelezõ regisztráció/katalógusbeiktatási költség maximum 100%-ig
= helyszíni szolgáltatások (áram és víz esetében a bekötés, takarítás, õrzés)
= területdíjhoz kapcsolódó kötelezõ egyéb költségek (pl. AUMA, kötelezõ biztosítás, kötelezõ fogyasztás stb.)

maximum 100%-ig
= termék-nagydíj nevezési költsége maximum 100%-ig

* – Shell stand igénybevétele esetén a vásárigazgatóság által meghirdetett beépítetlen terület helydíja a térítési
összeg alapja.

– Amennyiben csak Shell stand bérlésére van lehetõség a stand egységárának max. 70% -át tekintjük területdíj-
nak.

A támogatás összege:
= a mellékelt preferált, ajánlati listában szereplõ rendezvényekre

maximum 1 700 000 Ft alkalmanként,
= egyéb nemzetközi kiállításokra, vásárokra

maximum 1 200 000 Ft alkalmanként.

Az A/1. támogatási jogcím esetében az adatlapok mellé csatolni kell a részletes árajánlatot, amely lehet a vásárigazga-
tóság által kibocsátott, vagy internetrõl letöltött jelentkezési lap, számla, vagy vásárigazgatósági igazolás, melyben sze-
repelnek a kalkuláció alapját képezõ költségek. (A számlák dátuma megelõzheti a kiállítás kezdõ idõpontját.)

A/2. Támogatási jogcím: külföldi kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díja
Külföldi kiállításokhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs költségeinek maximum 100%-ára kérhetõ támogatás

(1 fõ/cég), a maximálisan adható összeg egy évben 1 000 000 Ft, a beadható pályázatok száma korlátlan.
Az adatlap mellé csatolandó a konferenciára való jelentkezési lap vagy számla. (A számlák dátuma megelõzheti a kiál-

lítás kezdõ idõpontját.)

A/3. Támogatási jogcím: összefogó szervezet által megvalósított, külföldi kiállításhoz kapcsolódó kísérõ rendez-
vény(ek) támogatása.

Pályázó lehet:
– Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve területi szervezetei, gazdasági érdek-képviseleti szervezet (egyesület,

szakmai szövetség),
– ITD Hungary Zrt. által elõminõsített kiállításszervezõk amennyiben egy kiállítás iránt az általa képviselt, vagy

összefogott vállalatok körében jelentõs érdeklõdés van (minimum 5 önállóan résztvevõ kiállító) és a kollektív jelenlét
hatékonyságát kísérõ rendezvény(ek) révén növelni kívánja.

Támogatható költségek:
Az összefogó szervezetek részére, pályázatuk alapján tételes elszámolás ellenében, utólag maximum 80%-ig téríthe-

tõk az alábbi kísérõ rendezvények költségei:
– sajtótájékoztató, sajtófogadás
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– üzletember-találkozó
– beterelõ propaganda, DM akció
– kiállítói katalógus készítése (nem termékkatalógus!) nyomdai úton, vagy elektronikusan
– divatbemutató

A támogatás összege rendezvényenként 1 000 000 Ft, mely évente 3 alkalommal vehetõ igénybe.

A pályázat szöveges indoklásához mellékelni kell a résztvevõ cégek listáját és az általuk kitöltött „KIÁLLÍTÓI ADAT-

LAP KÍSÉRÕRENDEZVÉNYEKHEZ” címû nyomtatványt, továbbá az igényelt támogatás elõkalkulációját költségnemen-
kénti bontásban.

Fontos tudnivaló az A) pályázati jogcímek esetében:
– amennyiben a pályázó kiállításszervezõ céget bíz meg a standbérlet, illetve komplett kivitelezés intézésével, a tá-

mogatási szerzõdésben foglaltak szerint kell eljárni, azaz a vásárigazgatóság és a közbeiktatott kiállításszervezõ vonat-
kozó számláit, bizonylatait egyaránt csatolni kell az elszámoláskor,

– a megítélt támogatás folyósításához a kiállítóknak szükséges csatolni 2 példányban az elszámolás mellé az értékelõ
lapot, illetve a kísérõrendezvények szervezõjének egy, maximum 2 oldalas értékelõ beszámolót, mely röviden ismerteti
az akciót, tartalmazza a meghívottak, a résztvevõk számát, összetételét, a tervezett és megvalósított célokat, a már reali-
zált, illetve a várható eredményeket.

B) Idegen nyelvû, prospektus és/vagy elektronikus információhordozók (CD, DVD, Pendrive)

E jogcímen hazai elõállítású termékek, szolgáltatások ismertetését elõsegítõ nyomdai, illetve elektronikus informá-
cióhordozó készíttetéséhez nyerhetõ el támogatás. A felsorolt jogcímekre évente egy alkalommal, a költségek maximum
50%-ára, mindösszesen 500 000 Ft értékhatárig igényelhetõ támogatás.

Kiadványoknál idegen nyelvenként és fajtánként maximum az elsõ 500 példányhoz nyerhetõ támogatás. E jogcímen
az elõkészítés (szövegírás, fordítás, lektorálás, tördelés, grafikai tervezés és kivitelezés, fotózás, nyomdai elõkészítés) és
kivitelezés (sokszorosítás, nyomdai munkák) költségei vehetõk figyelembe. Magyar nyelvû szövegváltozat csak abban
az esetben fogadható el, ha többnyelvû kiadványban szerepel.

Az elektronikus adathordozók esetében is maximum az elsõ 500 példány támogatható. Támogatás kérhetõ az elõké-
szítés (mesterlemez elkészítése: tördelés, fordítás, lektorálás, grafikai tervezés, programozás, adatrögzítés), valamint a
kivitelezés (sokszorosítás, tesztelés, komplettírozás: tokozás, fóliázás, feliratozás és a technikai munkálatok) költségei-
nek utólagos csökkentésére. Magyar nyelvû változat csak abban az esetben fogadható el, ha az idegen nyelvû(ek) mellett
szerepel.

C) Idegen nyelvû weblap készíttetés

A magyar termékek külpiaci megjelenését hivatott elõsegíteni az idegen nyelvû weblap készíttetésének támogatása.
Az idegen nyelvû weblap költségeinek 50%-a támogatható, évente egy alkalommal. A maximálisan odaítélhetõ összeg
300 000 Ft.

E jogcímen az elõkészítés (szövegírás, fordítás, lektorálás, grafika, webes arculat, animációk, fotók) és a kivitelezés
(programozás, tesztelés) költségei vehetõk figyelembe.
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B) és C) jogcímek alatt felsorolt marketingeszközökre vonatkozó pályázatokhoz csatolni kell a kivitelezõ nyomda,
fotós, grafikus, továbbá a weblap-, nyomtatvány-, CD-ROM-, DVD- vagy Pendrive tartalmát elõállító cég részletes ár-
ajánlatát.

A pénzügyi elszámoláshoz, a megítélt támogatás folyósításához, a kötelezõ mellékleteken kívül csatolni szükséges
B) jogcímnél a támpéldányt, C) jogcímnél a honlap címét.

A marketingeszköz saját készítésû nem lehet.

D) Sajtó-, tv-, rádióhirdetés, valamint közterületi reklám elhelyezése külpiacon

Évente korlátlan alkalommal lehet e jogcím keretében szakmailag releváns, nemzetközi jelentõséggel bíró folyóirat-
ban, újságban, tv-ben és rádióban való megjelentetés költségeihez támogatást kérni a költségek maximum 50%-ára,
évente összesen 2 000 000 Ft értékhatárig.

Hirdetésekre vonatkozó pályázatokhoz csatolni kell a folyóirat, újság, tv, rádió fontosabb jellemzõit (nyomtatott mé-
diumnál példányszám, célközönség, megjelenés gyakorisága, terjesztés köre, módja; tévé-rádió esetében a tévécsatorna,
illetve rádióállomás neve, sugárzás körzete, adott mûsor jellege, auditált nézettség, hallgatottság stb.) tartalmazó áraján-
latot.

A megítélt támogatás folyósításához, a pénzügyi elszámoláshoz a kötelezõ mellékleteken kívül csatolni kell: sajtóhir-
detés esetében egy darab támpéldányt, a tv- és rádióhirdetés esetében a leadott mûsor kép-, illetve hangfelvételét; közte-
rületi reklám esetén a kihelyezést igazoló számlát.

Amennyiben a szakmai ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az elkészült marketingeszköz nem a pályázatban
elõterjesztett színvonalon és formában valósult meg, a folyósítandó támogatás összege csökkenthetõ, vagy nem kerül ki-
fizetésre.

E) Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon

Hazai vállalkozások külföldön való megjelenésének elõsegítése érdekében pályázni lehet önálló cégprezentáció, áru-
vagy divatbemutató szervezésére külpiacon. A támogatás a költségek 50%-ára évente 2 alkalommal, alkalmanként
2 000 000 Ft értékhatárig vehetõ igénybe.

A következõ költségek képezhetik a támogatás alapját:
– terembérlet
– technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítõ, számítógépbérlés, internetcsatlakozás stb.)
– tolmács
– DM-akció
– sajtótájékoztató
– szállítmányozás

A megítélt támogatás folyósításához csatolni szükséges a tételes elszámolást, a résztvevõk listáját, egy maximum 2 ol-
dalas értékelõ beszámolót, mely röviden ismerteti az akciót, tartalmazza a meghívottak, a résztvevõk számát, összetéte-
lét, a tervezett és megvalósított célokat, a már realizált, illetve a várható eredményeket. Divat- és árubemutató esetén csa-
tolni kell a rendezvényen készült 2-3 db fotót is.

Szállítmányozásiköltség-támogatás igénybevétele esetén csatolandó az áru ki- és visszaszállítását igazoló konszignáció.
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F) Külpiacon létesítendõ iroda, kiállítóterem éves bérleti díja

Hazai elõállítású termékek export értékesítését elõsegítõ, külföldön tervezett vállalati iroda, kiállító-, illetve bemuta-
tóterem mûködésének elsõ évére vonatkozó nettó bérleti díj maximum 50%-ára, 2 000 000 Ft értékhatárig évente egy al-
kalommal igényelhetõ támogatás. A támogatás felhasználásával mûködtetendõ helyiség (iroda, kiállító-, bemutató-
terem) marketingcélokat szolgál, ebben közvetlen értékesítés nem történhet.

Vegyes vállalat esetében csak harmadik országban létesítendõ piaci szervezet bérleti költségéhez igényelhetõ támo-
gatás.

Lehetõség van több cég együttes külpiaci jelenlétének támogatására. Ez esetben az igénylõ a gesztorcég, amely a csat-
lakozó cégeknek köteles a támogatás arányos részét tovább engedményezni. A pályázat szöveges indoklásában a kérel-
mezõnek tájékoztatást kell adni arról, hogy mely csatlakozó cégeket képviseli, mellékelnie kell továbbá a csatlakozó cé-
gek által az ITD Hungary honlapjáról (www.itd.hu) letöltött és megfelelõen kitöltött regisztrációs lapot.

A pályázathoz csatolni szükséges az adott relációban mûködõ magyar külképviselet illetékesének véleményét a pályá-
zatban vázolt külpiaci célok megvalósíthatóságára, az árajánlatra, azaz a bérleti díjra, valamint a helyszínre vonatko-
zóan. Az árajánlatban és a számlákon a bérleti és az esetleges rezsiköltségeket el kell különíttetni.

A pályázó a megítélt támogatást a bérleti szerzõdés és a ténylegesen felmerült bérleti díjat tartalmazó számlák és azok
kifizetését igazoló bankszámlakivonatok és/vagy kiadási pénztárbizonylatok, valamint az elért eredményekrõl készített
beszámoló alapján az 1 év bérleti idõ eltelte után igényelheti.

G) Nemzetközi szervezeti tagdíj

Nemzetközi szervezetek max. 1 évre szóló tagdíjának támogatására van lehetõség abban az esetben, ha a magyar cég
vagy szervezet tagsága a magyar gazdaság fejlõdésére, a foglalkoztatottság vagy export fokozására kedvezõen hat.

Támogatás évente korlátlan alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, 2 000 000 Ft értékhatárig igényelhetõ.

A pályázathoz a kötelezõ mellékleteken kívül csatolni kell a szervezet árajánlatát vagy számláját.

H) Megfelelõség-tanúsítási eljárás

Az importáló ország által a piacra jutás feltételeként kötelezõen elõírt, az importõr országában a magyar exportáló cég
költségére elvégzendõ megfelelõségtanúsítási eljárás költségének támogatására van lehetõség. (Nem támogathatók a kö-
telezõen elõírt nemzetközi megfelelõségi tanúsítványok, pl. CE minõsítés, ISO minõsítés stb.)

Támogatás évente korlátlan alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, 2 000 000 Ft értékhatárig igényelhetõ.

A megfelelõségtanúsítási eljárást végzõ szervezet árajánlata, illetve annak fordítása csatolandó. A támogatás folyósí-
tása csak azokban az esetekben engedélyezhetõ, ahol nincs érvényben az exportõr és az importõr ország között a megfe-
lelõség értékelésérõl szóló megállapodás az adott termék vonatkozásában. A pályázathoz csatolni szükséges az adott re-
lációban mûködõ magyar külképviselet illetékesének véleményét az eljárás szükségességérõl.

I) Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása

E jogcímre minimum 5 marketingelem együttes igénybevételével lehet pályázni (mely elemek közül max. 3 elem lehet
kiállításon való részvétel, illetve kiállításhoz kapcsolódó kísérõ rendezvény szervezése) évente egy alkalommal, a költ-
ségek 70%-ára, kivéve:

– kiállítási részvétel esetén a támogatás a jogcímnek megfelelõen 100%;
– külföldi kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díja esetén a támogatás a jogcímnek megfelelõen 100%;
– külföldi kiállításhoz kapcsolódó kísérõ rendezvény szervezése esetén a támogatás a jogcímnek megfelelõen 80%.
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Az I) jogcímre igénybe vehetõ össztámogatás maximum 10 000 000 Ft, az egyes jogcímelemek igénybe vehetõségi
feltételeinek megtartásával. Támogatás a komplex marketingterv megvalósulása után, az utolsó jogcím teljesítését köve-
tõen, a pályázó komplett elszámolásának elfogadásával, egy összegben kerül kifizetésre.

Amennyiben a komplex marketingakció keretén belül megpályázott jogcímek közül öt jogcímnél kevesebb valósul
meg, az elszámolásnál mind a beadható pályázatok számára, mind a maximálisan adható támogatás mértékére vonatko-
zóan az egyes elemeknél leírtak a mérvadóak.

A kötelezõen beküldendõ mellékleteken kívül a pályázat beadásakor és az elszámoláskor a jogcímeknek megfelelõ
dokumentumok mellett a komplett marketingakciót értékelõ beszámoló is csatolandó.

III. EGYÉB TUDNIVALÓK

A pályázatok formai követelményei
A pályázat elbírálásának elõfeltétele az – ITD Hungary Zrt. portálján (www.itd.hu, www.itd.hu/palyazat) történõ re-

gisztráció után elérhetõvé váló – online Ügyfél-regisztrációs és Pályázati lapok pontos kitöltése, elektronikus elküldése,
valamint ezek kinyomtatott formában történõ beadása az alábbiakban felsorolt mellékletekkel kiegészítve, cégszerûen
aláírva, 7 pld.-ban.

Adatlapok:
– Az adatlapok (elektronikus Ügyfélregisztrációs és Pályázati lap, valamint a jogcímre vonatkozó adatlapok A-tól

I-ig) az ITD Hungary Zrt. honlapjáról kitölthetõk, letölthetõk, elküldhetõk, illetve kinyomtathatók az ott található utasí-
tások szerint. Kérjük, hogy kitöltésük elõtt figyelmesen olvassa el az „Elektronikus pályázati útmutatót”!

– A gazdálkodási adatok az elõzõ évi mérlegbeszámoló, illetve személyijövedelemadó-bevallás alapján töltendõk ki.
Amennyiben ezek még nem állnak rendelkezésre, úgy a várható adatokat kell feltüntetni.

Csatolandó mellékletek:
– Árajánlat a támogatandó jogcím költségeire vonatkozóan (külföldi árajánlat esetén magyar nyelvû fordítás is csato-

landó)
– Cégszerûen aláírt Pályázati nyilatkozat
– Jogcímenként és alkalmanként 5000 Ft eljárási díj befizetését igazoló dokumentum másolata. Az eljárási díj be-

fizetése kizárólag banki átutalással történhet a GKM Fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
– 10032000-01220139-50000005 – javára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a 270590 ÁHT számot, # 310 kódot
és a támogatási jogcím jelét (kiállításoknál a rendezvény pontos megnevezésével).

– 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy hitelesített vállalkozói igazolvány másolata
– F és H jogcímek esetén a külpiaci szervezet munkatársának véleménye
– A/3 jogcím esetén kiállítói lista és Kiállítói adatlapok kísérõ rendezvényekhez

A pályázatokat az összes melléklettel együtt 7 példányban az ITD Hungary Ügyfélkapcsolati és Tanácsadó Központ-
jához (1061 Budapest, Andrássy út 12.) kell benyújtani.

A pályázatok befogadása 2008. április 3-tól október 31-ig folyamatos, forráshiány esetén hirdetmény közzétételével
felfüggeszthetõ.

A befizetett eljárási díj kizárólag forráshiány miatt elutasított pályázat esetén, az elutasító döntést követõ 30 napon be-
lül kerül visszafizetésre.

A benyújtott pályázatot és annak kiegészítéseit, a létrejött Támogatási szerzõdést, valamint az abban foglalt gazdálko-
dási adatokat az ITD Hungary Zrt., illetve megbízottja üzleti titokként kezeli.

A támogatások elbírálása és szerzõdéskötés

A pályázatok elbírálásának fõbb szempontjai:
– a cég által elõállított termék (szolgáltatás) versenyképessége, exportképessége, értékesítési lehetõségei,
– rendelkezik-e idegen nyelvû weblappal (alapkövetelmény, kivéve a „C” jogcímre szóló pályázatoknál)
– a tervezett kereskedelemfejlesztési akció megalapozottsága, konkrét célja,
– az akció költségigénye arányban áll-e a várható üzleti eredménnyel,
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– korábbi években adott támogatás(ok) eredménye, hasznosulása,
– idegen nyelvet beszélõ fõállású munkatársak száma.

A befogadott pályázatok tartalmi áttekintését követõen érdemi hiánypótlásra egy alkalommal – maximum 15 napos
határidõn belül – van lehetõség, amelyre az ITD Hungary Zrt. kéri fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást
maradéktalanul nem teljesíti, az ITD Hungary Zrt. a pályázatot elutasítja.

A pályázatok elbírálása a beérkezéstõl – illetve, ha hiánypótlást igényel, akkor a hiánypótlás beérkezésétõl – számított
90 napon belül megtörténik.

A pályázatokban igényelt támogatás odaítélése a bírálóbizottság állásfoglalása alapján – a rendelkezésre álló források
függvényében – a GKM miniszterének döntésével történik. A döntés az igényelhetõ támogatásnál kisebb összegre is vo-
natkozhat.

A pályázatokra vonatkozó támogató döntést annak meghozatalát követõ 5 munkanapon belül közzétesszük a GKM,
valamint az ITD Hungary Zrt. honlapján a kedvezményezett neve, a támogatás tárgya és összege feltüntetésével.

A támogatás felhasználásának feltételeirõl, az elszámolás rendjérõl és a támogatott által vállalt kötelezettségek nem
teljesítése esetén alkalmazható szankciókról a döntéshozó által a szerzõdéskötéssel és pénzügyi elszámolással megbízott
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (továbbiakban: MAG Zrt.) szerzõdésben állapodik meg a támogatásban része-
sülõvel.

A szerzõdésben rögzített kötelezettségek teljesítésének ellenõrzését az ITD Hungary Zrt. és/vagy az általa megbízott
szervezet végzi.

Az elszámolás rendje:
A támogatás folyósítása utólagosan, a számlák, valamint azok kifizetését igazoló bankszámlakivonatok, kézpénzfizetés

esetén kiadási pénztárbizonylatok pályázó által hitelesített másolatainak benyújtását, azok ellenõrzését követõen történik.
Külföldi számla, kifizetést igazoló bizonylat esetében a magyar nyelvû fordítást és árfolyam-igazolást is csatolni kell.

I/ jogcím (Konkrét árucsoportra és adott célországra vonatkozó, komplex marketingterv megvalósítása) esetén, ha a vál-
lalt jogcímek közül bármelyik nem kerül realizálásra, akkor a pályázat az egyes jogcímek szerint kerül elszámolásra.

A támogatás alapja a belföldi és külföldi költségszámlák áfa vagy értéktöbbletadó nélküli összege.
A pénzügyi elszámolást, szakmai beszámolót 1 példányban, az értékelõ kérdõívet 2 példányban – a megfelelõ mellék-

letekkel együtt, a szerzõdésben megadott határidõn belül – az ITD Hungary Ügyfélkapcsolati és Tanácsadó Központ ré-
szére (1061 Budapest, Andrássy út 12.) egy példányban kell beküldeni.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetõség. A kísérõ levélben (rendelkezõ levélben) fel kell tüntetni a szerzõdésszá-
mot, a támogatott jogcímet és a cég bankszámlaszámát is.

A megvalósítás szakmai ellenõrzését az ITD Hungary, Ügyfélkapcsolati és Tanácsadó Központja, a pénzügyi elszá-
molást a MAG Zrt. végzi. A MAG Zrt. által ellenõrzött számlák alapján járó támogatási összeget az ITD Hungary Zrt. át-
utalja a pályázónak.

Felvilágosítást ad:

ITD Hungary Ügyfélkapcsolati és Tanácsadó Központ
Segítségnyújtás regisztrációhoz: 472-8150
Szakmai kérdések: 472-8139, 473-8212
Fax: 472 -8132
E-mail: palyazat@itd.hu
Honlap:www.itd.hu
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2008. április 17–23.)

(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

107. 51. évfolyam L 107. szám (2008. április 17.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 338/2008/EK rendelete (2008. április 14.) a Lengyelország számára a Balti-tenger
(25–32 alkörzet, közösségi vizek) tekintetében kiosztandó tõkehalkvótáknak a 2008 és 2011
közötti idõszakra vonatkozó kiigazításáról

A Bizottság 339/2008/EK rendelete (2008. április 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 340/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, érté-
kelésérõl, engedélyezésérõl és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendõ dí-
jakról1

A Bizottság 341/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús
tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008. április benyújtott kérelmekre vonat-
kozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/308/EK:

* A Tanács határozata 2008. április 7. a Régiók Bizottsága két osztrák tagjának és két osztrák
póttagjának kinevezésérõl

2008/309/EK:

* A Tanács határozata (2008. április 7.) a Régiók Bizottsága egy belga tagjának kinevezésérõl

2008/310/EK:

* A Tanács határozata (2008. április 7.) a Régiók Bizottsága hét brit tagjának és hét brit pót-
tagjának kinevezésérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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2008/311/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2008. április 14.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy ír
tagjának kinevezésérõl

Bizottság

2008/312/Euratom:

* A Bizottság határozata 2008. március 5. a 2006/117/Euratom tanácsi irányelvben elõírt, a
radioaktív hulladékok és a kiégett fûtõelemek szállításának felügyelete és ellenõrzése cél-
jából alkalmazandó egységes formanyomtatvány megállapításáról [az értesítés a C(2008)
793. számú dokumentummal történt]

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2008/313/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság CHAD/2/2008 határozata (2008. március 18.) az Európai
Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai mûvelete tekintetében a hoz-
zájáruló felek bizottságának létrehozásáról

* A Tanács 2008/314/KKBP együttes fellépése (2008. április 14.) a Nemzetközi Atomener-
gia-ügynökség tevékenységeinek a nukleáris biztonság és ellenõrzés területén, illetve a tö-
megpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása kereté-
ben történõ támogatásáról

108. 51. évfolyam L 108. szám (2008. április 18.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 342/2008/EK rendelete (2008. április 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 343/2008/EK rendelete (2008. április 17.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-
visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 344/2008/EK rendelete (2008. április 17.) a vajra szóló export-visszatérítés meg nem
állapításáról az 581/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében

* A Bizottság 345/2008/EK rendelete (2008. április 17.) a mezõgazdasági termékek ökológiai
termelésérõl, valamint a mezõgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölések-
rõl szóló 2092/91/EGK tanácsi rendeletben a harmadik országokból származó behozatalra
elõírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (átdol-
gozás)1

A Bizottság 346/2008/EK rendelete (2008. április 17.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes,
valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet módosí-
tásáról

A Bizottság 347/2008/EK rendelete (2008. április 17.) a Szerzõdés I. mellékletében nem szereplõ
áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/315/EK:

* A Bizottság határozata (2007. december 11.) a C 32/07. (ex N 389/06) számú állami támoga-
tásról határozott idejû védintézkedés a portugáliai hajógyártási ágazat javára [az értesítés
a C(2007) 6063. számú dokumentummal történt]1

2008/316/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 31.) tekintettel az egyesülési szabadság és a szervez-
kedési jog védelmére Salvadorban, a 980/2005/EK tanácsi rendelet 18. cikkének (2) bekez-
dése szerinti vizsgálat megindításáról

2008/317/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 10.) a rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hid-
rokloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásá-
ról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról [az
értesítés a C(2008) 1293. számú dokumentummal történt]1

109. 51. évfolyam L 109. szám (2008. április 19.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 348/2008/EK rendelete (2008. április 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 349/2008/EK rendelete (2008. április 18.) a június 1-jétõl 2008. augusztus 31-ig tartó
alidõszakban történõ fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 350/2008/EK rendelete (2008. április 18.) a cukorágazat egyes termékeire az
1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-as gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítõ
importvámok összegének módosításáról

* A Bizottság 351/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a 2004/36/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a közösségi repülõtereket használó légi jármûvek földi ellenõrzésének
rangsorolása tekintetében történõ végrehajtásáról1

* A Bizottság 352/2008/EK rendelete (2008. április 18.) az 1580/2007/EK rendeletnek a kive-
tett kiegészítõ vám küszöbszintjei tekintetében történõ módosításáról az uborkára és a
meggy kivételével a cseresznyefélékre

* A Bizottság 353/2008/EK rendelete (2008. április 18.) az 1924/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 15. cikkében elõírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése
iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról1

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2008/49/EK irányelve (2008. április 16.) a 2004/36/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv II. mellékletének a közösségi repülõtereket használó légi jármûvek földi el-
lenõrzésének végrehajtási feltételei tekintetében történõ módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2008/318/EK:

* A Tanács határozata (2008. április 7.) a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban
Olaszország számára egyes földrajzi térségekben fûtési célú gázolajra és LPG-re vonatkozó
kedvezményes adómérték alkalmazásának engedélyezésérõl

2008/319/EK:

* A Tanács határozata (2008. április 14.) a „SISNET” elnevezésû kommunikációs infrastruk-
túrának a schengeni környezetben történõ kiépítésérõl és mûködtetésérõl a Tanács fõtit-
kárhelyettese által egyes tagállamok nevében kötött szerzõdéseknek a fõtitkárhelyettes ál-
tal történõ igazgatására vonatkozó költségvetési szempontok pénzügyi szabályozásának
megállapításáról szóló, 2000. március 27-i 2000/265/EK határozat módosításáról

Bizottság

2008/320/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 25.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló
2037/2000/EK rendelet értelmében a Közösségben 2008. január 1. és december 31. között
kritikus alkalmazási célokra felhasználható metil-bromid-mennyiségek meghatározásáról
[az értesítés a C(2008) 1053. számú dokumentummal történt]

2008/321/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 8.) az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garan-
ciaalap (EMOGA) Garanciarészlege és az Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA)
terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való ki-
zárásáról [az értesítés a C(2008) 1283. számú dokumentummal történt]

2008/322/EK:

* A Bizottság határozata (2008. április 18.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba
hozatalát biztosító és az újszerû öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által
meghozandó intézkedések elõírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meg-
hosszabbításáról [az értesítés a C(2008) 1442. számú dokumentummal történt]1

110. 51. évfolyam L 110. szám (2008. április 22.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 354/2008/EK rendelete (2008. április 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 355/2008/EK rendelete (2008. április 21.) az 1239/95/EK rendeletnek a Közös-
ségi Növényfajta-hivatal elõtti eljárások során az elektronikus kommunikációs eszközök
használata tekintetében történõ módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/323/EK:

* A Bizottság határozata 2008. április 1. az Atlanti-óceán keleti részében és a Földközi-tenger-
ben élõ kékúszójútonhal-állomány helyreállításával kapcsolatos egyedi ellenõrzési és vizs-
gálati program létrehozásáról [az értesítés a C(2008) 1202. számú dokumentummal történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló, 2003. szeptem-
ber 29-i 1788/2003/EK tanácsi rendelethez (HL L 270., 2003. 10. 21., 123. o.) (Magyar nyelvû
különkiadás, 3. fejezet, 40. kötet, 391. o.)

* Helyesbítés az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechten-
steini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Kö-
zösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló meg-
állapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzõkönyvnek az Európai Unió nevében történõ
aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról (HL L 83., 2008. 3. 26.)

111. 51. évfolyam L 111. szám (2008. április 23.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 356/2008/EK rendelete (2008. április 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési
árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 357/2008/EK rendelete (2008. április 22.) az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõbán-
talmak megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabá-
lyok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellék-
letének módosításáról1

* A Bizottság 358/2008/EK rendelete (2008. április 22.) az egységes légiközlekedés-védelmi
követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló
622/2003/EK rendelet módosításáról1

* A Bizottság 359/2008/EK rendelete (2008. április 18.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról

* A Bizottság 360/2008/EK rendelete (2008. április 18.) a vám- és a statisztikai nómenklatúrá-
ról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének
módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2008/324/EK:

* A Bizottság határozata (2008. március 25.) „a súlyos bûncselekmények nyomozását, felderí-
tését és üldözését szolgáló elektronikus adatmegõrzési platform” elnevezésû szakértõi cso-
port létrehozásáról

Helyesbítések

* Helyesbítés az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és ki-
adásainak a 2007. költségvetési évre vonatkozó mérlegkimutatásához – 2. költségvetés-mó-
dosítás (HL L 2., 2008. 1. 4.)

A Közbeszerzési Értesítõ 48. számának (2008. április 23.) tartalomjegyzékérõl

2008/18. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2519

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

16957 Balassi Intézet (a 2009. évi New York-i–Washingtoni
Magyar Kulturális Évadhoz kapcsolódó teljes körû PR-
és marketingkommunikációs feladatok megvalósítása
– K. É. – 5881/2008)

16964 Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat
(õrzés-védelem, takarítás és gondnoksági segédmunka
szolgáltatás megrendelése – K. É. – 5687/2008)

16969 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (3 db személygépkocsi
beszerzése – K. É. – 6038/2008)

16974 ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség-
nél bevezetett ún. cafeteriarendszeren belüli juttatások
keretében étkezési utalvány és ajándékutalvány szál-
lítása – K. É. – 5993/2008)

16980 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet (gyógyszerbeszerzés 4 kórház részére
– K. É. – 5972/2008)

16987 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (tervellenõri
munkák ellátása – K. É. – 5968/2008)

16995 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (SZ001 – Záhony tel-
jes körû tervezési és engedélyezési munkái – K. É. –
5958/2008)

17001 Nyírfruct Szövetkezet (hûtõkamion, kisteherautók be-
szerzése – K. É. – 5750/2008)

17007 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (aján-
latkérõ részére 2 100 000 000 Ft összegû, multi curren-
cy/szabadon átváltható hitel nyújtása az önkormányzat
2008. évi költségvetésében tervezett beruházási felada-
tok finanszírozására – K. É. – 5437/2008)

17011 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
(CDTA/NO továbbfejlesztése/karbantartása tárgyú el-
járás ajánlati felhívása – K. É. – 5892/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

17018 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (autóbuszpark rendel-
kezésre állása és az autóbuszpark fenntartása, karban-
tartása, javítása, valamint vonali ellátása – K. É. –
5992/2008)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

17025 Balmazújváros Város Önkormányzata (beruházási hitel
felvétele – K. É. – 5995/2008)

17030 ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iro-
da Társadalmi Szolgáltató Kht. (pénzügyi beszámolók el-
lenõrzése és hiánypótoltatása – K. É. – 5984/2008)

17036 Földmérési és Távérzékelési Intézet (digitális légi fény-
képezés és digitális ortofotó késszítése – K. É. –
6034/2008)



Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

17042 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (nagyvállalati
elektronikus dokumentumkezelõ rendszer a hozzá kap-
csolódó szolgáltatásokkal – K. É. – 5932/2008)

17050 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ
[részvételi felhívás a MeH EKK 12 db BEA (vagy azzal
egyenértékû) licenccel, 2009. március 14-ig szóló szoft-
verkövetéssel és first line supporttal, valamint 4 db
meglévõ, korábban beszerzett BEA-licenc supportjá-
nak megújítása tárgyú beszerzéséhez – K. É. –
5936/2008]

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

17057 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(tatai edzõtábor részére tejtermékek beszerzése
– K. É. – 6099/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

17064 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (Budapest teljes körû csatornázásának befejezõ sza-
kasza projekt – kivitelezõ vállalkozási szerzõdése
– K. É. – 5977/2008)

17065 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hivatal
(Budapest teljes körû csatornázásának befejezõ szaka-
sza projekt kivitelezéséhez független mérnök tanácsadó
megbízási szerzõdése – K. É. – 5981/2008)

17067 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (Budapest teljes körû csatornázásának befejezõ sza-
kasza projekt kivitelezéséhez PR-szervezet megbízási
szerzõdése – K. É. – 6013/2008)

17069 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (Esztergomi úti gyûjtõcsatorna – kivitelezõ vállalko-
zási szerzõdése – K. É. – 6017/2008)

17070 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (Esztergomi úti gyûjtõcsatorna kivitelezéséhez mér-
nök-tanácsadó megbízási szerzõdése – K. É. –
6019/2008)

17072 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (pesterzsébeti gyûjtõcsatorna kivitelezéséhez mér-
nök-tanácsadó megbízási szerzõdése – K. É. –
6024/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

17075 Albertirsa Város Önkormányzata (Albertirsa város
sportcentrumának kivitelezése – K. É. – 5926/2008)

17081 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány
(korai intervenciós központok fejlesztése – K. É. –
6247/2008)

17086 Pesterzsébet Önkormányzata (Budapest XX. kerület, Vö-
rösmarty Általános Iskola felújítása – K. É. –
6138/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

17092 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (Budapest V. kerület, Veres Pálné utca az Irá-
nyi utca és a Bástya utca között, valamint a Nyári Pál
utca és Szerb utca vegyes burkolatépítés kivitelezésé-
nek megvalósítása – K. É. – 5601/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

17099 Kiskõrös Város Önkormányzata (közmûvelõdési szolgál-
tatási szerzõdés – K. É. – 5110/2008)

17104 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (restaurátor
beszerzése 2008–2012. – K. É. – 5939/2008)

17111 Pipitér Óvoda, Budapest (közétkeztetés – K. É. –
6097/2008)

17116 Szentmihályi Játszókert Óvoda, Budapest (közétkeztetés
– K. É. – 6102/2008)

17122 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (Szigetszent-
miklós Város Önkormányzatának közterületein park-
fenntartási munkák végzése 2008. évben – K. É. –
6050/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

17126 Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat
(Budapest XXII. kerületi önkormányzat üzemeltetésé-
ben levõ aszfaltburkolatú járdák felújítása – K. É. –
5886/2008)

17129 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata [légi úton
történõ szúnyog- (-imágó-) irtás komplex elvégzése
Debrecen térségében – K. É. – 5800/2008]

17133 Gádoros Nagyközség Önkormányzata (hitelszerzõdés
megkötése – K. É. – 5893/2008)

17135 Szentendre Város Önkormányzata (ajánlatkérõ szabá-
lyozási tervének és helyi építési szabályzatának részte-
rületeket érintõ módosítása – K. É. – 5396/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

17141 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (mérnökségi épületek bõ-
vítése/2008. – K. É. – 6246/2008)

17145 Fonyód Város Önkormányzata (intézményi étkeztetéshez
szükséges alapanyagok és élelmiszerek beszerzése
I. osztályú minõségben – K. É. – 5434/2008)

17151 Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona,
Tompa (élelmiszer-alapanyagok beszerzése 12 hónap-
ra – K. É. – 5910/2008)

17156 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (ajánlati
felhívás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza
Kórház-Rendelõintézet részére egészségügyi gép-mû-
szer – legalább 58 db kórházi ágy és legalább 58 db éjje-
li szekrény és 1 információs táblarendszer – beszerzésé-
re – K. É. – 5322/2008)

2520 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/18. szám



17161 Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata (KMOP
4.6.1-2007-0147 Fogyatékkal Élõk Térségi Esélye a kis-
kunlacházi Munkácsy Úti Általános Iskola felújítása és
multifunkciós tornateremmel történõ bõvítése építési
beruházás kivitelezése, belsõ berendezésekkel való fel-
szerelése – K. É. – 5694/2008)

17165 Komárom Város Önkormányzata [Komárom 2008. évi út-
és kerékpárút beruházásainak kivitelezése (I. ütem)
– K. É. – 6117/2008]

17172 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (külön-
bözõ laboratóriumi gázok beszerzése – K. É. –
5843/2008)

17178 Országos Onkológiai Intézet (applikátorok és katéterek
lokalizálásához mobil, izocentrikus C-karos röntgenké-
szülék beszerzése és a régi EDR-rtg. bontása – K. É. –
5645/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

17183 Budapest Fõváros XVII. Kerület Rákos Mente Önkor-
mányzata (szilárd burkolatú utak felújítása – K. É. –
5214/2008)

17185 Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala (tájékoztató a
K. É. – 2866/2008-as számú eljárás eredményérõl
– K. É. – 5997/2008)

17188 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger, Veres P.
út 1–11. sz. alatti iparosított technológiával épült lakó-
épület energiatakarékos felújításának kivitelezési mun-
kái – K. É. – 5942/2008)

17190 ELMÛ Hálózati Elosztó Kft. (elosztóhálózat létesítés-
rekonstrukció VII. eljárás – K. É. – 5438/2008)

17212 Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom 18200/32
helyrajzi számú 4076 m2 területnagyságú ingatlan meg-
vásárlása – K. É. – 5591/2008)

17214 Esztergom Város Önkormányzata (Esztergom 18200/33
helyrajzi számú 4856 m2 területnagyságú ingatlan meg-
vásárlása – K. É. – 5592/2008)

17216 Isaszeg Nagyközség Önkormányzata (élelmiszer-alap-
anyagok beszerzése önkormányzati költségvetési szer-
vek részére – K. É. – 5474/2008)

17219 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ
(a Kormányzati Portál kiemelt szolgáltatásaként – az
ügyfélkapura vonatkozó tájékoztatást is ellátó – kor-
mányzati ügyféltájékoztató központ kialakítása és mû-
ködtetése – K. É. – 5691/2008)

17221 Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha, Kiskun-
lacháza (2008. II–IV. negyedévi élelmiszer-beszerzése
– K. É. – 5695/2008)

17227 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 47. sz.
fõút Hódmezõvásárhely, Kaszap u.–Hódtó u.– Tóalj u.
jelzõlámpás csomópont körforgalmi csomóponttá tör-
ténõ átépítése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
6053/2008)

17229 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (vízszállító
gépjármûvek szállítása – K. É. – 6036/2008)

17232 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit
Kft. (KKÁT III. ütem 1. fázis tenderterveinek elkészí-
tése – K. É. – 5523/2008)

17235 Regia Civitas Szálloda és Fürdõ Beruházó és Üzemeltetõ
Kft. (tervezés – Regia Civitas – K. É. – 6033/2008)

17237 Semmelweis Egyetem (generálkivitelezõi szerzõdés a
Semmelweis Egyetem Mária Utcai Szemészeti Klinika
épületének részleges rekonstrukciójára – K. É. –
5696/2008)

17240 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata [ingat-
lan-adásvételi szerzõdés (összesen legalább 40 ha össze-
függõ alapterületû ingatlan) – K. É. – 5662/2008]

17241 Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális Parancs-
noksága [fõvámhivatal kaposvári és siófoki kirendeltsé-
gének (Ságvár), gyékényesi vámhivatal, fõvámhivatal
Szekszárd és a Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli
Regionális Parancsnokság objektumainak klimatizálá-
sa – K. É. – 5607/2008]

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

17244 Agria Volán Zrt. (gázolaj és benzin – K. É. – 4561/2008)

17244 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (élelmiszer-ipari ter-
mékek – K. É. – 4803/2008)

17245 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (élelmiszer-ipari ter-
mékek – K. É. – 4805/2008)

17245 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (élelmiszer-ipari ter-
mékek – K. É. – 4806/2008)

17246 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (élelmiszer-ipari ter-
mékek – K. É. – 4807/2008)

17247 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (élelmiszer-ipari ter-
mékek – K. É. – 4808/2008)

17247 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (élelmiszer-ipari ter-
mékek – K. É. – 4809/2008)

17248 Balassagyarmati Fegyház és Börtön (élelmiszer-ipari ter-
mékek – K. É. – 4810/2008)

17248 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (össze-
vont közterület-fenntartási feladatok elvégzése
– K. É. – 4789/2008)

17250 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beru-
házási Hivatal [a Magyar Honvédség szárazföldi szak-
technikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához
szükséges kenõanyagok és speciális folyadékok beszer-
zése (25001/06-10/04) – K. É. – 4784/2008]

17251 Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma [nemzetközi
fejlesztési együttmûködési (NEFE) projektek szakmai
és pénzügyi elõkészítése – K. É. – 4878/2008]

17251 Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (Herendi
készletek és dísztárgyak, valamint Robbe & Berking
márkanevû ezüstözött evõeszközkészletek beszerzése
– K. É. – 4881/2008)

17252 Magyar Természettudományi Múzeum (Jégkorszak c. ki-
állítás – K. É. – 6054/2008)

17253 Péczeli József ÁMK Általános és Alapfokú Mûvészeti Is-
kola, Putnok (ajánlatkérõ részére élelmiszer beszerzése
– K. É. – 4873/2008)
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17254 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Waltner
Károly Otthon (a K. É. – 7260/2006 számú eljárás szer-
zõdésének teljesítése – K. É. – 5778/2008)

17254 Váci Fegyház és Börtön (instant termékek beszállítása
– K. É. – 5157/2008)

17255 Váci Fegyház és Börtön (húsárutermékek beszállítása
– K. É. – 5158/2008)

17255 Váci Fegyház és Börtön (levesportermékek – K. É. –
5160/2008)

17256 Váci Fegyház és Börtön (szárazárutermékek – K. É. –
5161/2008)

17257 Váci Fegyház és Börtön (savanyúságtermékek – K. É. –
5163/2008)

17257 Váci Fegyház és Börtön (fagyasztott termékek – K. É. –
5164/2008)

17258 Váci Fegyház és Börtön (tejtermékek beszállítása
– K. É. – 5166/2008)

17258 Váci Fegyház és Börtön (kenyértermékek – K. É. –
5167/2008)

17259 Váci Fegyház és Börtön (tésztatermékek beszerzése
– K. É. – 5168/2008)

17260 Váci Fegyház és Börtön (töltelékáruk beszállítása
– K. É. – 5169/2008)

17260 Váci Fegyház és Börtön (zöldárutermékek – K. É. –
5170/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

17262 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat [a 18/2001.
(X. 18.) NKÖM rendelet 14/E. §-ában foglalt tevékeny-
ségekre kötött vállalkozási keretszerzõdés módosítása
– K. É. – 6151/2008]

17264 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (portfóliórendszer
fejlesztése – K. É. – 6150/2008)

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményérõl

17265 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Tiszaligeti termálfürdõ és rekreációs központ építé-
szeti-mûszaki tervpályázata – K. É. – 5906/2008)

Módosítás

17267 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma (videomegfi-
gyelõ rendszer és beléptetõhálózat kiépítése – K. É. –
6257/2008)

17268 Monor Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszer-
zési Értesítõ 40. számában, 2008. április 4-én K. É. –
4498/2008 számon megjelent egyszerûsített eljárás
ajánlati felhívásának módosítása – K. É. – 6373/2008)

Visszavonás

17271 Fót Város Önkormányzata visszavonása (a Közbeszerzési
Értesítõ 38. számában, 2008. március 31-én K. É. –
4004/2008 számon megjelent részvételi felhívás vissza-
vonása – K. É. – 6372/2008)

17271 Fót Város Önkormányzata visszavonása (a Közbeszerzési
Értesítõ 38. számában, 2008. március 31-én K. É. –
4005/2008 számon megjelent részvételi felhívás vissza-
vonása – K. É. – 6371/2008)

17272 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház visszavonása
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 2-i 39. számában
K. É. – 4594/2008 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. –
6328/2008)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG HATÁROZATAI

17274 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
(a GÉSZ Hungária Zrt. jogorvoslati kérelme az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság közbeszerzési
eljárása ellen)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

17282 Fõvárosi Bíróság 13.K.32.878/2007/12. számú ítélete
(K. É. – 5465/2008)

17285 Fõvárosi Bíróság 19.K.31.222/2006/20. számú ítélete
(K. É. – 5661/2008)

17292 Fõvárosi Bíróság 19.K.31.439/2006/12. számú ítélete
(K. É. – 5826/2008)

17307 Fõvárosi Bíróság 13.K.32.806/2007/9. számú ítélete
(K. É. – 5884/2008)

17310 Fõvárosi Bíróság 25.K.33.659/2007/6. számú ítélete
(K. É. – 5885/2008)

17315 Legfelsõbb Bíróság Kfv.III.37.213/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 5795/2008)

17317 Legfelsõbb Bíróság Kfv.IV.37.112/2007/6. számú jogerõs
ítélete (K. É. – 5899/2008)

17319 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.377/2007/7. számú ítélete
(K. É. – 5221/2008)

17321 Fõvárosi Ítélõtábla 3.Kf.27.375/2007/6. számú ítélete
(K. É. – 5660/2008)

17323 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.302/2007/3. számú ítélete
(K. É. – 5734/2008)

17326 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.459/2007/7. számú ítélete
(K. É. – 5794/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 49. számának (2008. április 25.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

17341 Csongrád Megyei Önkormányzat (az önkormányzat
bankszámlaszerzõdésére irányuló nyílt eljárás
– K. É. – 5602/2008)

17346 ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás (Nyugat-Ba-
laton és Zala völgye térségi regionális szilárdhulla-
dék-gazdálkodási rendszer projekt települési szilárd-
hulladék-lerakók rekultivációs munkáinak elvégzése
– K. É. – 6155/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

17358 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
(felügyelt digitálishálózat-elérési szolgáltatás – K. É. –
6032/2008)

Elõzetes tájékoztató hirdetmény

17365 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (pesterzsébeti gyûjtõcsatorna – kivitelezõ vállalko-
zási szerzõdése – K. É. – 6027/2008)

17366 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (Budapest teljes körû csatornázásának befejezõ sza-
kasza projekt kivitelezéséhez mérnök-tanácsadó meg-
bízási szerzõdése – K. É. – 6089/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

17369 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(részvételi felhívás városmarketing feladatok ellátásá-
ra 2008. – K. É. – 6156/2008)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

17373 Komárom Város Önkormányzata (Komárom város tele-
pülésrendezési tervének komplex felülvizsgálata
– K. É. – 6195/2008)

17379 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (irodabérlet – K. É. –
5966/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

17384 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületei személy- és
vagyonvédelmi feladatainak ellátása – K. É. –
5933/2008)

17389 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (4314/Szent
Imre/07 õrzés-védés, illetve rendszeri szolgáltatások el-
látása biztonsági térfigyelõ rendszer 2 ütemben történõ
kiépítésével és üzemeltetésével, parkolóüzemeltetés, be-
léptetõrendszer kialakításával – K. É. – 6002/2008)

17394 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFT és ÚMFT kommu-
nikációjának megvalósítása érdekében integrált
BTL-kommunikációs feladatok ellátása három részfel-
adat keretében – K. É. – 6153/2008)

17401 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
csereerdõsítési, erdõgazdálkodási szolgáltatás igénybe-
vételére – K. É. – 6088/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

17408 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (D2 Domain Manager-
2/2008. – K. É. – 6455/2008)

17412 Budaörs Város Önkormányzata (út- és közmûépítési
munkák Budaörsön a Hársfa és Harkály utcákban
– K. É. – 6333/2008)

17416 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (Flygt gyártmányú
szivattyúkhoz pótalkatrészek és tartozékok beszerzése
– K. É. – 5390/2008)

17421 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház [inkon-
tinencia-pelenkanadrág vásárlása (BZSK-4/2008.)
– K. É. – 5030/2008]

17425 Gyöngyöspata Község Önkormányzata (települési szilárd
hulladék összegyûjtése, elszállítása, ártalmatlanítása
– K. É. – 5965/2008)

17430 Jászárokszállás Város Önkormányzata (ajánlatkérõ által
finanszírozott helyi televíziós mûsorkészítés, valamint
az elkészített mûsor lakosság által televíziókészüléken
történõ elérhetõvé tétele – K. É. – 5729/2008)

17435 Országos Mentõszolgálat (ajánlattételi felhívás az Or-
szágos Mentõszolgálat saját felhasználású nyomtatvá-
nyainak gyártatására – K. É. – 6288/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

17438 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állo-
más (élelmiszer-alapanyagok beszerzése – K. É. –
5632/2008)

17442 Bicske Város Önkormányzata (bicskei utak burkolatfel-
újítása és megerõsítése a KDOP-4.2.1./B-2007-0023 pá-
lyázat keretén belül – K. É. – 6245/2008)
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17447 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörs területén 11 ut-
cában út- és közmûépítési munkák, két helyszínen zöld-
terület-fejlesztés – K. É. – 6239/2008)

17454 Budapesti Történeti Múzeum (BTM Aquincumi Mú-
zeum rekonstrukciója II. ütem, a Budapest III. kerület,
Szentendrei út 135. szám alatti volt ELMÛ-kirendelt-
ség mûemléki épülete felújításának és belsõ átalakítá-
sának II. üteme – K. É. – 5475/2008)

17460 Budapesti Történeti Múzeum (mûszaki ellenõri felada-
tok ellátása 2008–2010. évben – K. É. – 5891/2008)

17465 Kazincbarcika Város Önkormányzata (ajánlatkérõ törzs-
vagyonához tartozó, közterületi fizetõ-parkolóhely cél-
jaira kijelölt várakozóhelyek mûködtetése – K. É. –
5728/2008)

17470 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek
Szociális Intézmények Igazgatósága (10 tagintézménybe
élelmiszer 2008. évben – K. É. – 6125/2008)

17476 Pinka Menti Gazdák Szövetkezete (ajánlatkérõ vasaljai
tehenészeti telepén az almos trágya kezelésének korsze-
rûsítése és bõvítése – K. É. – 6111/2008)

17482 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Anna
kúti villamosvasúti csomópont átépítése – K. É. –
5937/2008)

17488 Villányi Szársomlyó Mezõgazdasági Kft. (Ivánbattyán,
Fáni-majori, villányi, vajszlói sertéstelepek trágya- és
trágyalékezelésének korszerûsítése – K. É. –
5802/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

17494 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (nehéz-tehergépkocsik be-
szerzése/2008. – K. É. – 5803/2008)

17496 Angyalföldi Média Közalapítvány (TV13 helyi közszol-
gálati mûsor készítése – K. É. – 5036/2008)

17498 BOTÉSZ Bodzatermelõk Értékesítõ Szövetkezete (venyi-
gebálázó és targoncák beszerzése – K. É. – 6413/2008)

17502 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(Budapest fõváros XIX. kerület Kispest közigazgatási
területén az önkormányzati tulajdonú vagy kezelésû
parkok és fasorok fenntartási és fejlesztési feladatainak
ellátása 2008–2010. – K. É. – 5208/2008)

17504 Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzata (ingatlan bérbevétele – K. É. –
5959/2008)

17506 Budapesti Történeti Múzeum [szondázó jellegû vagy
megelõzõ régészeti feltárás elvégzése (kf-2008/02.)
– K. É. – 5478/2008]

17515 Dalmandi Mezõgazdasági Zrt. (Dalmand – állattartó te-
lepek korszerûsítése – trágyakijuttatás, gépbeszerzés
– K. É. – 5724/2008)

17518 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen,
Füredi úti kerékpárút építése a 33. sz. fõút mellett
– K. É. – 5830/2008)

17520 Debreceni Egyetem (takarítás – EM-219 – K. É. –
5586/2008)

17522 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(meglévõ hidraulika-pneumatika oktatórendszeréhez
és a meglévõ nyomtatottáramkör-készítõ és -beültetõ
rendszerhez kiegészítõk, valamint a CISCO-labor be-
rendezéseinek szállítása – K. É. – 6079/2008)

17525 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. kerület, Új-
hegyi sétány, Szõlõvirág utca–Mádi utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 42309/11) gázelosztó vezeték csõbélése
– K. É. – 5772/2008]

17527 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIX. kerület,
Ady Endre út, Toldy Ferenc utca–Kazinczy utca közöt-
ti szakaszán (hrsz.: 161406/56) gázelosztó vezeték léte-
sítése – K. É. – 5773/2008]

17530 Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. (a Fõnix Rendezvény-
szervezõ Kht. kulturális és egyéb rendezvényeinek
helyszínéül alkalmas ingatlan bérbevétele határozatlan
idõtartamra – K. É. – 5810/2008)

17532 Fõvárosi Földhivatal (Fõvárosi Földhivatal belsõ felújí-
tása, átépítése – K. É. – 5114/2008)

17534 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,
Tordas (húsipari termékek és szárazáru szállítása 2009.
december 31-ig – K. É. – 5096/2008)

17536 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(az ÚMVP megvalósítását támogató IASRMR-eszköz
szállítása – K. É. – 6152/2008)

17538 Haladás Mg. Zrt. (ajánlatkérõ sertéstelepi trágyakezelé-
sének korszerûsítése – K. É. – 5855/2008)

17541 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet (röntgenfilmek és az elõhíváshoz
szükséges vegyszerek – K. É. – 5347/2008)

17542 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(különféle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 6379/2008)

17552 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (lé-
giforgalmi irányítók angol nyelvi képzése – K. É. –
6127/2008)

17554 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (ingatlan bérlése – K. É. – 6254/2008)

17556 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (országos
közúthálózat befejezett beruházásainak végleges terü-
letrendezéséhez szükséges geodéziai munkafeladatok
– K. É. – 5436/2008)

17568 Magyar Államkincstár (gépjármû-karbantartás
– K. É. – 6064/2008)

17573 Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatósága
(kétrétegû KFB 0/8 kevert záróréteg készítése – K. É. –
5510/2008)

17574 Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás (közszol-
gáltató kiválasztása települési folyékonyhulladék-
szállítási közszolgáltatás ellátására a Mosonmagyaróvá-
ri Többcélú Kistérségi Társulás 26 településének köz-
igazgatási területérõl – K. É. – 5835/2008)

17577 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a 76. sz. fõút Bala-
tonszentgyörgy elkerülõ szakasza engedélyezési, kivite-
li (egyesített) tervének, valamint kisajátítási tervének
elkészítése a 0+000–7+262 km-sz. közötti szakaszon
– K. É. – 5953/2008]

17579 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociá-
lis Intézmény (integrált szociális intézmény élelmi-
szer-beszerzése – 2008. – K. É. – 5378/2008)
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17586 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság
(komplex projektmenedzsment-tanácsadás a Pécsi Tu-
dományegyetem számára – K. É. – 5998/2008)

17589 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.
(KKÁT III. ütem 1. fázis tenderterveinek elkészítése
– K. É. – 5523/2008)

17591 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (porta-
szolgálati feladatok ellátása – K. É. – 5833/2008)

17593 Városi Kincstár, Tokaj (élelmiszer-beszerzés – K. É. –
5029/2008)

17608 Zala Megyei Kórház [MedWorkS integrált egészségügyi
szoftveréhez szupport (karbantartás) biztosítása,
60 hónapon keresztül – K. É. – 5265/2008]

17609 Zala Megyei Kórház (adómentes étkezési utalványok be-
szerzése – K. É. – 5440/2008)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl egyes ágazatokban

17611 Pannon Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (4 db új ala-
csony padlós városi szóló és 2 db + 100% új elõvárosi
csuklós autóbuszok beszerzése, forgalomba helyezéssel
– K. É. – 4781/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

17614 Központi Statisztikai Hivatal [rendszertechnikai szolgál-
tatások kiszervezésének (outsourcing) teljes körû lebo-
nyolítása – K. É. – 4790/2008]

17616 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (6 db új, összke-
rékhajtású személygépjármû beszerzése – K. É. –
4779/2008)

17617 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel
IX. csomag – K. É. – 5722/2008)

17618 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Panel
XII. csomag – K. É. – 5723/2008)

17620 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (a Vám- és Pénzügyõrség nyugat-dunán-
túli ingatlanjainak felújítása – K. É. – 6211/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

17622 Balatonfüred Város Önkormányzata (Kossuth L.–Csárda
utcai csomópont felújítása, Zrínyi u.–Perczel Mór
u.–Köztársaság u.-i csomópont átépítése, Noszlopy u.
felújítása – K. É. – 5064/2008)

17622 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és
kezelésében lévõ Lovas utca út- és járdaépítési munkái-
nak végzése – K. É. – 6368/2008)

17623 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (nagy
felületû aszfaltszõnyegezés jellegû útjavítás – K. É. –
4730/2008)

17624 Csorna Város Önkormányzata (ajánlatkérõ tulajdoná-
ban lévõ utak hó- és síkosságmentesítési munkái
– K. É. – 5391/2008)

17624 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (gyomaend-
rõdi kirendeltség irattárának kialakítása 2. rész
– K. É. – 6075/2008)

17625 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (HEFOP 11
– mentorok – K. É. – 6100/2008)

17625 Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (takarítás
– K. É. – 6104/2008)

17626 Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (há-
rom darab új, 0 km-es személygépkocsi beszerzése
– K. É. – 6287/2008)

17626 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (aktívszén-szûrõk szûrõanyagá-
nak cseréje – K. É. – 5554/2008)

17627 ITD Hungary Zrt. (HTEC – Kína – K. É. – 6094/2008)

17628 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (szenny-
víztelep – K. É. – 6344/2008)

17628 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (ip-tech
II. – K. É. – 6382/2008)

17629 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szimfe-
ropol tér – K. É. – 6384/2008)

17630 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (a népszavazás lebonyolításához szükséges
integrált választási szolgáltatórendszer rendszertervé-
nek elkészítése – K. É. – 6218/2008)

17630 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala [a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szerint
Az okmányvédelmi kategóriába sorolt biankó hatósági
erkölcsi bizonyítvány változatlan mûszaki tartalommal
történõ utángyártása és szállítása – K. É. – 6279/2008]

17631 Magyar Államkincstár (aprócikk – K. É. – 6103/2008)

17632 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (vontató és vontatott jármûvek speciális kenõ-
anyagai – K. É. – 5063/2008)

17632 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (az MFB Zrt. részére
történõ gépkocsibérlés – K. É. – 6276/2008)

17633 Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet (szarvasmar-
ha-füljelzõk, behelyezõfogó és póttû gyártása, csoma-
golása – K. É. – 4785/2008)

17634 Országos Vérellátó Szolgálat (16/OVSZ/2006. vérminta-
vételi csövek – K. É. – 6208/2008)

17634 Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület (Mecsek
Háza geológiai bemutatóhely projekt – K. É. –
4876/2008)

17635 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém, Lovassy László Gimnázium rekonstrukciója, tor-
naterem-építés – K. É. – 3399/2008)

17636 Volánbusz Közlekedési Zrt. [az ajánlatkérõ részére
600 millió HUF összegû rövid lejáratú (éven belüli) hi-
telszerzõdés megkötése – K. É. – 6277/2008]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

17637 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(ajánlatkérõ fenntartásában mûködõ óvodák, általános
iskolák és gimnázium közétkeztetési feladatainak ellá-
tása – K. É. – 5524/2008)
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17638 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányza-
ta [Kispesti Munkásotthon Mûvelõdési Ház (KMO) re-
konstrukciós munkáinak (II–III. ütem) elvégzése
1000 m2 területen – K. É. – 5197/2008]

17639 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (Budapest
I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és
kezelésében lévõ Lovas utca út- és járdaépítési munkái-
nak végzése – K. É. – 6078/2008)

17640 CSEVAK Csepeli Vagyonkezelõ Zrt. (Csepel gerincút
elõkészítõ munkáival összefüggõ ingatlanok bontása
– 38 db meglévõ ingatlan bontása – K. É. – 5192/2008)

17640 ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (észak-alföldi régió ivóvízminõség-javító program
II. ütem; II/2 elõkészítési szakasz – elvi engedélyes ter-
vezés, Kohéziós Alap nagyprojekt elõkészítése – 402 te-
lepülés és településrész + 255 db vízellátó rendszer
– K. É. – 5699/2008)

17643 Jászberény Város Önkormányzata (Jászberény, Erzsébet
Kórház szülészet-nõgyógyászati osztály építése, belgyó-
gyászati osztály rekonstrukciós bõvítése – K. É. –
4874/2008)

17644 Magyar Posta Zrt. (leporellók gyártása és szállítása
– K. É. – 5697/2008)

17645 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a Bu-
dapest-Ferencváros C elágazás–Vecsés (kiz.) vonalsza-
kasz vasúti pálya és felsõvezeték-átépítési munkáinak
ellátására kötött vállalkozási szerzõdés módosításról
– K. É. – 5776/2008]

17645 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (laborszol-
gáltatás megrendelése – K. É. – 5067/2008)

17646 Téglás Város Önkormányzata (Gyár utca szilárd burko-
lattal történõ kiépítése – K. É. – 5155/2008)

17647 Téglás Város Önkormányzata (II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos és Mûvészeti Iskola meglévõ tantermi épületének a
felújítása, korszerûsítése – K. É. – 5059/2008)

17648 Veszprém Megyei Önkormányzat [ajánlatkérõ részére
költségvetési integrált gazdálkodási rendszer bevezeté-
se (szoftverlicenc vásárlása, installálása, testre szabása,
rendszerkövetése) – K. É. – 5541/2008]

Helyesbítés

17650 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat helyesbí-
tése [sürgõsségi ágyak, betegágyak (Jósa) – K. É. –
6440/2008]

17650 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata helyes-
bítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 18-i
46. számában, K. É. – 5770/2008 számon megjelent mó-
dosítás helyesbítése – K. É. – 6465/2008)

Módosítás

17652 Hardfarm Agrártermelõ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(a Közbeszerzési Értesítõ 46. számában, 2008. ápri-
lis 18-án K. É. – 5416/2008 számon megjelent ajánlati
felhívás módosítása – K. É. – 6419/2008)
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A Közbeszerzési Értesítõ 50. számának (2008. április 28.) tartalomjegyzékérõl

17662 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója az
ajánlatkérõk aktuális feladatáról, a közbeszerzési terv ké-
szítésérõl, továbbá az elõzetes tájékoztató készítésének
lehetõségérõl, elõnyeirõl

17663 A Közbeszerzések Tanácsának Titkársága pályázati hir-
detménye

17664 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbe-
szerzési tanácsadók névjegyzékébe 2008. április 24-én fel-
vett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett ta-
nácsadók adataiban bekövetkezett változásokról

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

17668 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (hídfõvizsgálat/2008.
– K. É. – 6244/2008)

17675 Esztergom Város Önkormányzata (lapelõállítás, -terjesz-
tés – K. É. – 4838/2008)

17680 HÓD-MEZÕGAZDA Zrt. (ajánlatkérõ paléi sertéstele-
pén és vajháti szarvasmarha-telepein az istállók és a
trágyakezelés korszerûsítése és bõvítése – K. É. –
6106/2008)

17687 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [étkezte-
tési utalványok beszerzése (SG-395) – K. É. –
6320/2008]

17692 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (árok-
padka mûszaki ellenõrzése 2008. – K. É. – 6237/2008)

17698 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (2008–2009. közötti idõszakra fûrészáruk be-
szerzése – K. É. – 6040/2008)

17704 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (KCS001. tervezési
szerzõdés, a 70.36. 5202. j. Bugyi nagyközséget elkerülõ
út I. szakasz kiviteli terveinek elkészítése – K. É. –
6343/2008)

17709 Országos Mentõszolgálat (ajánlati felhívás TETRA rá-
dióterminálok és kiegészítõik beszerzésére – K. É. –
6166/2008)

17713 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (takarítási szolgálta-
tás – K. É. – 5804/2008)



17720 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szom-
bathely, 4 db lakóépületben felvonófelújítás kivitelezési
munkáinak megvalósítása – K. É. – 6168/2008)

17726 Szombathelyi Televízió és Rádió Kht. (a Szombathelyi
Televízió és Rádió Kht. részére történõ komplett
broadcast mûsorgyártó rendszer szállítása, oktatása és
terméktámogatás nyújtása – K. É. – 6149/2008)

17732 Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális Parancs-
noksága (A Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regio-
nális Parancsnokság kezelésében és üzemeltetésében lé-
võ egyes objektumok takarítása – K. É. – 6199/2008)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

17740 Bakony Volán Zrt. (gázolajbeszerzés – K. É. –
6162/2008)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

17745 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõellátásban meglé-
võ szolgáltatói hõközpontok szétválasztási programja
– K. É. – 5990/2008)

17751 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõellátásban meglé-
võ szolgáltatói hõközpontok felújítása – K. É. –
5991/2008)

Részvételi felhívás versenypárbeszéd megindítására

17757 Kecskeméti Sportlétesítményeket Mûködtetõ Kht. (ver-
senyuszoda létesítése projekt – K. É. – 3499/2008)

Módosítás

17763 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet módosí-
tása [tüdõvarró gépek, tárak beszerzése (SG-397)
– K. É. – 6285/2008]

17770 Székesfehérvári Épületfenntartó és Hõszolgáltató Zrt. mó-
dosítása (üzemanyagkártyás üzemanyag beszerzése
– K. É. – 6304/2008)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

17776 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (vállalkozási
szerzõdés a Budapest I. kerület, Döbrentei u. 15. szám
alatti mûemlék lakóépület felújításának építési engedé-
lyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére – K. É. –
6390/2008)

17781 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(e-önkormányzati rendszer karbantartása – K. É. –
6463/2008)

17786 Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató
Kht. (vállalkozási szerzõdés a Veszprém, Kittenberger
Kálmán Növény- és Vadaspark Kht. területén a „Csim-
pánzvilág” kiviteli terveinek elkészítésére és az abban
foglaltak kivitelezésére – K. É. – 6330/2008)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

17791 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Gazdasági Mûszaki Ellátó Szolgálat (Budapest Fõváros
XI. Kerületi Önkormányzat oktatási és szociális intéz-
ményeiben emelt szintû közétkeztetés biztosítása
– K. É. – 6329/2008)

17796 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (házior-
vosi és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása
– K. É. – 6180/2008)

17800 Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
(õrzés-védelmi feladatok és parkolóüzemeltetés
– K. É. – 5875/2008)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

17806 Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (a Fõvárosi Bün-
tetés-végrehajtási Intézet III. objektumában lévõ 1 db
ételszállító és 4 db személyszállító felvonó felújítása
– K. É. – 6092/2008)

17809 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (sterilizáló-
berendezés beszerzése – K. É. – 6403/2008)

17813 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár,
mélyfúrású kutak rekonstrukciója – K. É. – 5982/2008)

17816 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár,
szennyvíziszap – megvalósíthatósági tanulmány
– K. É. – 6461/2008)

17821 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (vízveze-
ték-építés – K. É. – 6473/2008)

17826 Kunhalom Agrária Kft. (Kunhalom Agrária Kft. híg-
trágyatároló-kezelõ rendszer építése, kivitelezõ kivá-
lasztása ajánlattételi felhívása – K. É. – 6342/2008)

17830 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (élelmiszer
és -alapanyagok beszerzése és kiszállítása – K. É. –
6144/2008)

17836 Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (1 db
seprõgép beszerzése – K. É. – 6035/2008)

17839 Somogy Megyei Fõügyészség (étkezési utalványok
– K. É. – 6437/2008)

17843 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (CVC
bútorozás II. ütem – K. É. – 6408/2008)

17847 Tárnok Nagyközség Önkormányzata (önkormányzati
bérlakások kivitelezése – K. É. – 6339/2008)

17851 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
(KDOP-2007-5.3.2. Akadálymentesen adj esélyt! – Ta-
tabánya, Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola utóla-
gos akadálymentesítése – K. É. – 6414/2008)

17855 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (sebé-
szeti varróanyagok beszerzése – K. É. – 6449/2008)
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17858 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (5 db ját-
szótér tervezése és megépítése Veszprém város közigaz-
gatási területén – K. É. – 6459/2008)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

17864 Belvárdgyulai Mezõgazdasági Zrt. (berkesdi, magyar-
sarlósi és újpetrei állattartó telepeken a trágyatároló
rendszer bõvítése, korszerûsítése az állattartási techno-
lógia korszerûsítésével – K. É. – 6270/2008)

17869 Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(nyílászárók cseréje Budapest Fõváros X. Kerület Kõ-
bánya Önkormányzata intézményeiben a dokumentá-
cióban foglaltak szerint – K. É. – 6429/2008)

17875 Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. [a IX. kerület-
ben parkolójegy-kiadó automaták elhelyezésére és a
parkolásszabályozás bevezetéséhez szükséges szakági
tervezési munkák elvégzése. A tervezési feladat elvég-
zése során a 19/2005. (IV. 22.) Fõv. Kgy. rendeletet kell
figyelembe venni – K. É. – 6407/2008]

17881 Dunavarsány Város Önkormányzata (egészségház-építés,
gyermekjóléti szolgálati épület rekonstrukciója, bõvíté-
se, zeneiskola rekonstukciója – K. É. – 5839/2008)

17885 Haladás Plus Mezõgazdasági Szolgáltató Kft. (ajánlatké-
rõ sertés- és szarvasmarhatelepeinek trágyakezelési és
építészeti korszerûsítése, technológiai fejlesztése és bõ-
vítése – K. É. – 6283/2008)

17891 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata [reklám-
gazda-tevékenység ellátása (SG-341) – K. É. –
6340/2008]

17897 Teveli Mezõgazdasági Zrt. (szarvasmarhatelep és trá-
gyakezelés korszerûsítése és bõvítése – K. É. –
6301/2008)

Elõzetes összesített tájékoztató

17903 Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. (áramszolgáltatás
– K. É. – 6210/2008)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

17905 Agricola Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt. (rako-
dógépek beszerzése – K. É. – 6444/2008)

17907 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (kaszálás/2008. – K. É. –
6442/2008)

17916 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (webkamerák beszerzé-
se/2008. – K. É. – 6488/2008)

17919 Budapesti Közlekedési Zrt. (savas akkumulátorok szállí-
tása – K. É. – 5112/2008)

17920 Csepreg Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közigazga-
tási területén keletkezõ települési szilárd hulladék
gyûjtése, elszállítása, kezelése – K. É. – 4937/2008)

17923 Ferencvárosi Önkormányzat (Belsõ-, Középsõ-, Kül-
sõ-Ferencváros önkormányzati tulajdonban, ill. keze-
lésben lévõ közterületi zöldterületek fenntartása
– K. É. – 5228/2008)

17926 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (õrölt égetett mész
szállítása – K. É. – 5812/2008)

17927 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház (szemlen-
csék beszerzése – K. É. – 5643/2008)

17931 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (atraumatikus tûk – K. É. – 6489/2008)

17936 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (biztosítási termékek beszerzése a Honvédelmi
Minisztérium és Magyar Honvédség részére – K. É. –
6509/2008)

17938 Kaposi Mór Oktató Kórház (orvostechnikai berendezé-
sek teljes körû karbantartása – K. É. – 2602/2008)

17940 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (hulladék-
lerakó bõvítése – K. É. – 5913/2008)

17942 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ady E. u.,
Noszlopy G. u., tervezés – K. É. – 5988/2008)

17945 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (fürdõ, ki-
viteli tervek – K. É. – 5989/2008)

17947 Kehidakustány Község Önkormányzata (8 tantermes ál-
talános iskola építése – K. É. – 5481/2008)

17949 Magyar Televízió Zrt. (tájékoztató az MTV Zrt. részére
gépjármûflotta biztosítása, kezelése és kapcsolódó szol-
gáltatások tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljá-
rás eredményérõl – K. É. – 6219/2008)

17952 Magyar Televízió Zrt. (reklámtervezés – K. É. –
5828/2008)

17954 Magyar Televízió Zrt. [HD-rendszerû televíziós közvetí-
tõrendszer bérlete a 2008. évi nyári olimpiai játékokhoz
kapcsolódóan (kezelõi oktatással és helyszíni szerviz-
zel) – K. É. – 6059/2008]

17955 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (folyószámlahitel bizto-
sítása összesen 2 Mrd Ft értékben, hitelszerzõdés for-
májában – K. É. – 6543/2008)

17959 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. [az MFB Zrt. 2008.
évi médiatervezési és médiavásárlási feladatainak lebo-
nyolítása, valamint az ajánlatkérõ részére BTL-straté-
gia kidolgozása és BTL-feladatok megvalósítása
(BTL-kampány) – K. É. – 4883/2008]

17961 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (ügyvédi szolgáltatás
– K. É. – 6511/2008)

17964 Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ
(e-közigazgatási keretrendszer kialakítása – K. É. –
6230/2008)

17966 Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága (a fertõdi Esterhá-
zy-kastélyegyüttes fõépülete helyreállításának terve-
zési munkái és tervezõi mûvezetése – K. É. –
5519/2008)

17968 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a strukturális alapok
kedvezményezettjeinek a strukturális alapok projekt-
jeinek elõkészítésére és lebonyolítására vonatkozó kép-
zése – K. É. – 20802/2007)
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17971 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Pólus Zászlóshajó Prog-
ram intézményrendszerének mûködtetéséhez és szak-
mai tartalmához kapcsolódó szakértõi munkák ellátása
és projektmenedzsmentje – K. É. – 5931/2008)

17974 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet [étkezte-
tési utalvány és ajándékutalvány beszerzése (SG-380)
– K. É. – 6194/2008]

17976 Országos Vérellátó Szolgálat (18/OVSZ/2007. „A vérké-
szítmény elõállításához használt különbözõ gyártmá-
nyú készülékek karbantartása és eseti javítása”
– K. É. – 6232/2008)

17978 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (42-39/2007 veszélyes
hulladék begyûjtése, elszállítása, ártalmatlanítása
– K. É. – 4862/2008)

17980 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. (a Sopron és
Környéke Víz- és Csatornamû Zrt. csatlakozási pontjai
részére történõ villamos energia szállítása tárgyú köz-
beszerzési eljárás eredményérõl szóló tájékoztató
– K. É. – 6081/2008)

17982 Térségi Szociális Gondozási Központ – Gyomaendrõd,
Csárdaszállás, Hunya (különféle élelmiszerek beszerzése
és szállítása – K. É. – 5034/2008)

17989 Tótkomlós és Térsége Állatihulladék-kezelés Önkormány-
zati Társulás (Tótkomlós és térsége állatihulladék-keze-
lés, építési beruházás – K. É. – 6394/2008)

17987 Vám- és Pénzügyõrség Dél-dunántúli Regionális Parancs-
noksága (Vám- és Pénzügyõrség egyes objektumainak
bõvítése és karbantartása – K. É. – 4764/2008)

17989 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága [Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regi-
onális Nyomozó Hivatalában dolgozó minimum 18 fõ
(egy osztály, igazgatási csoport, parancsnok, parancs-
nok-h.) ideiglenes elhelyezésére alkalmas per- és igény-
mentes ingatlan bérlése – K. É. – 6416/2008]

17992 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (ingatlanok takarítása II. – K. É. –
6207/2008)

17994 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Vám-
és Pénzügyõrség személyi állománya részére szolgálati
bakancs és termoruházat beszerzése – K. É. –
6132/2008)

17997 Zrínyi Miklós Általános Mûvelõdési Központ, Mura-
keresztúr (óvodai és iskolai intézményi közétkeztetés
– K. É. – 5039/2008)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

18000 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (ajánlat-
kérõ tulajdonában és kezelésében lévõ közutak fenntar-
tási munkáinak elvégzése – K. É. – 5822/2008)

18001 Kaposi Mór Oktató Kórház (1 db telefonközpont szállítá-
sa, telepítése és üzembe helyezése 24 hónapos részletfi-
zetéssel, továbbá a rendszer üzemeltetése, karbantartá-
sa – K. É. – 4977/2008)

18002 Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (Fényeslitke–Komo-
ró logisztikai terület vasúti kiszolgálásához engedélye-
zési terv és megvalósíthatósági tanulmány – K. É. –
6503/2008)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

18005 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (AMADEUS adat-
bázist tartalmazó DVD-k beszerzése – K. É. –
6374/2008)

18005 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szent-
Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium külsõ nyílászárók cseréjének kivitelezése, össze-
sen 257 db – K. É. – 5488/2008)

18006 Budapest Fõváros Önkormányzata [egységes elektro-
nikus dokumentum- és ügyiratkezelõ rendszer (EDOK)
kialakítása – K. É. – 5457/2008]

18007 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és
Rendelõintézet (vezetõdrótok, katéterek, drenázsok,
introducerek, járulékos tételek, stentek – K. É. –
5546/2008)

18008 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és
Rendelõintézet (sebészeti varróanyag – K. É. –
5547/2008)

18009 Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és
Rendelõintézet (hagyományos és speciális kötszer
– K. É. – 5548/2008)

18009 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (egyszer
használatos mûtéti izolálás – K. É. – 5397/2008)

18010 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(szeghalmi belvízrendszer vízrendezési fõmûvek re-
konstrukciójának megvalósíthatósági tanulmánya
– K. É. – 6452/2008)

18011 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (Balaton 2007/2008. téli vízminõség-védelmi nádvá-
gása 3. számú szerzõdés – K. É. – 6396/2008)

18012 Naszály–Galga TISZK Kht. (HEFOP 4.1.1. eszközbe-
szerzés IV. – K. É. – 6161/2008)

18013 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (nyomda 2005.
I. rész – K. É. – 6022/2008)

18013 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (156 db carotisstent
2 tételben, és hozzájuk szükséges összesen 1650 db
anyag, 2 csoportban összesen 10 tételben – K. É. –
5055/2008)

18015 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház [téti elmerehabilitá-
ciós részlegen betegek és alkalmazottak közétkeztetésé-
nek (hideg és meleg étel) ételkiszállítással történõ folya-
matos biztosítása – K. É. – 5258/2008]

18015 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (13 db máso-
lógép beszerzése – K. É. – 4658/2008)

18016 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (45 db laptop
beszerzése – K. É. – 4664/2008)
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18016 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (128 db
±25% szoftvertermék árubeszerzése – K. É. –
4666/2008)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

18018 Budapest Fõváros Önkormányzata [egységes elektro-
nikus dokumentum- és ügyiratkezelõ rendszer (EDOK)
kialakítása – K. É. – 5530/2008]

18022 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal [1-es, 3-as villamos meghosszabítása I. ütemének
(a budapesti körgyûrûs közúti vasútvonalak fejleszté-
se) megvalósításával kapcsolatos mûszaki tervezési fel-
adatok elvégzése, Kohézis Alap tám. kérelem, építési és
jármûbeszerzési dokumentációk elkészítése – K. É. –
5533/2008]

18024 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal [észak–déli regionális gyorsvasúti vonal I. ütemének
(Szentendre–Békásmegyer) közötti vonalszakasz jár-
mûbeszerzéssel egybekötött korszerûsítése) megvalósí-
tásával kapcsolatos mûszaki tervezési feladatok
– K. É. – 5535/2008]

18025 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [III., Zápor u. csator-
narekonstrukció tervezése (Bécsi út–Szomolnok u. kö-
zött) – K. É. – 5557/2008]

18026 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [az 56. sz.
fõút 5,9–13,8 km-sz. közötti szakaszának út- és hídreha-
bilitációs, valamint az egyéb hozzá kapcsolódó megha-
tározott munkái (LOT 3/C1 projektelem) – K. É. –
5863/2008]

18027 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [az 56. sz.
fõút 5,9–13,8 km-sz. közötti szakaszának út- és hídreha-
bilitációs, valamint az egyéb hozzá kapcsolódó megha-
tározott munkái (LOT 3/C1 projektelem) – K. É. –
5865/2008]

18027 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [tájékoztató
az 56. sz. fõút 13,8–21,2 km-sz. közötti szakaszának út-
és hídrehabilitációs munkái, valamint az egyéb hozzá
kapcsolódó meghatározott munkák kivitelezése tárgyú
szerzõdés módosításáról – K. É. – 5866/2008]

18028 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (nyelvi képzés
2005. – K. É. – 6435/2008)

Helyesbítés

18030 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem he-
lyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 14-i
44. számában K. É. – 5469/2008 számon megjelent egy-
szerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése
– K. É. – 6570/2008)

18030 Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata helyesbítése
(a Közbeszerzési Értesítõ 2008. április 23-i 48. számá-
ban K. É. – 5694/2008 számon megjelent ajánlati felhí-
vás helyesbítése – K. É. – 6677/2008)

18030 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2008. március 26-i 36. számában
K. É. – 4224/2008 számon megjelent ajánlati felhívás
helyesbítése – K. É. – 6659/2008)

Módosítás

18031 Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma módosítása
(videomegfigyelõ rendszer és beléptetõhálózat kiépítése
– K. É. – 6481/2008)
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A Cégközlöny 17. számában (2008. április 24.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000510/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Elit Motorsport Club 8600 Siófok
Rákóczi u. 61. adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-006249/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 0. sorszámú végzésével a(z) Budainvest
Pénzügyi Rt. „va” (2000 Szentendre, Kálvária út 48.)
adós felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Hitelintézeti Felszá-
moló Közhasznú Társaság, 1071 Budapest, Damjanich
u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 14 000098.



A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-06-005394/20. 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) „BUDAPARK” Kertépítõ és
Szolgáltató Közkereseti Társaság (1021 Budapest, Szé-
her út 87. 1. em.; cégjegyzékszáma: 01 03 025101; adószá-
ma: 29402401-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Jogelõd(ök):
„BUDAPARK” Kertépítõ Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001982/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KLERON Tanácsadó és
Szolgáltató Közkereseti Társaság (1034 Budapest, Bécsi
út 120.; cégjegyzékszáma: 01 03 025662; adószáma:
24422703-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MODINVESZT Ruhakészítõ Közkereseti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2335 Taksony, Petõfi Sándor út 16.
1031 Budapest, Vízimolnár köz 9.
2096 Üröm, Táborföldi út 2/A
Jogelõd(ök):
MODINVESZT Ruhakészítõ Gazdasági Munkakö-

zösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-

ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp. Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-005374/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HALA” Büfé B. T. (1051 Budapest,
Zrínyi utca 16.; cégjegyzékszáma: 01 06 119406; adószá-
ma: 28294232-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-000294/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „S-KERA” Kereskedelmi Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1108
Budapest, Gõzmozdony u. 18. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 06 413101; adószáma: 28569080-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„S-KERA” Szállítási Betéti Társaság
„S-KERA” Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1174 Budapest, Szenczi Molnár Albert u. 8.
1102 Budapest, Állomás u. 19. I/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-08-000232/9. 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) MIGÁCZ és Társai Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített elnevezé-
se: MIGÁCZ és Társai Bt.) (1148 Budapest, Adria sé-
tány 6/G; cégjegyzékszáma: 01 06 515163; adószáma:
28868327-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím: 1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-000472/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SILVER SYSTEM Építõipari
Ingatlanfejlesztési és Szolgáltató Betéti Társaság (1065
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Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 55.; cégjegyzékszáma:
01 06 718816; adószáma: 20194846-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-001180/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ÁG-ED-IM Szolgáltató Betéti Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1046 Budapest, Szent
László tér 8. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 728903;
adószáma: 20580377-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÁG-ED-IM Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-08-000617/6. 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) DEMETER Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás
alatt (1064 Budapest, Izabella u. 44/B 1. em. 17.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 731351; adószáma: 20642820-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DEMETER Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-07-005959/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) REAL GATES Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság végelszámolás alatt
(1089 Budapest, Baross utca 122.; cégjegyzékszáma:
01 06 735842; adószáma: 20609450-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006141/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NEED 2000 Építõipari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (1213 Budapest, Puli sétány 19.
4. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 06 736512; adószáma:
20781891-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-
szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A
Lev.-cím: 1087 Bp. Kerepesi út 29/B VII. épület II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-08-000678/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BENEXA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1122 Budapest, Határõr
út 19/A; cégjegyzékszáma: 01 06 738040; adószáma:
20908553-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-08-000668/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Fa-For 2000. Faipari, Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1172 Budapest, Kiskút utca 52.; cégjegy-
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zékszáma: 01 06 742091; adószáma: 20707974-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Fa-For 2000. Faipari, Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8935 Nagykapornak, Almási u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Fel-

számoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II/14., levelezési cím: 1241 Bp., Pf. 97.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-004062/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NAUTYLUS Szolgáltató Betéti Tár-
saság (1073 Budapest, Erzsébet krt 53. 4. em. 2/A; cégjegy-
zékszáma: 01 06 745334; adószáma: 21106448-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-006193/5. 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) FAMILIA Varroda Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság Végelszámolás alatt.
(1156 Budapest, Nyírpalota u. 66.; cégjegyzékszáma:
01 06 752226; adószáma: 26865366-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FAMILIA Varroda Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9673 Káld, Deák Ferenc u. 73.
9600 Sárvár, Sársziget u. 69.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003870/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) A-91 Vendéglátó Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1055 Budapest, Markó u. 16.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 076736; adószáma: 10551071-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adószak-
tanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, levele-
zési cím: 1537 Budapest 114, Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-006425/8. 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) FERSAT Nemzetközi Kereske-
delmi Korlátolt Feleõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1138 Budapest, Váci út 184.; cégjegyzékszáma:
01 09 077311; adószáma: 10563003-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FERSAT Nemzetközi Korlátolt Felelõsségû Társaság
FERSAT Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004651/7. 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) TEJFALUSSY és TÁRSA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. (1181 Budapest, Vikár
Béla u. 6; cégjegyzékszáma: 01 09 363069; adószáma:
10952276-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT(O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-003757/9. 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) AUTOMET Építõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1028
Budapest, Szilágyi Erzsébet u. 25.; cégjegyzékszáma:
01 09 463594; adószáma: 12077007-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AUTOMET Autóalkatrészgyártó, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-05-006334/26. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZAKU-SZER Fõvállalkozó, Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.; cégjegyzék-
száma: 01 09 464870; adószáma: 12094507-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1183 Budapest, Üllõi út 478.
1196 Bduapest, Kisfaludy u. 157/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-06-004588/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MIRATO HUNGARIA Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1141 Budapest,
Mogyoródi út 84.; cégjegyzékszáma: 01 09 661693; adó-
száma: 12277087-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
M. T. Trade Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság

Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Róbert Károly krt. 16/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-006864/9. 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) V&V FÉMSZER Kivitelezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1097 Budapest, Illatos
út 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 667827; adószáma:
12344046-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-
FELSZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002253/21. 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) EVO 99 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. (1134 Budapest, Klapka u. 17–23. Elõzõ telep-
helye: 1138 Budapest, Népfürdõ u. 17. E ép.; cégjegyzék-
száma: 01 09 680217; adószáma: 11861737-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HAJA-DON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Kárpát u. 46. 10. em. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-004078/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TRENTOCOM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1171 Buda-
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pest, Bodonyi u. 40.; cégjegyzékszáma: 01 09 693967;
adószáma: 12591530-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Vezér u. 135. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. l0/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-000494/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ABACUS CASH-FLOW PÉNZ-
ÜGYI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁ-
TOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (1108 Budapest,
Gyömrõi út 76–80.; cégjegyzékszáma: 01 09 697448; adó-
száma: 12665149-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1155 Budapest, Alkotmány u. 29.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1088 Budapest, Vas u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: l399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004087/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Büro-Trade Magyarország Teher-
fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1032 Budapest, Solymár u. 4., telephelyei: 1152 Buda-
pest, Beller Imre u. 4., 1155 Budapest, Mézeskalács
tér 13., fióktelepe: 3932 Erdõbénye, Hunyadi út 22.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 700352; adószáma: 12723605-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BÜRO-TRADE Magyarország Irodaszer Forgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1156 Budapest, Nádastó Park 18. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-

ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp., Pf. 353., cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-001647/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HARDTRANS Tehergépjámû- és
Alkatrész-forgalmazó és Javító Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1062 Budapest, Andrássy út 53.; cégjegyzék-
száma: 01 09 704406; adószáma: 12807701-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-
ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-002602/16. 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) NYUGATI KAPU Könyvelõ és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1106 Buda-
pest, Gyakorló u. 4/A 10. em. 43.; cégjegyzékszáma:
01 09 705873; adószáma: 10810109-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Gyakorló u. 4/A X. em. 43.
2800 Tatabánya, Sárberek 202. VIII. em. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-005483/10. 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) ARAGO CONSULTING Vagyon-
védelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: ARAGO CONSULTING Kft.) (1116
Budapest, Baranyai tér 13. 4. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 711070; adószáma: 12940068-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.,
Pf. 692.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-001234/17. 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) VIP-WM Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Budapest,
Regõs u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 712992; adószáma:
12979208-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
28.Fpk.01-08-000112/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KONSTRUKTA HUNGARY
Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Buda-
pest, Bécsi út 250–254.; cégjegyzékszáma: 01 09 714108;
adószáma: 13002954-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002350/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ORIFAM Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1084 Bu-
dapest, Auróra u. 29–31/A 3. em. 13.; cégjegyzékszáma:
01 09 719618; adószáma: 13118602-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ORIFAM Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-003337/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) K&K System Magyarország Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1117 Budapest, Budafoki út 107.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 724744; adószáma: 13229805-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1046 Budapest, Erdõsor u. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénz-

ügyi Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005002/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EUROBUILD Bányamû-
velési Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1037 Budapest, Dereglye u. 5/B; cégjegyzékszáma:
01 09 728536; adószáma: 13306928-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként 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.01-07-003248/11. 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) Startoon Productions Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1075 Budapest, Wesselényi utca 2. 4. em. 9.; cégjegyzék-
száma: 01 09 732933; adószáma: 13392736-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1052 Budapest, Kígyó utca 4–6. 2. em. 7/A
1145 Budapest, Stubnyai utca 14/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3.
Lev.-cím: 1398 Bp., Pf. 593.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-005861/8. 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) PAZZO MOTORSPORT Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. (1148 Budapest, Adria sé-
tány 10. F ép. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 733457;
adószáma: 13403616-2-42) 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
20.Fpk.01-07-003871/8. 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) RALLYNET Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1165 Budapest,
Atlasz u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 735477; adószáma:
13443856-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
New Line Publisher Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1133 Budapest, Kárpát u. 44. 4. em. 20.
1162 Budapest, Vecseház u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest Mázsa tér 5–7. Levelezési cím:
1539 Bp., Pf. 630.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-08-000035/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MENEDZSEL 2001. Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végel-
számolás alatt (1117 Budapest, Andor u. 60.; cégjegyzék-
száma: 01 09 736073; adószáma: 13220552-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MENEDZSEL 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Móricz Zs. u. 22.
Jogelõd(ök):
MENEDZSEL 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.
Lev.-cím: 1396 Budapest 62, Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
12.Fpk.01-07-000849/14. 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) French Cut Hungária Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1061 Budapest, Adrássy út 44.; cégjegyzékszáma:
01 09 739793; adószáma: 13525163-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., levelezési cím: 1581 Bp., Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-006624/8. 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) Virtual Marketing Kommuniká-
ciós és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1044 Budapest, Váci út 40. 12. ép. I. em.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 864410; adószáma: 13065937-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-002884/8. 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) ARENG T-MODUS Energetikai
Tervezõ, Kivitelezõ és Mérnöki Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1211 Budapest, Központi
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út 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 868960; adószáma:
13229104-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7030 Paks, Tavasz u. 27.
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.01-07-003982/20. 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) ADEPTPROMO Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1114
Budapest, Bartók Béla út 82. fszt. 5.; cégjegyzékszáma:
01 09 874052; adószáma: 13803614-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-
nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-005664/12. 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) RED-SCORPIONS-SECURITY
74 Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1203 Budapest, Hosszú u. 22.; cégjegyzékszáma:
01 09 881295; adószáma: 13260651-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5100 Jászberény, Berze Nagy János u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-006946/9. 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) MEGA-FOOD DIS Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1045

Budapest, Berni út 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 884784;
adószáma: 13739380-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2046 Törökbálint, DEPO 3/B 062/50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000171/7. 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) „KIMATO” Kereskedelmi Betéti
Társaság (7632 Pécs, Nagy Imre u. 55.; cégjegyzékszá-
ma: 02 06 063041; adószáma: 20071274-2-02) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-
ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000025/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FESTÕFIX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7761 Kozármisleny, Viola
utca 6.; cégjegyzékszáma: 02 06 064701; adószáma:
20090106-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7632 Pécs, Zsuzsanna u. 1.
7761 Kozármisleny, Toldi M. u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000069/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) ARLIK Kereskedelmi Betéti Társa-
ság „végelszámolás alatt” (7632 Pécs, Víg u. l8.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 064898; adószáma: 20092768-1-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARLIK Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági

Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000062/9. 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) „Dömötör” Ipari és Kereske-
delmi Betéti Társaság (7700 Mohács, Drágffy János
utca 74.; cégjegyzékszáma: 02 06 066881; adószáma:
20114404-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MILIC” KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ

BETÉTI TÁRSASÁG
Elõzõ székhelye(i):
7718 Udvar, Fõ u. 72.
7700 Mohács, Horváth K. u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CLIENS Gazdasági

Tanácsadói, Ügyvitelszervezõi és Könyvszakértõi Kft.,
7623 Pécs, Rét u. 15., cégjegyzékszáma: 02 09 000169.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000173/8. 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) FAZIM Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7624 Pécs,
Rókus u. 3/B 9. em. 33.; cégjegyzékszáma: 02 06 069878;
adószáma: 20983921-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FAZIM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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
5.Fpk.02-08-000054/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TAKÁCS ÉS TÁRSA Vagyonvédel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (7762 Pécsudvard,
Dózsa Gy. utca 37.; cégjegyzékszáma: 02 06 071679; adó-
száma: 21833379-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Ál-
talános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., le-
vélcím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000104/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) K. P. P. & Társa Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7624 Pécs, Szigeti út 6/A; cég-
jegyzékszáma: 02 06 071843; adószáma: 21883013-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló
és Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársa-
ság, 1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegy-
zékszáma: 01 10 042854.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000012/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZENDER Szolgáltató Betéti Társa-
ság (7742 Bogád, Petõfi utca 16/7.; cégjegyzékszáma:
02 06 072085; adószáma: 21956023-1-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000055/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) E. L. J. Építõipari és Szolgáltató Be-
téti Társaság (7628 Pécs, István Akna 9.; cégjegyzékszá-
ma: 02 06 072735; adószáma: 22211291-2-02) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-08-000079/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Copper-Metál Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (7629 Pécs, Kishegy dûlõ 7.; cégjegy-
zékszáma: 02 06 073348; adószáma: 22357135-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000606/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Antal és Társa Fuvarozó és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (cégjegyzék-
száma: 02 09 061664) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi kiren-
deltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000096/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EDILA Kereskedelmi Informatikai
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (7633 Pécs, Esztergár L. u. 19.; cégjegy-
zékszáma: 02 09 062361; adószáma: 11010560-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ANALÓR Kereskedelmi Tanácsadó Informatikai és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
EDILA Kereskedelmi Informatikai és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Szabadság u. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-08-000004/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TÖLGYEN Erdõgazdálkodási és
Fakereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7634
Pécs, Parlag dûlõ 27.; cégjegyzékszáma: 02 09 067928;
adószáma: 12794104-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7300 Komló, Zobákpuszta 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21., levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000650/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EUROVARIANT Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7761 Kozármisleny, Pécsi út 116.; cégjegyzékszáma:
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02 09 068853; adószáma: 13088512-1-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EUROVARIANT Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
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
5.Fpk.02-07-000581/14. 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) TURN Szolgáltató és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7754 Bóly, Felsza-
badulás u. 3.; cégjegyzékszáma: 02 09 070375; adószáma:
13595458-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000116/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FREGATT ARIZONA Vendéglátó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (7624 Pécs, Hungária út 16.; cégjegyzékszáma:
02 09 071090; adószáma: 13836827-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Király utca 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-

ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 63., cégjegyzékszáma:
06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000550/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) FADD-PLAST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7300
Komló, Kazinczy Ferenc utca 15.; cégjegyzékszáma:
02 09 071433; adószáma: 12694815-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7133 Fadd, Arany J. u. 200.
Jogelõd(ök): FADD-PLAST Gumi- és Mûanyagipari

Termelõ, Feldolgozó és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-08-000103/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Környezetvédelem Technológiai
Központ Közhasznú Társaság „végelszámolás alatt”
(7630 Pécs, Edison u. 1.; cégjegyzékszáma: 02 14 000023;
adószáma: 18311288-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Környezetvédelem Technológiai Központ Közhasznú

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000164/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „FER” Termelõ, Kereskedõ és Szol-
gáltató Betéti Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Bárány
u. 13.; cégjegyzékszáma: 03 06 103237; adószáma:
20473037-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, Bárány u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000729/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SCHNELL - 94 Csõszerelõ és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (6351 Bátya, Úttörõ u. 16.; cég-
jegyzékszáma: 03 06 104611; adószáma: 20487353-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000067/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CUTTINGFER Fémmegmun-
káló Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6500 Baja,
Szegedi út 1.; cégjegyzékszáma: 03 06 105944; adószáma:
20501091-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
CUTTINGFER Fémmegmunkáló Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6500 Baja, Farkas u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1082 Budapest, Baross
u. 114–116., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-08-000079/5. 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) MAX’M Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6050 Lajos-
mizse, Dózsa Gy. út 3.; cégjegyzékszáma: 03 06 107811;
adószáma: 20517546-1-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MAX’M Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000040/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Knipex Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Szarka utca 15.; cég-
jegyzékszáma: 03 06 111068; adószáma: 21094646-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000755/6. 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) BÁCSÕRSECURITY Vagyonvé-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (6522 Gara, Petõfi
S. utca 67.; cégjegyzékszáma: 03 06 113248; adószáma:
21976973-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000478/13. 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) Karsai Demjén Könyvkiadó és
Könyvterjesztõ Betéti Társaság (6100 Kiskunfélegy-
háza, Mártírok útja 1/C 3. em. 21.; cégjegyzékszáma:
03 06 114075; adószáma: 22272320-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000717/8. 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) SZKENDER Szolgáltató és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6423 Kelebia,
Szkender járás 6.; cégjegyzékszáma: 03 09 000133; adószá-
ma: 10229136-2-03) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HALAS GÉP-és Jármûfelújító Korlátolt Felelõsségû

Társaság
„BALOGH” Autóvillamossági Szolgáltató és Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Kollár István u. 6.
6400 Kiskunhalas, Bem utca 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000182/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „HUNOSTYL” Konfekcióipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6100
Kiskunfélegyháza, Szegedi út 62.; cégjegyzékszáma:
03 09 000547; adószáma: 10402960-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6100 Kiskunfélegyháza, Felszabadulás u. 62.
Jogelõd(ök): TEXO Kereskedelmi, Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding

Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722 Sze-
ged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000390/14. 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) GEO-UNIVERZÁL Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6060 Tiszakécske, Szolnoki út 41.; cégjegyzékszáma:

03 09 105143; adószáma: 11424822-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-08-000043/5. 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) TRAKTORSZERVIZ CENT-
RUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, I. ker. 150/A; cég-
jegyzékszáma: 03 09 107999; adószáma: 11955784-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6060 Tiszakécske, Frankel Leó utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000806/6. 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) POST HARVEST TECHNIK
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6070 Izsák, Diófa u. 51.; cégjegyzékszáma:
03 09 110511; adószáma: 13014632-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000740/6. 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) „ÁJ-KI” Lakatosipari Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6090 Kunszentmiklós, Rákóczi utca 55/A; cégjegyzék-
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száma: 03 09 110520; adószáma: 13018100-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000801/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÛ-ÉP PROJEKT Mûemlékvédel-
mi, Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6500 Baja, Szent Imre tér 2.; cégjegyzékszáma:
03 09 111193; adószáma: 13175366-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-08-000029/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Orbau Ingatlanforgalmazó és Épí-
tõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecske-
mét, Burga u. 1–15.; cégjegyzékszáma: 03 09 111708;
adószáma: 12872871-2-03) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Orbau Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Bártfai u. 44.
1139 Budapest, Frangepán u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000805/6. 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) FELSÕCSALÁNOSI Vendéglátó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6070 Izsák, Kossuth
L. u. 34.; cégjegyzékszáma: 03 09 111885; adószáma:
13337809-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSALÁNOSI CSÁRDA Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
6070 Izsák, Dózsa György tér 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000820/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OLEO CHEMICAL – Magyaror-
szág Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (6000 Kecskemét, Petõfi S. u. 1/A 3. em.; cég-
jegyzékszáma: 03 09 112710; adószáma: 13540836-2-03)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6060 Tiszakécske, Dózsa telep 71.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000734/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 28. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AQUINCUM-LABORA Hús-
ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (6000 Kecskemét, Rákóczi u. 9.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 112840; adószáma: 13451640-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AQUINCUM-LUTECIA Ingatlanhasznosító és Ta-

nácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1023 Budapest, Ürömi u. 38.
1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1.
6000 Kecskemét, Mária krt. 12.
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Nem bejegyzett székhelye(i):
1026 Budapest, Pasaréti út 67–69.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000789/12. 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) Somfa 2002 Faipari, Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000
Kecskemét, Akadémia krt. 22. 6. em. 16.; cégjegyzékszá-
ma: 03 09 113983; adószáma: 12881044-2-03) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
9742 Salköveskút, Vasút utca 20.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000146/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Gyula Möbel Vállalkozási Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5700
Gyula, Zrínyi tér 5.; cégjegyzékszáma: 04 09 001657; adó-
száma: 10640157-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági
Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000373/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Dél-Békési Sütõ- és Édesipari Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság (5900 Orosháza,
Dózsa Gy. u. 9.; cégjegyzékszáma: 04 10 001514; adószá-

ma: 11430126-2-04) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-08-000022/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JENNIFER 97 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3525 Miskolc, Király u. 11.
5. em. 2.; cégjegyzékszáma: 05 06 007629; adószáma:
21324046-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Soltész N. K. u. 20. 1/6.
3525 Miskolc, Király u. 1. 7. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „TÍZEK” Felszá-

moló Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest,
Gyepsor u. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 729062.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-06-000501/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CSÕ-FERR Szerelõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (3532 Miskolc, Gépész u. 6. F 3.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 012034; adószáma: 21053003-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Göröncsér és Társa Szerelõipari és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000747/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) LA DONNA VICA of. HUNGARY
Konfekció Korlátolt Felelõsségû Társaság (3964 Pácin,
Fõ u. l8.; cégjegyzékszáma: 05 09 000378; adószáma:
10372777-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
HERUKON-HENRIETTE Nõi Konfekció Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
HENRIETTE of HUNGARY Nõi Konfekció Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-06-000645/25. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Borsod-ásvány Bányászati Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3882 Abaújkér, külterület 033/121. hrsz.; cégjegyzékszá-
ma: 05 09 009817; adószáma: 12890767-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000078/9. 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) FUTURE TREND Pénzügyi
és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság (6781
Domaszék, Bálint Sándor u. 16.; cégjegyzékszáma:
06 06 011470; adószáma: 20663726-1-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
2.Fpk.06-08-000044/9. 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) ÉPKERLAND 3100 Magas- és
Mélyépítõ Bt. (6725 Szeged, Felhõ u. 14.; cégjegyzékszá-
ma: 06 06 015395; adószáma: 21807204-2-06) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Ajtai és Társa 3100 Magas- és Mélyépítõ Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
6230 Soltvadkert, Koltói Anna utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6721 Szeged, József Attila sgt. 4.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000569/16. 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) GEVIKO Termelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6785 Pusztamérges,
III. körzet 5.; cégjegyzékszáma: 06 09 008247; adószáma:
12932755-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
6785 Pusztamérges, III. ker. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL-ORG Tanács-

adó Kft., 1107 Budapest, Mázsa tér 5–7., cégjegyzék-
száma: 01 09 705817. (A helyi kirendeltség címe: 6771
Szeged, Makai út 21.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-08-000118/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „ÚJ-ÉPÍTÉS” ÉPÍTÕ, KIVITE-
LEZÕ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELE-
LÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (6800 Hódmezõvásárhely,
Szent István u. 2.; cégjegyzékszáma: 06 09 008378; adó-
száma: 12974722-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Roosevelt tér 14. fszt. 2.)

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000551/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Albert és Fia Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6600 Szentes, Ipartelepi
út 3.; cégjegyzékszáma: 06 09 008485; adószáma:
13011419-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., 1581 Budapest, Pf. 108., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe:
6721 Szeged, Szent István tér 16.)

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000628/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÉRTÉK-LÉPTÉK Gazdasági Te-
vékenységet Segítõ, Szolgáltató Betéti Társaság (2462
Martonvásár, Kolozsvári utca 11.; cégjegyzékszáma:
07 06 012204; adószáma: 21779453-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÉRTÉK-ADÓ Gazdasági Tevékenységet Segítõ, Szol-

gáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-08-000005/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PACMAN-SOFT Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000

Székesfehérvár, Major utca 23.; cégjegyzékszáma:
07 09 008602; adószáma: 12829866-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GAME WORLD MAGYARORSZÁG Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Jogelõd(ök):
BAR-RENT Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17., cégjegy-
zékszáma: 01 09 561904.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000044/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FC SOPRON FUTBALL Sportszol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron,
Káposztás u. 4.; cégjegyzékszáma: 08 09 007756; adószá-
ma: 11614999-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MATÁV FUTBALL Sportszolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
MATÁV SOPRON FUTBALL Sportszolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, József Attila utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-08-000040/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INGATLAN CENTRUM ’93 Ingat-
lanforgalmazó és Beruházó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9024 Gyõr, Zrínyi u 14/B; cégjegyzékszáma:
08 09 008601; adószáma: 11949978-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
I. K. S.’99 Ingatlanforgalmazó és Beruházó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9021 Gyõr, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-
gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 38. fszt. 1., 1535 Budapest, Pf. 933., cégjegyzék-
száma: 01 09 689092.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000374/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BUILT-BAU Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9181 Kimle, Ady
E. utca 1.; cégjegyzékszáma: 08 09 009884; adószáma:
12720688-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000375/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DAL-BAU Építõipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (9408 Sopron-
Görbehalom, Hidegvízvölgy út 7.; cégjegyzékszáma:
08 09 011140; adószáma: 13032360-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Áfonya 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-06-000854/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GOOD-LAND Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4026 Debrecen, Szabadság
út 127/B; cégjegyzékszáma: 09 06 001114; adószáma:
22825801-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000102/6. 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) „ARTHUR” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Tóth
Árpád u. 14. I/4.; cégjegyzékszáma: 09 06 001329; adó-
száma: 22827982-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4200 Hajdúszoboszló, Tessedik S. u. l6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A., cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000952/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) R. C. S. Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (4024 Debrecen, Kossuth u. 7.; cégjegy-
zékszáma: 09 06 006189; adószáma: 22881533-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
R. C. S. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
4024 Debrecen, Kossuth u. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000026/6. 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) Hunker-Max Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4100 Berettyóújfalu, Szabó
Pál út 47.; cégjegyzékszáma: 09 06 010380; adószáma:
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20971353-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Hunker-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4027 Debrecen, Nyár utca 23. 3. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000997/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ERNEST 2006 Tanácsadó és
Szolgáltató Betéti Társaság (4150 Püspökladány, Ko-
dály Zoltán utca 3.; cégjegyzékszáma: 09 06 012262; adó-
száma: 21556180-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZIL-VER CONSULTING Tanácsadó Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, Tócóskert tér 3. 2. em. 16.
4150 Püspökladány, Batthyány utca 17/1.
4015 Debrecen, Kodály Zoltán utca 3.
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.09-07-000954/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Kardos „ÉPKER” Építõipari Vál-
lalkozó és Kereskedõ Betéti Társaság (4251 Hajdúsám-
son, Harangi utca 13.; cégjegyzékszáma: 09 06 012419;
adószáma: 21594005-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000043/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Duna 2002 Szállítási és Kereskedel-
mi Betéti Társaság (4024 Debrecen, Füredi út 98/A; cég-
jegyzékszáma: 09 06 014124; adószáma: 21363041-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Duna m/s 2002 Hajózási Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6630 Mindszent, Mátyás király utca 1.
4024 Debrecen, Rákóczi utca 2.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4024 Debrecen, Rákóczi u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-001003/9. 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) HAJDÚ-ÚT Út- és Általános
Mélyépítõ és Karbantartó Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4080 Hajdúnánás, Polgári út 699/l.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 002574; adószáma: 11151234-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4087 Hajdúdorog, Mester u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000936/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BOGLÁR MÁRVÁNY Kõfaragó,
Kereskedelmi, és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4150 Püspökladány, I. dûlõ 2627.; cégjegyzék-
száma: 09 09 008128; adószáma: 12685185-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000071/8. 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) BAU-XXI. Építõipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4024
Debrecen, Csapó utca 6. 2. em. 25.; cégjegyzékszáma:
09 09 009453; adószáma: 12994933-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Irinyi utca 20.
4029 Debrecen, Csapó u. 42. A ép. 3. em. 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000089/6. 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) HIDROMONT Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4028 Debrecen, Kassai út 117.; cégjegyzékszáma:
09 09 009655; adószáma: 13035363-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HIDROMONT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-08-000232/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HAJDÚ PÉK-03 Élelmiszergyártó
és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4220

Hajdúböszörmény, Bánság tér 3.; cégjegyzékszáma:
09 09 010267; adószáma: 13181952-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000988/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZÁL-FUV Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4274 Hosszú-
pályi, Móricz Zsigmond u. 9.; cégjegyzékszáma:
09 09 010565; adószáma: 13255626-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KIN-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SZÁL-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-

kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000075/6. 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) VERDEX Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (4032 Debrecen, Sántha Kál-
mán utca 13. 2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 09 09 010661;
adószáma: 13276481-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-08-000068/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 26. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) MEDITERRÁN-ÉP 2004 Ipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4271 Mikepércs, Petõfi utca 45.; cégjegyzékszáma:
09 09 011028; adószáma: 13361123-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000052/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MATT-BAU TRANS Építõipari és
Szolgáltató Korlátoltt Felelõsségû Társaság (4095 Fo-
lyás, Bartók Béla utca 3.; cégjegyzékszáma: 09 09 011568;
adószáma: 13490470-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-08-000074/6. 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) Rivál 2005 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4242 Hajdúhad-
ház, Pallagi utca 2.; cégjegyzékszáma: 09 09 011850; adó-
száma: 12826825-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Tedex Plus Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-08-000077/8. 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) „Pharma-Marketing Group” Ke-
reskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (4177 Földes, Petõfi Sándor u. 58.; cég-
jegyzékszáma: 09 09 013021; adószáma: 12302392-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Pharma-Marketing Group” Kereskedelmi, Szolgáltató

és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
„Pharma-Marketing Group” Kereskedelmi, Szolgáltató

és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság „felszámolás
alatt”

Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 18. I/1.
2000 Szentendre, Deli Antal utca 24.
4177 Földes, Honvéd utca 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000823/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) R. P. L. Vagyonkezelõ Zártkörû
Részvénytársaság (4025 Debrecen, Nyugati u. 36.; cég-
jegyzékszáma: 09 10 000409; adószáma: 12117529-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KELET-BRÓKER Biztosításközvetítõ és Tanácsadó

Részvénytársaság
KELET-BRÓKER Kereskedelmi Részvénytársaság
R. P. L. Pénzügyi Lízing Részvénytársaság
R. P. L. Vagyonkezelõ Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
4025 Debrecen, Nyugati u. 36.
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 28. fszt. 1.
1035 Budapest, Vörösvári utca 29. 1. em. 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.)
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A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000427/8. 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) BÁRD-FA Fafeldolgozó Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3348 Szilvásvárad,
Park út 15.; cégjegyzékszáma: 10 06 023890; adószáma:
20660754-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8., cégjegyzékszáma: 07 09 001440.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000035/4. 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) WAP-FK FUVAROZÓ ÉS
KERESKEDÕ BETÉTI TÁRSASÁG „végelszámolás
alatt” (3300 Eger, Tárkányi Béla út 10. 1/A; cégjegyzék-
száma: 10 06 024491; adószáma: 21021176-2-10) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WAP-FK FUVAROZÓ ÉS KERESKEDÕ BETÉTI

TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000431/6. 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) BRUMIX KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ BT. (3013 Ecséd, Kossuth út 118.;
cégjegyzékszáma: 10 06 026772; adószáma:
26476526-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Alkotmány utca 35. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000089/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ECONOMIC ’60 Közgazdasági
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3000 Hat-
van, Várkonyi Sándor u. 6. A ép.; cégjegyzékszáma:
10 09 025581; adószáma: 13097448-3-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-08-000121/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MARTINA 2005 Konfekció Terme-
lõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3385 Tiszanána, Bem József út 26/1.; cégjegy-
zékszáma: 10 09 026605; adószáma: 13554293-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-08-000140/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EURÓPAI ÉPÍTÕMESTER Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás
alatt (3360 Heves 044/10. hrsz.; cégjegyzékszáma:
10 09 028145; adószáma: 12637412-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KÖZÉV Szerkezetépítõ Kft.
EURÓPAI ÉPÍTÕMESTER Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1107 Budapest, Fertõ u. 1/D
Jogelõd(ök):
KÖZÉV MÉLYÉPÍTÕ Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság

2552 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2008/18. szám



A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7., cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-002105/14. 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) Bonero Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3352 Feldebrõ, Pe-
tõfi u. 15., elõzõ székhelye: 2440 Százhalombatta, Vörös-
marty u. 13.; cégjegyzékszáma: 10 09 028151; adószáma:
13287663-2-10) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Emma utca 3/B 3. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cég-
jegyzékszáma: 01 09 562281.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070186/7. 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) Szépe és Társa Szolgáltató Kereske-
delmi és Ügyviteli Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Elõd
vezér út 17/A 1. em.; cégjegyzékszáma: 11 06 005826; adó-
száma: 20173775-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Villám és Társai Szolgáltató Kereskedelmi és Ügyviteli

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2900 Komárom, Mártírok út 115.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI”

Válságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság,
1145 Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma:
01 10 043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070061/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) F. B. 98. Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (2840 Oroszlány, Széchenyi út 62.; cégjegyzékszá-
ma: 11 06 005869; adószáma: 20192758-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 32. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070130/7. 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) FOND Ipari és Humán Szolgáltató,
Tanácsadó Betéti Társaság (2500 Esztergom, Siszler
utca 25.; cégjegyzékszáma: 11 06 005951; adószáma:
20223409-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070068/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MAZINKO Fuvarozó és Szolgáltató
Betéti Társaság (2899 Naszály, Petõfi S. út 2.; cégjegy-
zékszáma: 11 06 008666; adószáma: 21822795-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Fióktelepe(i):
2067 Szárliget, Ady Endre út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070013/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TE-VEZ Tervezõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata, Frankel L.
u. 32.; cégjegyzékszáma: 11 09 006396; adószáma:
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11478687-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Telephelye(i):
2890 Tata, Szomódi út 2044. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. Lev.-cím: 1581 Budapest, Pf. 108., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070110/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HOLALÉ SZEPTEMBER Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya,
Komáromi út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010620;
adószáma: 13436032-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MOLNÁR AUTÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Madách út 74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17., cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-08-070132/7. 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) Kiss Szállítási és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Ifjúmunkás
út 38. 4. em. 10.; cégjegyzékszáma: 11 09 011169; adószá-
ma: 13595063-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2831 Tarján, Szegfû u. 67.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070783/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TEA Ingatlanhasznosító Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2028 Pilismarót, Hegy utca 501.; cégjegyzékszáma:
11 09 012900; adószáma: 11959740-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1067 Budapest, Benczúr u. 10.
1075 Budapest, Rumbach S. u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-08-000027/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Wiesner és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2618 Nézsa, Szentiván ipartelep 077/1. hrsz.; cégjegy-
zékszáma: 12 06 005292; adószáma: 28656834-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Wiesner és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Juhász Gy. u. 24.
1039 Budapest (Békásmegyeri Vásárcsarnok), Heltai J.

tér 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-08-000016/7. 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) NÓGRÁD-GÉP Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (3060 Pásztó, Hársfa út 5.; cég-
jegyzékszáma: 12 09 004317; adószáma: 13213714-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
NÓGRÁD-GÉP Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002643/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) QWATRO PRESS Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt. (2030 Érd, Regéczi út 33.; cégjegyzék-
száma: 13 06 043929; adószáma: 21196999-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001849/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „STABIL-KÖNYVELÉS”
Szolgáltató Betéti Társaság (2200 Monor, Széchenyi
utca 30.; cégjegyzékszáma: 13 06 053195; adószáma:
22109705-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1146 Budapest, Thököly út 59/A I/3., cég-
jegyzékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001424/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AUTÓ-MOL Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2151 Fót,
Keleti Márton u. 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 068573;
adószáma: 10947911-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Telephelye(i):
2151 Fót, Keleti Márton út 11.
Fióktelepe(i):
1051 Budapest, Október 6. utca 22.
1111 Budapest, Karinthy Frigyes utca 7.
1142 Budapest, Horváth Boldizsár utca 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-001795/6. 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) Halastó ’95. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2700
Cegléd, Kertész utca 23., telephelye: 2700 Kecskés-
csárda, Ceglédi 17. 521. sz. tl., 0892/2.; cégjegyzékszáma:
13 09 070689; adószáma: 12066959-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2700 Cegléd, Déli u. 68/D
2735 Dánszentmiklós, Irsai utca 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000030/6. 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) TIMPANON STÚDIÓ Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2230 Gyömrõ, Táncsics M. út 112.; cégjegyzékszáma:
13 09 085957; adószáma: 12524774-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000780/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 28. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) BLC Hungary Egészségügyi Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2030 Érd, Gyula út 81., fióktelepe: 7624 Pécs, Me-
gyeri tér 10.; cégjegyzékszáma: 13 09 090722; adószáma:
12816266-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BELLCO Hungária Egészségügyi Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-002000/8. 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) F+B Szálloda Üzemeltetõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2092 Budakeszi, Zichy Péter
utca 18–20.; cégjegyzékszáma: 13 09 098808; adószáma:
13266640-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-08-000023/6. 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) P. & SZ. HUNGARY Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2364
Ócsa, Újerdõ tanya 26.; cégjegyzékszáma: 13 09 105020;
adószáma: 12709098-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-002598/5. 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) DSRD Kutató és Fejlesztõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2090 Remeteszõlõs, Patak sé-
tány 147.; cégjegyzékszáma: 13 09 110907; adószáma:
11988069-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Dunasoft.com Számítástechnikai és Egészségügyi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Dunasoft.com Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A felszámolás alatt álló idegen nyelvû elnevezései:
DSRD Research and Development Limited Liability

Company DSRD LLC.
Elõzõ székhelye(i):
6720 Szeged, Kölcsey u. 5. I. em. 1.
1024 Budapest, Forint u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-08-000022/8. 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) „OGGETTO” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Hunyadi J.
u. 55.; cégjegyzékszáma: 14 06 301959; adószáma:
25243402-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„OGGETTO” Kereskedelmi és Szolgáltató Export-Im-

port Betéti Társaság
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
4.Fpk.14-07-000506/9. 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) Welcome Plus Hirdetésszervezõ
és Szolgáltató Betéti Társaság (8698 Somogyvár, Má-
jus 1. út 6.; cégjegyzékszáma: 14 06 305631; adószáma:
20904456-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000524/8. 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) MULTIDOR Oktatási és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7400
Kaposvár, Füredi utca 71. 4. em. 15.; cégjegyzékszáma:
14 06 305811; adószáma: 20994361-1-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MULTIDOR Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési

és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág u. 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928. (A helyi kirendeltség címe:
7400 Kaposvár, Virág u. 21.)

A Somogy Megyei Bíróság
2.Fpk.14-07-000461/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) B+P Építõipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság (7561 Nagybajom, Felszabadulás u. 17.; cégjegy-
zékszáma: 14 09 305068; adószáma: 12871777-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Kölcsey utca 89.
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.14-08-000031/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Polár-Com Kommunikációs és
Elektronikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400 Ka-
posvár, Petõfi utca 64. 3. lház. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:

14 09 305364; adószáma: 13020778-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Déryné utca 33.
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.14-07-000415/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. január 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „VAKOND-ÉP” Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8640 Fonyód, Temetõ utca 2.; cégjegyzékszáma:
14 09 306449; adószáma: 13513605-2-14) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000554/8. 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) Böhönye-Fûrész Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8647 Bala-
tonmáriafürdõ, Bajcsy-Zsilinszky utca 152.; cégjegyzék-
száma: 14 09 306647; adószáma: 13615233-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-001354/5. 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) FÉKO Építõipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Hí-
mes út 46.; cégjegyzékszáma: 15 06 086298; adószáma:
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20186014-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FÉKO Számviteli-Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Hímes u. 43/D
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 5. A ép. II. em. 4.
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.15-08-000258/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Muratov Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Sport u. 32.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 087837; adószáma: 20780948-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzék-
száma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000269/4. 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) TORNADO-21N Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089207; adószáma:
21139534-2-15) 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
7.Fpk.15-07-001306/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) STEMAÉPVILL Építõipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros, Emlék
u. 26., nem bejegyzett, bejegyezés alatti címe: 3518
Miskolc, Debreceni M. tér 7. I/1.; cégjegyzékszáma:
15 06 089256; adószáma: 21150942-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
STEMAÉPVILL Építõipari és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4551 Nyíregyháza-Oros, Emlék u. 26.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3518 Miskolc, Debreceni Márton tér 7. 1. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000279/4. 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) KALUDEX Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4951 Tiszabecs, Milo-
tai u. 22/A; cégjegyzékszáma: 15 06 090062; adószáma:
21423293-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000303/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIDER-JUGOV Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090107; adószáma:
21433498-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000290/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NYIKO-NET 21 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090310; adószáma:
21450857-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000215/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HALMARUZ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 091019; adószáma: 21516225-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000288/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GALAMAX-TRADE Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Fonó u. 9.; cégjegyzékszáma: 15 06 091794; adószáma:
21801284-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001599/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Ruha Katalin és Társa” Ruházati
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400
Nyíregyháza, Szarvas u. 72. 4. em. 1.; cégjegyzékszáma:
15 06 092202; adószáma: 21851409-1-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI., Pau-
lay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000291/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GEKA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Északi
krt. 12. 4. em. 16.; cégjegyzékszáma: 15 06 092233; adó-
száma: 21858428-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000275/4. 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) LIDANT-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4551 Nyíregyháza-Oros,
Álmos vezér út 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 092340; adó-
száma: 21876684-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Szegfû u. 20. I. em. 2.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000280/4. 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) VESTAMASLOV-TRADE Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Bethlen G. u. 25. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma:
15 06 092858; adószáma: 21963373-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
VESTA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.,
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001361/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KELKER Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál
u. 1–7.; cégjegyzékszáma: 15 06 093433; adószáma:
22146928-2-15) 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
13.Fpk.15-08-000257/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Reál Bau Ép Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4561 Bakta-
lórántháza, Táncsics utca 13.; cégjegyzékszáma:

15 06 093583; adószáma: 22181417-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-07-001391/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „X-GSM” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4531 Nyírpazony, Jázmin
utca 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 093805; adószáma:
22244167-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Ér u. 13. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001497/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BALKI-BAU Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság (4300 Nyírbátor, Nyírfa út 1.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 094176; adószáma: 21994151-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1094 Budapest, Balázs B. út 26.
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.15-08-000081/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 25. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) DEVECO Nyomdaipari Szolgáltató
Betéti Társaság (4461 Nyírtelek, Petõfi utca 51.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 094408; adószáma: 28721451-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1035 Budapest, Szentendrei út 34. III. 24.
1134 Budapest, Kenyeres utca 41–47. 2. em. 11.
2475 Kápolnásnyék, Fõ u. 49/4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-

gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vas-
vári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001427/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INFRUIT Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza Kert
utca 30. IV/17.; cégjegyzékszáma: 15 09 060946; adószá-
ma: 10564279-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001587/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TYMPANON 896 Épületszob-
rász Korlátolt Felelõsségû Társaság (4551 Nyíregy-
háza-Oros, Élet u. 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 063106;
adószáma: 11255534-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000133/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KALIBA” Kacsa- és Libatenyész-
tõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (4812 Nagyvarsány,
Kossuth u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 09 063745; adószá-
ma: 11490993-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4600 Kisvárda, Ipari u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000281/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MOBIL-WEST” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4561
Baktalórántháza, Táncsics utca 62.; cégjegyzékszáma:
15 09 066809; adószáma: 12619739-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„WEST-CAR 2001” Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Déry M. u. 7.
4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 227.
4400 Nyíregyháza, Kert köz 13. 2. em. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT

Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-07-001496/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) „CHAMSZA” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Pazonyi u. 13/A; cégjegyzékszáma: 15 09 067269; adószá-
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ma: 12750348-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4552 Napkor, Pócsi u. 37.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000135/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) RO-SZIL Építõipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4300 Nyírbátor, Bethlen G u. 29.; cégjegyzékszáma:
15 09 068000; adószáma: 12938483-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RO-SZIL Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4356 Nyírcsaholy, Széchenyi u. 74.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság, 4625 Záhony, Szebecse út 4., cégjegyzékszáma:
15 09 070938.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
23.Fpk.15-08-000297/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MARTA FORRAS Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyír-
egyháza, Ér u. 13. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 15 09 068484;
adószáma: 13075462-2-15) adós fizetésképtelenségét meg-
állapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságkeze-
lõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cégjegyzék-
száma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000134/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NYIR-FORMÁTUM Ingatlanfor-
galmazó, Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Közép u. 9.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 069564; adószáma: 13386126-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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
7.Fpk.15-07-001600/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MURSA-ÉP Építõipari és Beruhá-
zási Korlátolt Felelõsségû Társaság (4737 Darnó, Fõ
utca 14.; cégjegyzékszáma: 15 09 069756; adószáma:
13442611-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4967 Csaholc, Vasút út 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder

Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanács-
adó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzék-
száma: 01 09 077793.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
13.Fpk.15-08-000086/6. 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) SPADE-BAU Magas- és Mélyépí-
tõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4244 Újfehértó, Nyíregyházi u. 113.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 070569; adószáma: 13685717-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.
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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
13.Fpk.15-07-001521/6. 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) A. CEBITH Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4567 Gemzse, Jókai Mór u. 14.; cégjegyzékszáma:
15 09 071793; adószáma: 13494539-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1151 Budapest, Bogáncs u. 6–8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000017/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BB Légtechnikai Idomokat Gyártó
és Szerelõ Betéti Társaság (5200 Törökszentmiklós,
Arany János utca 36.; cégjegyzékszáma: 16 06 007872;
adószáma: 21108835-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000438/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) SÁRON RÓZSÁJA Kereskedelmi, Ipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Lovas
István u. 9. 1. em. 14.; cégjegyzékszáma: 16 06 009312;

adószáma: 28429489-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1074 Budapest, Alsó erdõsor u. 18.
1076 Budapest, Péterfy S. u. 44. IV/4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-08-000071/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) THERMO 2003. KERESKEDEL-
MI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
(5310 Kisújszállás, Óváros telep 25.; cégjegyzékszáma:
16 09 008422; adószáma: 13021669-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 26.
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.16-08-000082/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SPOSI Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5008 Szolnok, Krúdy
Gy. u. 69/A; cégjegyzékszáma: 16 09 008600; adószáma:
13629779-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1075 Budapest, Kazin-
czy út 24–26., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000366/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) W+W METÁL Ipari és Szolgál-
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tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5420 Túrkeve,
Tanya 19.; cégjegyzékszáma: 16 09 009151; adószáma:
13877628-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
5420 Túrkeve, Új utca 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-08-000037/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ANDA-INFO Ügyviteli Betéti Tár-
saság „végelszámolás alatt” (7200 Dombóvár, Hunyadi
tér 32. 4. em. 8.; cégjegyzékszáma: 17 06 004271; adószá-
ma: 20317054-1-17) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ANDA-INFO Ügyviteli Betéti Társaság

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000017/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Ludwig és Társa Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság (7140 Bátaszék, Kolozsvári u. 38.; cég-
jegyzékszáma: 17 06 004621; adószáma: 20687546-1-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-08-000034/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MILABO SECURITY Vagyonvé-

delmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7144
Decs, Szõlõhegyi u. 57.; cégjegyzékszáma: 17 06 005042;
adószáma: 21007442-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZÁNTI és FIAI Asztalosipari Betéti Társaság
MILABO SECURITY Vagyonvédelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000276/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AGRO-SPRINT Kereskedelmi Be-
téti Társaság (7081 Simontornya, József A. u. 16.; cég-
jegyzékszáma: 17 06 006656; adószáma: 22019381-2-17)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„AGRO-SPRINT” Mezõgazdasági Vagyonvédelmi,

Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Stromfeld A. u. 5. III/2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000299/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Bóni és Társa Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7228 Döbrököz, Iskola utca 41.; cégjegyzékszáma:
17 09 005452; adószáma: 13586962-2-17) 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 Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000116/24. 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) ISO-MONT Bau Épületgé-
pész Kft. (7030 Paks, Tolnai út 2.; cégjegyzékszáma:
17 09 005742; adószáma: 11983868-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
P+P Fémtechnikai, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
ISO-MONT 2006 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
9028 Gyõr, Pándzsa u. 7.
9024 Gyõr, Lajta u. 39. A ép.
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.18-07-000189/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. február 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Koncz és társa Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombathely, Kálvá-
ria u 34–36. fszt. 7–8.; cégjegyzékszáma: 18 06 100781;
adószáma: 26807292-2-18) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9700 Szombathely, Nádor u. 9.
9700 Szombathely, Váci Mihály u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000059/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 8. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Bogdán és Társa Kertészeti Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (9665 Vámoscsalád,
Ady Endre utca 20.; cégjegyzékszáma: 18 06 105621; adó-
száma: 22170015-2-18) adós fizetésképtelenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-
tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000230/6. 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) HEGYHÁT PANZIO Kereske-
delmi és Idegenforgalmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (9933 Hegyhátszentjakab, Kossuth L. u. 3.; cégjegy-
zékszáma: 18 09 101110; adószáma: 11301226-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-07-000185/9. 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) IROTTKÕ MÉRNÖKI BERU-
HÁZÓ TERVEZÕ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9730 Kõszeg, Chernel István u. 6.; cégjegyzék-
száma: 18 09 101493; adószáma: 11305093-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000005/5. 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) FARKAS és TÁRSAI Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9700 Szombathely, Kisfaludy u. 34.; cégjegyzékszáma:
18 09 103268; adószáma: 11511009-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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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.18-07-000196/9. 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) SAVARIA GASZTRO Gyártó és
Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (9700 Szom-
bathely, Bethlen Gábor utca 4. A ép.; cégjegyzékszáma:
18 09 106627; adószáma: 13649818-2-18) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmihály-
falvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 52.)

A Vas Megyei Bíróság
5.Fpk.18-08-000061/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NAFTA DEPO Szolgáltató Kft.
(9700 Szombathely, Szily János utca 13. fszt. 3.; cégjegy-
zékszáma: 18 09 107856; adószáma: 12829402-2-18) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1194 Budapest, Udvarhely u. 49.
1194 Budapest, Csíky u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: APPORT Vagyonér-

tékelõ és Mûszaki-Gazdasági Szolgáltató Kft., 9700 Szom-
bathely, Engels u. 34., cégjegyzékszáma: 18 09 000366.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000028/8. 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) NOVA-PLUS Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8200 Veszprém, Ciklámen
utca 5.; cégjegyzékszáma: 19 06 507428; adószáma:
21852242-2-19) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/l6., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000441/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. március 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KÁLÓ-PLAST-2000. Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8300 Tapolca,
Arany János utca 14.; cégjegyzékszáma: 19 06 508524;
adószáma: 22336071-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet Fel-
számoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma:
01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-05-000199/29. 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) „SANIBAD” Export-Import Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8172 Balatonkenese, Gyóni Géza u. 48.; cégjegy-
zékszáma: 19 09 502083; adószáma: 11333892-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-08-000019/8. 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) „GAS LANG” Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8400 Ajka, Gyár utca 1. B ép.; cégjegyzékszáma:
19 09 505877; adószáma: 12652123-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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Jogelõd(ök):
„GAS LANG” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet Fel-

számoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59., cégjegyzékszáma:
01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000479/9. 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) Dreamhouse-Wood Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8226 Alsóörs, Füredi u. 28.; cégjegyzékszáma:
19 09 507254; adószáma: 13152633-2-19) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8226 Alsóörs, Füredi utca 14.
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
6.Fpk.19-08-000032/8. 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) Sin-Tak Trans Fuvarozási és Szállít-
mányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (8460 Deve-
cser, Kossuth utca 4.; cégjegyzékszáma: 19 09 508749;
adószáma: 13550000-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Sajó utca 133.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020390/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelkedett
végzésével a(z) Gab-Ter Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (8380 Hévíz, Dr. Babócsay út 73.; cég-
jegyzékszáma: 20 06 038229; adószáma: 21956360-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020404/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TÓ & SZA-CF Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8991 Teskánd, Május 1.
út 63.; cégjegyzékszáma: 20 06 038808; adószáma:
22282305-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
TÓ & SZA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020224/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2008. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Local-Net Informatika Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg,
Andráshida u. 35/B; cégjegyzékszáma: 20 09 064065;
adószáma: 11783455-2-20) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûsza-
ki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) mint a Royal Bau Zrt. „f. a.” (Cg.:
[01 10 045615]; székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 36.
A ép. II. 2.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a Royal Bau Zrt. „f. a.” tulajdonában álló
vagyoni eszközöket (irodabútorok, szõnyegek, csillárok,
számítástechnikai berendezések, mûszaki berendezések)
– irányár: 1 500 000 forint + áfa.

A feltüntetett irányárat a hatályos áfatörvénynek megfe-
lelõ áfafizetési kötelezettség terheli, az áfa megfizetésére a
fordított adózás szabályai érvényesek.

Valamennyi meghirdetett vagyoncsoport esetén a bá-
natpénz mértéke a bruttó irányár 10%-a.

A meghirdetett vagyoncsoportokra együttesen és kü-
lön-külön is lehet ajánlatot tenni.

A megvásárlásra felkínált eszközökért az eladó kellék-
szavatosságot nem vállal, azt kifejezetten kizárja.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 5 naptári na-
pon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás ke-
retében gyakorolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett eszközöket bemutató feltételfüzet a
NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki
Szolgáltató Kft. felszámoló irodájában (1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) munkanapokon 9–12 óra között megte-
kinthetõ, illetve megvásárolható.

A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bá-
natpénz elõzetes megfizetése a NOVUM Kft. Szentgál
és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-
10001088 számú, felszámolások számára elkülönített
alszámlájára. (A közlemény rovatban feltétlenül fel kell
tüntetni: „Royal Bau Zrt. f. a. bánatpénz”.) A bánatpénz
akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt az itt megadott
bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órá-
val jóváírták. A bánatpénz elõzetes megfizetését a pá-
lyázat benyújtásakor igazolni kell.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogo-
sult személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályá-

zó esetén a pályázatot teljes bizonyító erejû magán- vagy
közokiratba kell foglalni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat fo-
rintban, és nyilatkozatot arról, hogy az áfa e fölött értendõ,
valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati
feltételfüzetben foglaltakat és a pályázati feltételfüzetben
szereplõ adásvételi szerzõdéstervezetet elfogadja, az adás-
vételi szerzõdést a felszámoló felhívására 5 napon belül
megköti. A pályázati ajánlatokban 60 napos ajánlati kö-
töttséget kell vállalni.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven egy pél-
dányban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
„Royal Bau Zrt. f. a. – pályázat” jeligével ellátva,
dr. Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában
(Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 3.) –
személyesen vagy kézbesítõ útján –

2008. május 9-én 8 óra 30 perctõl 9 óráig

lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pá-
lyázó kérésére átvételi elismervényt kap.

A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén 9 óra-
kor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló. A pá-
lyázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül. A pályázat-
bontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzeket megfizet-
ték, és ajánlatukat határidõben nyújtották be, részt ve-
hetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló 30 napon belül bí-
rálja el. A pályázatok értékelésérõl a felszámoló minden
pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pályázót/pályá-
zókat értesíti az adásvételi szerzõdés megkötésének idõ-
pontjáról.

Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat
követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati
ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között
– közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart.
Az ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevõket
hívja meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott
ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.
A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiá-
nyában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja,
és új pályázatot írhat ki.

Az értékesítésre meghirdetett eszközök elõzetes
egyeztetés alapján tekinthetõek meg.

További felvilágosítással Tankó Ilona felszámolóbiz-
tos (telefon: 321-8072), és Lampért Csaba (telefon:
321-8072) készséggel áll rendelkezésre.

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló ZRt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1064 Budapest, Cházár András u. 9.;
szegedi irodája: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 8.) mint a
SIKK-MODELL Konfekcióipari Kft. „f. a.” (Cg.:
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[06 09 007781]; 6900 Makó, Vásárhelyi u. 65.; felszá-
molóbiztos: dr. Bényi Tamás) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát.
1 218 240 Ft értékû követelését, mely követelés kifeje-

zetten bizonytalan megtérülésû.
Bánatpénz: 200 000 Ft.
A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló 6720 Sze-

ged, Kölcsey u. 13. II. 8. szám alatti irodájába kell benyúj-
tani a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét
(2008. április 24.) követõ 15. nap 12 óráig.

A borítékot a pályázóra utalás nélkül „SIKK-MO-
DELL Kft. f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pá-
lyázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban érte-
sít, a nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpénzen
felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg készpénz-
ben köteles megfizetni.

Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdekelteket a felszámoló értesíti.

A bánatpénzt a „SIKK-MODELL Kft. f. a. bánatpénz”
megjelöléssel a felszámoló szegedi irodájának pénztárába
kell befizetni.

A befizetést a pályázónak igazolni kell, a pályázat be-
nyújtásakor.

A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba
beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése nem
követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bánatpénz
visszautalásra kerül.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ az ajánla-
tot az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. Az aján-
lati kötöttség a benyújtási határidõtõl számított 15. nap.

További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
felszámolóbiztostól szerezhetõk be a 06 (62) 541-220-as
telefonszámon.

A MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt. (Cg.:
[01 10 043926]; 1064 Budapest, Cházár András u. 9.; sze-
gedi irodája: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13. II. 8.) mint a
METAL 98 Fémipari és Épületgépészeti Kft. „f. a.”
(Cg.: [03 09 106850]; 6000 Kecskemét, Béke fasor 1/A;
felszámolóbiztos dr. Bényi Tamás) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég alábbi vagyonát.
Ford Transit típusú, motorcserére és felújításra szoruló,

üzemképtelen gépjármûvét.

Irányár: bruttó 1 000 000 Ft.
Bánatpénz: 500 000 Ft.
A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló, 6720 Sze-

ged, Kölcsey u. 13. II. 8. sz. alatti irodájában kell benyúj-
tani a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét
(2008. április 24.) követõ 15. nap 12 óráig.

A borítékot a pályázó történõ utalás nélkül „METAL
98 Kft. f. a.” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázatok bontása – közjegyzõ jelenlétében – a pá-
lyázati határidõt követõ 8 napon belül történik, melynek
eredményérõl a felszámoló minden pályázót írásban érte-
sít, a nyertes pályázó az általa ajánlott vételár bánatpénzen
felüli összegét a szerzõdéskötéssel egyidejûleg készpénz-
ben köteles megfizetni.

Megfelelõ ajánlat hiányában a felszámoló a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlat-
tevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, melyrõl az
érdekelteket a felszámoló értesíti.

A bánatpénzt a „METAL 98 Kft. f. a. bánatpénz” meg-
jelöléssel a felszámoló szegedi irodájának pénztárába kell
befizetni.

A befizetést a pályázónak igazolni kell a pályázat be-
nyújtásakor.

A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba
beszámít, de visszalépés esetén annak visszafizetése nem
követelhetõ. A többi ajánlattevõ által befizetett bánatpénz
visszautalásra kerül.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ az ajánla-
tot az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. Az aján-
lati kötöttség a benyújtási határidõtõl számított 15. nap.

További információk munkanapokon dr. Bényi Tamás
felszámolóbiztostól szerezhetõk be a 06 (62) 541-220-as
telefonszámon.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint az ECHO–97. Me-
zõgazdasági és Állattenyésztési Kft. „f. a.” (Cg.:
[09 09 005249]; 4262 Nyíracsád, Kassai u. 47.), adós gaz-
dálkodó szervezetnek Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 7.
Fpk. 09-07-000349. sz. végzésével kijelölt felszámolója,
dr. Kökényesiné Butt Irén

pályázat

útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ ingatlant.
Az ingatlan adatai:
Helye: Nyíracsád, Külterület.
Hrsz.: Nyíracsád 0650/5. hrsz.
Mûvelési ága: kivett major.
Terület nagysága: 6963 m2.
Az ingatlanon az alábbi épületek találhatók:
Állattartó ól: 640 m2 alapterületû, simított beton alapú,

vasbeton sávalapozású, téglafalú, hullámpala héjalású.
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Állattartó ól: 461 m2 alapterületû, simított beton alapú,
vasbeton sávalapozású, téglafalú, hullámpala héjalású.

Szociális épület: 60,5 m2 alapterületû, simított beton
alapú, vasbeton sávalapozású, téglafalú, hullámpala hé-
jalású.

Szalmatároló szín: 200 m2 alapterületû, monolit beton-
ba állított keményfa-oszlop szerkezetû hullámpala hé-
jalású.

Az ingatlan irányára: 15 300 000 Ft.
Az ingatlan – elõzetes értesítés alapján – megtekinthetõ.

A pályázatokat

2008. május 19-én 11–12 óra

között kell benyújtani – a pályázó nevére utalás nél-
kül – kettõ példányban, zárt borítékban „Pályázat az
ECHO–97 Kft. f. a. ingatlanára” felirattal, a kiíró 4100
Berettyóújfalu, Tardy u. 1. sz. alatt lévõ irodájába. A pá-
lyázatok átvételérõl a felszámolóbiztos igazolást ad ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély vagy cég azonosító adatait (cégkivo-

nat, aláírási címpéldány csatolandó).
– A megajánlott vételárat.
– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki vagy ügy-

védi letét a pályázat kiírója javára elhelyezve, hitelígér-
vény a pályázatban szereplõ ingatlanhoz kapcsolódóan,
egyéb fizetési garanciák, amelyekbõl a pályázat kiírója a
megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal meg-
állapíthatja).

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázónak az irányárra számított 5%-os mértékû bá-

natpénzt kell megfizetni a 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. Ker.
és Hitelbank NyRt. berettyóújfalui fiókjánál vezetett
10200380-34113190 sz. számlájára.

A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát
az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes
pályázónak akkor sem jár vissza, ha visszalép, a neki felró-
ható okból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdéskötés meghiúsul, vagy, mint vevõ, a vállalt fize-
tési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget,
vagy az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem
köti meg.

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásától számított
30. nap.

A pályázatokat 2008. május 19-én 14 óra 30 perckor
közjegyzõ jelenlétében értékeljük.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön.
Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû, vételár vo-

natkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik,
a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart.

Amennyiben ártárgyalás tartására kerül sor, annak idõ-
pontja: 2008. május 22. 10 óra 30 perc.

Az ártárgyaláson részt vevõknek a megajánlott többlet
vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt
borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása elõtt a je-
lenlévõ közjegyzõnek. A résztvevõk csak az igazolt fede-
zetig árverezhetnek.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukkal a pályázat értékelé-
sének idõpontjában élhetnek.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabály-
ban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.
A pályázat elbírálásáról a felszámoló az összes pályázót a
pályázat eredményének megállapításától számított 8 na-
pon belül értesíti, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt
az adásvételi szerzõdés megkötésére.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerzõ pályá-
zó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás dr. Kö-
kényesi Antal ügyvédtõl kérhetõ, a 06 (20) 355-8813-as,
valamint a 06 (54) 402-227-es telefonszámokon.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (cégjegyzékszáma: [01 10 043926]; 1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek) mint a
NO SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszáma: [10 09 024006]; 3300 Eger, Ráchegy
u. 53.; adószáma: [11954934-2-10]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti
1. Eger 2376/4. hrsz.-ú idegen tulajdonú telekingatla-

non lévõ alábbi felépítményeket:
– 6 db salakos teniszpálya,
– 120 m2 alapterületû kétszintes klubház, öltözõ.
A teniszpályák és épület együttes irányára: 6 000 000 Ft

(nettó).
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni

kívánt vagyonelem irányára 10%-ának megfelelõ bánat-
pénz megfizetése a felszámoló Budapest Bank Rt.-nél ve-
zetett 10103551-48167130-00000000 számú számlájára.

A pályázaton való részvétel egyéb feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb

adatait (cég esetében 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy
hiteles másolat cégkivonat, adószám, aláírási jogosultság),
az ajánlat vételárát, a fizetési feltételre vonatkozó nyilat-
kozatát, valamint a bánatpénz befizetését igazoló bizony-
latot.

– Fedezet igazolására vonatkozó dokumentumot.
– Külföldi ajánlattevõ köteles belföldi székhellyel ren-

delkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pá-
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lyázati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatá-
lyosan intézhetõek.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában eredmény-

telennek minõsítse,
– megfelelõ, azonos értékû ajánlatot tevõ pályázók kö-

zött nyilvános ártárgyalás alapján döntsön.

Az írásos pályázati ajánlatokat 2 példányban (1 példány
eredeti vagy hitelesített dokumentumokkal), zárt boríték-
ban, „NO SPORT” jeligével a MÁTRAHOLDING Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság gyöngyösi irodájába
(3200 Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni

2008. május 13-án 13 óráig.

A pályázatok bontására 2008. május 13-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 ér-
tesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a fel-
számolónak.

A pályázatról érdeklõdni lehet Pintér Benedek felszá-
molóbiztosnál a 06 (37) 311-450-es telefonszámon.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (Cg.: [01 10 043926]; 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek) mint a Kõszegi-
Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[10 09 025978]; 3031 Zagyvaszántó, Móricz Zs. u. 5.; adó-
száma: [12617452-2-10]) vagyonrendezõje

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi vagyonelemét.
– 1 db HYUNDAI H-1 Panorama típusú tehergépkocsi.
Gyártási év: 2001.
Szállítható személyek száma: 3 fõ.
Futott km: 120 000 km.
Alvázszám: KMJWVH7HP2U371500.
Motorszám: D4BH1187543.
Irányár: 600 E Ft (nettó).
Megjegyzés: a tehergépkocsi turbó- és motorhibás.

A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni
kívánt vagyonelem irányára 10%-ának megfelelõ bánat-
pénznek megfizetése a felszámoló Budapest Bank Rt.-nél
vezetett 10103551-48167130-00000000 számú számlá-
jára.

A pályázaton való részvétel egyéb feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl szármított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb

adatait (cég esetében 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy
hiteles másolat cégkivonat, adószám, aláírási jogosultság),
az ajánlat vételárát, a fizetési feltételre vonatkozó nyilat-
kozatát, valamint a bánatpénz befizetését igazoló bizony-
latot.

– 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 „Kõszegi-Bau” jeligével a MÁTRAHOLDING Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság gyöngyösi irodájába
(3200 Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni

2008. május 13-án 13 óráig.

A pályázatok bontására 2008. május 13-án 13 óra
50 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 ér-
tesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a fel-
számolónak.

Érdeklõdni lehet Pintér Benedek vagyonrendezõnél a
06 (37) 311-450-es telefonszámon.

A MÁTRAHOLDING Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság (cégjegyzékszáma: [01 10 043926]; 1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.; felszámolóbiztos: Pintér Benedek) mint az
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ÉLFER Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[10 09 020297]; 3000 Hatvan, Apafi u. 40.; adószáma:
[10597114-2-10]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi vagyonelemét:
– 1 db DODGE Caravan FWD személygépkocsi
Gyártási év: 1994
Szállítható személyek száma: 7 fõ.
Alvázszám: 2B4GH2537RR789995.
Hengerûrtartalom (cm3): 2972.
Teljesítmény (kW): 130.
Irányár: 700 000 Ft (nettó).
A pályázaton történõ részvétel feltétele a megpályázni

kívánt vagyonelem irányára 10%-ának megfelelõ bánat-
pénz megfizetése a felszámoló Budapest Bank Rt.-nél ve-
zetett 10103551-48167130-00000000 számú számlájára.

A pályázaton való részvétel egyéb feltételei:
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási

határidõtõl számított 60 napig fenntartja.
– A pályázatnak még tartalmaznia kell a pályázó fõbb

adatait, (cég esetében 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy
hiteles másolat cégkivonat, adószám, aláírási jogosultság),
az ajánlat vételárát, a fizetési feltételre vonatkozó nyilat-
kozatát, valamint a bánatpénz befizetését igazoló bizony-
latot.

– 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, „ÉLFER” jeligével a MÁTRAHOLDING Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság gyöngyösi irodájába (3200
Gyöngyös, Petõfi u. 1.) kell eljuttatni

2008. május 13-án 13 óráig.

A pályázatok bontására 2008. május 13-án 13 óra
40 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 ér-
tesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat a
pályázat benyújtásának határidejéig jelenthetik be a fel-
számolónak.

A pályázatról érdeklõdni lehet Pintér Benedek felszá-
molóbiztosnál a 06 (37) 311-450-es telefonszámon.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1075 Budapest, Kazinczy u. 24–26.)
mint felszámoló a B & H Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 003647]; 6630 Mindszent,
Kossuth u. 19.) tulajdonában álló alábbi 2 lovat kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
1. 2004. április 1-jén született sötétszürke herélt mén.

Irányár: 2 500 000 Ft + 7%-os kompenzációs felár; bánat-
pénz: 250 000 Ft.

2. 2003. november 8-án született szürke kanca. Irányár:
2 500 000 Ft + 7%-os kompenzációs felár; bánatpénz:
250 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált lovakért állatszavatosságot
nem vállalunk.

A felszámolás 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpon-
tú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény sze-
rint folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett lovakat bemutató feltételfüzet a fel-
számoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy
út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megte-
kinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázat érvényessé-
gének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánat-
pénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, amennyiben azt a felszámoló bankszámlá-
ján 2008. május 8-ig jóváírták. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „B & H Kft. f. a. – lovak pályázat” jeligével felirato-
zott borítékban – személyesen vagy kézbesítõ útján –

2008. május 9-én 10 óráig

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt igazoltan
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megfizették, valamint határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb aján-
lati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló köteles a pályá-
zók között közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást
tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

További felvilágosítással Zsigmondné Kesiár Katalin
felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66)
637-401] készséggel áll rendelkezésre.

Az Apport Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[18 09 000366]; 9700 Szombathely, Engels u. 34.) mint
a TRIKA Ipari és Kereskedelmi Szövetkezet „f. a.”
(Cg.: [18 02 000298]; 9756 Ikervár, Rákóczi u. 9–13.)
Vas Megyei Bíróság 3. Fpk. 18-07-000102/8. számú vég-
zésében kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló szervezet vagyoná-
nak egy részét.

Az értékesítendõ vagyon:
9612 Bögöt, Sárvári u. 1. szám.
(hrsz.: 104/5/A.) alatti ingatlan. Irányár: 5 000 000 Ft.
A felsorolt irányár a külön felszámítandó általános for-

galmi adót nem tartalmazza.
A pályázaton való részvétel feltétele az irányár

10%-ának, mint bánatpénznek a befizetése – legkésõbb a
pályázat benyújtásának napjáig – a felszámolás alatt álló
szervezet 12094507-00148225-00100003 számú bank-
számlájára.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (vagy vállalko-
zói igazolvány másolatát), a megvásárolni szándékozott
vagyonelem pontos megnevezését, a bánatpénz befizeté-
sének igazolását, a megajánlott vételár összegét, a vételár
megfizetésének pályázó által vállalt határidejét.

A pályázónak nyilatkoznia kell a jelen hirdetményben,
valamint a részletes kiírást tartalmazó tájékoztató füzetben
foglalt pályázati feltételek vállalásáról.

A vételár megfizetésénél hitelezõi igény beszámítására
nincs lehetõség.

A pályázatokat

2008. május 9-én déli 12 óráig

kell a felszámoló székhelyén, zárt borítékban benyújtani.
A zárt borítékra kérjük ráírni: „TRIKA Ipari és Kereske-
delmi Szövetkezet f. a. pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 10 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, közel azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között ártárgyalás megtartására kerül sor, amely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló értesíti az arra jogosultakat, hogy elõvá-
sárlási jogukkal csak a pályázat keretén és feltételein belül
élhetnek.

Bõvebb felvilágosítás Pothárn Miklósné felszámolótól,
a székhelyen [9700 Szombathely, Engels u. 34., tele-
fon/fax: 06 (94) 508-219, 06 (94) 316-750, e-mail: ap-
port@t-online.hu] kérhetõ.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanács-
adó Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a HP Portio Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [10 09 024130]; 3383 Hevesvezekény,
0119/7.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ ingatlant.
Ingatlan adatai:
Hevesvezekény külterület 0119/11. hrsz.-ú, mûvelési

ágból kivett udvar besorolású 3659 m2 terület, melyen
0119/7. hrsz.-ú 1100 m2 területû épület található. Az épü-
let vasbeton pontalapokon álló, acél tartóvázas, nyeregte-
tõs, hullámpala fedésû, beton padozatú, valamikori tároló
szín.

Irányár: 600 000 Ft (hatszázezer forint) (áfamentes).
A bánatpénz – melynek befizetése feltétele a pályázaton

történõ részvételnek: 60 000 Ft (hatvanezer forint).
A bánatpénzt, az ajánlatot tevõnek vételi szándéka bizo-

nyítására az ajánlattétel benyújtásának határidejéig be kell
fizetnie a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanács-
adó Kft. házipénztárába (1072 Budapest, Dob u. 52. I. 9.).

További érdeklõdés: Szabó Zsoltnál, telefon: 343-5835;
06 (30) 343-5835.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
a DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft.
(1072 Budapest, Dob u. 52. I. 9.) irodájában

2008. május 13-án 10 óráig,

„HP Portio Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel.
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Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 3 hónapnál nem ré-

gebbi cégkivonatot, eredeti aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat, vagyoncsopor-

tot a vételi ár egyértelmû megjelölésével,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz, befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2008. május 13-án 10 óra 15 perc-

kor közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat foly-

tasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásá-

ban legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályá-
zók között ártárgyalás alapján döntsön.

Az árversenyre a bontást követõen, 2008. május 20-án
11 órakor kerülhet sor a felszámoló székhelyén.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés hely-
színén és idõpontjában gyakorolhatják.

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.

Eredményhirdetés: 2008. május 20-án 12 órakor, a fel-
számoló székhelyén.

Az A CONT(O)-ROLL Kft. (Cg.: [01 09 681843]; 1023
Budapest, Árpád fejedelem u. 40–41.) mint KOR-
FÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 265228]; 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 21. I. 5.)
kijelölt felszámolója

nyilvános pályázatot

ír ki a KOR-FÉM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
ingatlanaira.

Az alábbi, értékesíteni kívánt ingatlanok osztatlan kö-
zös tulajdonban vannak, Dunakeszi külterületén talál-
hatók.

1. Dunakeszi 0128. helyrajzi számú külterületi ingatlan
641/10000 tulajdoni hányada.

Mûvelési ág: kivett, csatorna.
Jelenlegi funkció: nyílt csapadékvíz-elvezetõ árok.
Irányár: 160 000 Ft + áfa.

2. Dunakeszi 0126/1. helyrajzi számú külterületi ingat-
lan 641/10000 tulajdoni hányada.

Mûvelési ág: kivett, közterület.
A teljes földrészlet nagysága 1099 m2 az értékesíteni kí-

vánt tulajdoni hányad nagysága 71 m2.
Irányár: 110 000 Ft + áfa.
Az értékesítés feltételei:
Az a pályázó akinek a felszámolás alatt álló gazdálko-

dóval szemben bármilyen tartozása fennáll, a pályázaton
nem vehet részt, így beérkezett pályamunkáját a felszá-
moló nem veszi figyelembe.

A pályázaton való részvétel további feltétele a meg-
pályázni kívánt ingatlanok irányára 10%-ának megfelelõ
bánatpénznek az A CONT(O)-ROLL Kft. 10300002-
20609807-70073285 számú bankszámlájára történõ befi-
zetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pályázathoz tör-
ténõ csatolása. A bánatpénz a vételárba beszámít, sikerte-
len pályázat esetén 8 banki napon belül kamatmentesen
visszafizetésre kerül.

A bánatpénznek a pályázat benyújtásának idõpontját
megelõzõ napig jóváírásra kell kerülnie a fenti számlán.
Az átutaláson kérjük feltüntetni a „KOR-FÉM bánatpénz”
megjelölést.

A pályázatban szereplõ ingatlanok idõpont-egyeztetés
után tekinthetõk meg, érdeklõdni a 336-0650-es telefon-
számon, Szathmáry Tibornál lehet.

A pályázó ajánlatát legkésõbb a Cégközlönyben történõ
megjelenést (2008. április 24.) követõ 15. nap 24 óráig ad-
ja postára, amelyet kizárólag a felszámoló címére (1023
Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) lehet postázni ket-
tõs zárt borítékban akként, hogy a pályázatot tartalmazó
zárt borítékon „KOR-FÉM pályázat” megjelölésen kívül
más nem szerepelhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti ingatlan
megjelölését, a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, az eljá-
rásra jogosult személy meghatalmazását, a fizetés módját,
az ajánlott vételárat.

A pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatok felbontására a közjegyzõ és a

felszámoló jelenlétében a beadási határidõt követõ 15 na-
pon belül kerül sor, elbírálása a bontást követõ 15 napon
belül történik. A pályázatban részt vevõk az elbírálás ered-
ményérõl értesítést kapnak. Amennyiben ugyanazon in-
gatlanra több (a vételár vonatkozásában legfeljebb
10%-ban eltérõ) árajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást
tûz ki, melynek idõpontjáról és helyérõl az érdekelt feleket
írásban értesíti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló – megfelelõ
ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelenné nyilvá-
níthatja.

Szerzõdéskötésre a nyertes pályázókkal a pályázatok el-
bírálását követõ 15 munkanapon belül kerül sor, a teljes
vételár egyidejû kiegyenlítésével (vagy a teljes vételár ki-
egyenlítésérõl az adásvételi szerzõdés rendelkezik).
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Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási jogukat jelen
pályázati eljárás keretében gyakorolhatják, a beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a
2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja
értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai
szerint történik.

A TREND Gazdasági Képviseleti Kft. (cégjegyzékszá-
ma: [01 09 865447]; 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II. 17.) Csongrád Megyei Képviselete (6722 Szeged,
Jósika u. 41.) mint a FLÓRA TRADE PANNÓNIA Ter-
melõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.” (cégjegy-
zékszáma: [06 09 010769]; 6758 Röszke, Tanya 17.), a
Csongrád Megyei Bíróság 11. Fpk. 06-07-000325/9. szá-
mú végzésében kijelölt felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesítésre hirdeti meg az alábbi ingatlanok tulajdon-
jogát:

I. Szeged, külterület 02105/4. hrsz. szám alatt található
benzinkút megnevezésû ingatlan (a régi 5-ös fõútvonal
Szeged–Röszke közötti szakaszán található).

Irányár: 9 000 000 Ft + áfa, bruttó 10 800 000 Ft.
A terület nagysága: 4643 m2 földterület „kivett” benzin-

kút mûvelési ágú ingatlan, amelybõl az épület hasznos
alapterülete 51 m2.

Bánatpénz: 1 080 000 Ft.
II. Röszke, külterület 0231/17. hrsz. alatt található ben-

zinkút megnevezésû ingatlan (a régi 5-ös fõútvonal Sze-
ged–Röszke közötti szakaszán található).

Irányár: 19 000 000 Ft + áfa, bruttó 22 800 000 Ft.
A terület nagysága: 6303 m2 földterületû „kivett” ben-

zinkút mûvelési ágú ingatlan, melybõl az épület hasznos
alapterülete 125 m2.

Bánatpénz: 2 280 000 Ft.
A pályázóknak a bánatpénzt készpénzben, a TREND

Gazdasági Képviseleti Kft. Csongrád Megyei Képviselete
pénztárában, vagy a felszámoló szervezet nevén nyitott
a K & H Bank Nyrt.-nél vezetett 10200483-36111448-
00000000 számú bankszámlaszámra „FLÓRA TRADE
PANNÓNIA” megjegyzéssel kell letétbe helyeznie. A be-
fizetésnek meg kell érkeznie a pályázat beadási határide-
jéig. A kiíró ezzel az összeggel a bánatpénz szabályai sze-
rint rendelkezik.

A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, „FLÓRA
TRADE PANNÓNIA” felirattal kell benyújtani, a
TREND Gazdasági Képviseleti Kft. Csongrád Megyei
Képviseletéhez (6722 Szeged, Jósika u. 41.) postai úton,
vagy személyesen.

A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2008. április 24.) követõ 30. napon 12 óráig.

Bontás: a beadástól számított 10 napon belül.

A pályázók a bontástól számított 10 napon belül értesí-
tést kapnak az eredményrõl.

A pályázatnak az ajánlaton túl tartalmaznia kell a pályá-
zó nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámát, aláírási
címpéldányát, a bánatpénz befizetését igazoló banki bi-
zonylatát. Magánszemély pályázó esetén szükséges még
személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval tör-
tént hitelesítése.

A pályázatban egyértelmûen meg kell határozni mind a
nettó, mind pedig a bruttó vételárat. Meg kell jelölni a pá-
lyázatban a fizetés határidejét és az esetleges biztosíté-
kokat.

A pályázati ajánlatban 60 napos ajánlattételi kötöttséget
kell vállalni. Az ajánlati árat készpénzben vagy banki át-
utalással kell megfizetni, beszámításra vonatkozó ajánla-
tokat nem fogadunk el.

A pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent el-
adási kötelezettséget. A felszámoló megfelelõ ajánlat hiá-
nyában dönthet úgy, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítja.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek.

A beérkezett pályázatok borítékainak bontása közjegy-
zõ jelenlétében történik meg.

Részletes információ dr. Balázs Gabriella felszámoló-
biztostól [6722 Szeged, Jósika u. 41.; tel.: 06 (62)
543-260, vagy 06 (30) 983-1223] kérhetõ, munkanapokon
8–16 óra között.

A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt.
(Cg.: [01 10 043926]; 1146 Budapest, Cházár András
u. 9.) mint az ARGON Internet informatikai Kommuni-
kációs és Tanácsadó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 569905];
1113 Budapest, Bocskai u. 134–146.) adós társaság a
Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 1. Fpk.
01-07-000810/6. sz. végzéssel kijelölt felszámolója az
1997. évi XXVII. törvénnyel módosított 1991. évi IL. tv.
hatályos rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós társaság kizárólagos tulajdonában
lévõ, alábbi vagyontárgyát.

SKODA SUPERB 1.9 PDTDI Elegance 1 db
(gyártási év: 2003).
Pályázati ár: 1 800 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 250 000 Ft.
Ajánlati árat a 2008. január 1-jétõl érvényes új áfatör-

vény (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény) értelmében a hatályos szabályozás sze-
rint fordított áfafizetés szabályai szerint kérjük megadni.

2008/18. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2575



A felszámoló kellékszavatosságot, garanciát, alkatrész-
és javítási költséget, illetve alkatrész-utánpótlást nem vál-
lal. Az eszközöket a felszámoló megtekintett állapotban
értékesíti.

A pályázat benyújtási határideje:

2008. május 9. (péntek) 12 óráig.

A pályázat benyújtásának helye: MÁTRAHOLDING
Zrt. felszámolói iroda (1146 Cházár A. u. 9.).

A pályázat bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázat alapfeltételei:
A pályázaton magyar és külföldi természetes személy,

jogi személyiséggel rendelkezõ, valamint jogi személyi-
ség nélküli társaság vehet részt.

Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelke-
zõ, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályá-
zati, eljárási és szerzõdéskötési nyilatkozatok joghatályo-
san intézhetõk.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és
jogilag kötelezõ erejû nyilatkozatát az alábbiakban:

– a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott va-
gyontárgyat meg kívánja vásárolni,

– az ár, melyet a pályázó a meghirdetett ingatlanért fi-
zet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni fo-
rintban (HUF),

– a fizetés módja és ütemezése,
– a pályázó vállalását, hogy az adásvételi szerzõdés

megkötésétõl számított 30 napon belül a vételárat megfi-
zeti,

– a 30 napon belüli fizetõképességet banki vagy egyéb
igazolással bizonyítja (fedezetigazolás, hitelígérvény vagy
a letéteményes ügyvéd által igazolt ügyvédi letét),

– 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy,
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén
minimum 60 napos szerzõdéskötési kötelezettség vál-
lalása,

– egyéni vállalkozó esetén közjegyzõ által hitelesített
vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi másolati
példány csatolása.

A vételi szándék bizonyítására a megjelölt bánatpénzt a
pályázat benyújtásának határidejéig át kell utalni a MÁT-
RAHOLDING Zrt. Jógazda Takarékszövetkezetnél veze-
tett 54700082-18004573 sz. számlájára (közlemény rovat-
ba: ARGON Internet Kft. „f. a.” bánatpénz), vagy a felszá-
moló irodájába házipéztárba készpénzben fizethetõ be.
A bánatpénzre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irány-
adók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít,
míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését
követõen, legkésõbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

A pályázatot személyesen, vagy meghatalmazott útján
lehet benyújtani a megjelölt címre, zárt, cégjelzés nélküli
borítékban, 2 példányban, magyar nyelven. A borítékra rá
kell írni: „ARGON Internet Kft. f. a. – Pályázat”.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a „Pályázat, nem nyit-
ható fel”.

A bánatpénzt ez esetben is a 4. pont szerinti módon kell
befizetni.

Érvénytelen a pályázat:
– amely nem határozza meg egyértelmûen a megaján-

lott árat,
– amelyet nem a kiírásban meghatározott határidõben,

vagy nem az ott megjelölt helyen, vagy nem zárt boríték-
ban, megadott felirattal ellátva nyújtották be,

– vagy amely nem felel meg egyébként a pályázati ki-
írás alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályá-
zó nem csatolta a bánatpénz befizetésérõl szóló átutalást,

– a cégkivonat, vagy egyéni vállalkozó esetén a vállal-
kozói igazolvány másolata hiányzik, vagy 1 hónapnál ré-
gebbi.

A pályázatok kézhezvétele, felbontása és értékelése:
A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-

nik. A közjegyzõ általi pályázatbontásra a benyújtási ha-
táridõt követõ 8 napon belül kerül sor.

A kiíró képviselõje megvizsgálja a pályázatok érvé-
nyességét, a közjegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít.

A bontást követõen a pályázatokat a felszámolóbiztos
8 napon belül értékeli és kialakítja a pályázatok közötti
sorrendet.

A pályázatok elbírálásának eredményérõl a kiíró az ér-
dekelteket írásban értesíti.

A kiíró a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában ered-
ménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Egyéb feltételek:
A pályázó a megadott határidõn belül köteles adásvételi

szerzõdést megkötni.
A megkötendõ adásvételi szerzõdésre a magyar jog az

irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pá-
lyázat sikerétõl függetlenül a pályázót terheli.

Felhívjuk az elõvásárlásra jogosultat, illetve opciós jog
jogosultat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határ-
idejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat
a Cstv. elõírásai szerint a nyilvános értékesítésen gyako-
rolhatják.

A felszámoló a beszámítás lehetõségét kizárja, kivéve a
nyertes pályázó bánatpénze, mely a vételárba beszámít.

A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem
fizet.

Az pályázattal kapcsolatosan további információk
beszerezhetõk Hajnal Béla felszámolóbiztostól a
887-4930-as telefonszámon.
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Közgyûlési meghívó

Bélyegzõ érvénytelenítése
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A KÖZÉPÜLET ÉS LAKÁSÉPÍTÕ
ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(Cg.: [05 10 000050]; 3530 Miskolc, Gizella u. 11.)

Igazgatósága értesíti a részvényeseket, hogy a zrt.
3530 Miskolc, Gizella u. 11. szám alatti hivatalos helyiségében

2008. május 28-án 10 órai kezdettel

közgyûlést

tart.

A közgyûlés napirendje:

1. Az igazgatóság beszámolója a zrt. 2007. évi tevékenységérõl, gaz-
dálkodásáról, a társaság vagyoni helyzetérõl és az üzletpolitikáról.

2. A felügyelõbizottság és a könyvvizsgáló jelentése az elõzõ évi te-
vékenységérõl és a zrt. gazdálkodásáról.

3. A 2007. évi mérleg elfogadása.
4. A társaság 2008. évi üzletpolitikájának és üzleti tervének

meghatározása.
5. Egyéb javaslatok, indítványok.

A közgyûlésen való részvétel feltétele, hogy a részvényesek a részvé-
nyeiket a közgyûlés megkezdését megelõzõ nap 16 órájáig a közgyû-
lés helyszínén a szavazólapok átvétele ellenében letétbe helyezzék.
Határozatképtelenség esetén a zrt. a megismételt közgyûlést – vál-
tozatlan napirendi pontokkal – az elõbbiekben megjelölt helyen és na-
pon 10 óra 30 perces kezdettel tartja meg.

Igazgatóság

* * *



Helyreigazítás

A Hivatalos Értesítõ 17-es számának 2432. oldalán megjelent bélyegzõ adminisztrációs hiba miatt került megjelente-
tésre.

A bélyegzõ használata továbbra is érvényes!

Az érintettõl elnézést kérünk!
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005. december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

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: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-

ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnénk elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-

dolkodásmód, szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázat készítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.

A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép, vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
Reméljük, a hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft 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 ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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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 72 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 590 000 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.

9 7 7 0 0 7 6 2 4 0 1 4 3 86080




